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Un veí de Santa Fe del 
Montseny denuncia que un 
gos que anava deslligat va 
atacar el seu galliner

El temps per vendre una 
nau industrial ja supera 
l’any al Vallès Oriental  
en un mercat que s’estanca

Mayoral es mostra disposat 
a repensar el patronat de 
l’Hospital de Granollers, 
però sense data

(Pàgina 18)(Pàgina 4) (Pàgina 5)

Art a la riera
L’associació GualbArt ha organitzat la primera edició de la 
mostra d’art contemporani ViuArt, que ha portat obres a la 
Sala Gorg Negre, la plaça Joan Ragué i fins i tot a la riera.

(Pàgina 19) Obres exposades a la riera de Gualba
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Vallesans a l’Alguer
L’Esbart Dansaire de Granollers i les colles de Gitanes de 
Lliçà d’Amunt i Montmeló han participat en l’Aplec Adifolk 
de l’Alguer, marcat per la detenció de Puigdemont.

(Pàgina 6) L’Esbart de Granollers ballant dissabte
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Més de 300 quilos  
de marihuana confiscats  
i 30 detinguts en vuit mesos
Els Mossos detecten un augment d’activitat de grups organitzats (Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 21) Visitants a l’exposició dissabte a la tarda, durant l’acte inaugural de la mostra

Cinc dècades de jazz a Cardedeu
El Museu Tomàs Balvey inaugura una mostra commemorativa dels 50 anys de les Nits amb Jazz

Suplement

Salut tancarà 
els punts de 
vacunació 
massiva de 
Mollet i Llinars

(Pàgina 11)

MONOGRÀFIC ESPECIAL
SOBRE ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

Dilluns, 27 de setembre de 2021

Què és
i què 
representa 
el repte 
de l’Agenda
2030

QUÈ ÉS I QUAN ES VA APROVAR?

El document de les Nacions 
Unides i les àrees clau sobre 
les quals incideix

ELS COMPROMISOS DE CATALUNYA

El Pla Nacional 
per a la Implementació 
de l’Agenda 2030

L’ENTREVISTA

Cristina Gallach, una 
de les veus més rellevants 
en l’impuls de l’Agenda 2030

QUINS SÓN ELS ODS?

Els 17 objectius 
de desenvolupament 
sostenible (ODS), al detall

Lliurament a l’interior

Els cinc 
CDR 
vallesans de 
l’Operació 
Judes, citats 
al jutjat

(Pàgina 7)

El Fraikin 
guanya a la 
lliga i espera 
la remuntada 
europea

(Pàgina 28)

Primera victòria 
de l’Esport 
Club després 
del canvi 
d’entrenador

(Pàgina 30)
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Trenta detinguts i 328 
quilos de marihuana 
intervinguts en vuit mesos
Els Mossos detecten un increment de l’activitat de grups organitzats 
que atreuen persones que abans es dedicaven als robatoris a cases

Plantacions desmantellades a Santa Eulàlia i Granollers i un foc a Vallromanes en una casa on n’hi havia una

Granollers

Ferran Polo

Els Mossos d’Esquadra han 
fet des d’inici de l’any i fins 
aquest mes de setembre 
30 detencions per delictes 
contra la salut pública relaci-
onats amb el conreu de mari-
huana al Vallès Oriental. Les 
actuacions policials han per-
mès el comís de més de 328 
quilos d’aquesta substància 
prohibida i han acabat amb la 
intervenció de més de 17.500 
plantes situades en conreus 
fets a l’interior de construc-
cions –habitatges, locals o 
naus– i a l’exterior, amagades 
en zones boscoses de difícil 
accés, segons les dades faci-
litades per la policia catalana 
(vegeu quadres adjunts). 

Respecte a les xifres de 
2020, hi ha un cert descens 
del nombre de persones 
detingudes –entre gener 
i setembre s’havien fet 56 
detencions, i en tot l’any, 
78– i dels quilos de marihu-
ana interceptats, que baixen 
de 487 a 328, un 32% menys. 
En canvi, hi ha una pujada 
molt significativa del nom-
bre de plantes cannàbiques 
comissades: de 7.400 a les 
més de 17.500 que s’han loca-
litzat entre gener i setembre 
d’aquest any. La pujada és del 
136%. En la majoria de casos, 
la creació de plantacions de 
marihuana porten lligats 
delictes de defraudació de 
fluid elèctric perquè les plan-
tacions funcionen amb capta-
cions irregulars a la xarxa.

El nombre de plantacions 
de marihuana “està creixent 
per tot arreu”, confirma 
l’inspector Josep Antoni 
López Garzón, cap de l’Àrea 
d’Investigació Criminal dels 
Mossos a la Regió Policial 
Metropolitana Nord, que 
inclou les comarques del 
Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental, el Maresme i la 
zona nord del Barcelonès. La 
policia ha detectat l’entrada 
al tràfic de marihuana de 
“persones que es dedicaven 
a altres tipus de delictes” 
com els robatoris amb força o 
amb violència en habitatges. 
“Gent de la zona dels Balcans 
que abans es dedicava sobre-
tot als robatoris en habitat-
ges ara es dediquen a la mari-
huana”, assegura. Hi ajuda 
la possibilitat d’obtenir uns 
ingressos alts i que, en cas de 
detenció, les conseqüències 
penals són menys greus.

Darrere de les plantacions 
hi ha, generalment, grups 
criminals amb persones que 
tenen uns rols molt concrets: 
n’hi ha que s’encarreguen 
de buscar els immobles més 
adequats on poder muntar 
les plantacions, hi ha espe-
cialistes en fertilitzants que 
dissenyen els processos per 
al creixement ràpid de les 
plantes o els batejats per la 
policia com a jardiners. Són 
les persones que tenen cura 
de les plantacions i que, 
sovint, viuen allà mateix. 
També hi ha persones dedi-
cades al trasllat i distribució 
de les produccions. 

El destí més habitual de 
la marihuana cultivada a 

L’arrencada de les investigacions
Granollers

F.P.

Una informació que arriba 
als Mossos d’un particular 
o un altre cos policial sobre 
la possible existència d’una 
plantació de marihuana és 
una de les vies que donen 
lloc a una investigació. Però 
també s’hi pot arribar a tra-
vés d’investigacions d’altres 
temes on s’acaben trobant 
delictes contra la salut 
pública. O si es produeix 

algun fet delictiu relacio-
nat. Per exemple, un assalt 
entre grups a una casa on hi 
ha una plantació. Aquests 
darrers van a més. També 
hi ha els casos d’actuacions 
sobrevingudes, sovint per 
incendis en les instal·lacions 
elèctriques que motiven avi-
sos a Bombers o altres cos-
sos d’emergències i delaten 
l’existència d’una plantació.

La manera de treballar de 
la policia varia, segons els 
casos. Quan s’investiga des 

de zero, es busquen indicis 
i es relacionen persones i, 
posteriorment, es judicia-
litza per acaba de recollir 
proves. Quan es tenen 
prou dades, s’intervé fent 
les detencions pertinents, 
intervenint la droga i des-
mantellant la plantació. 

En el cas de les actuacions 
sobrevingudes, s’actua amb 
més rapidesa perquè cal fer 
el desmantellament. Des-
prés, treballar per localitzar 
qui hi havia al darrere.
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Activitat policial al Vallès Oriental per les 
plantacions de marihuana

2020 2021

Gener 2 1

Febrer 12 4

Març 10 9

Abril 8 3

Maig 13 1

Juny 2 2

Juliol 1 2

Agost 2 7

Setembre 6 1

Octubre 5

Novembre 8

Desembre 9

TOTAL 78 30

Marihuana (kg) Planta cannàbica 
(unitats)

Detinguts

2020 2021 2020 2021

Gener 0,54 10,31 218 1.018

Febrer 21,37 109,8 2317 374

Març 25,25 66,24 317 2.240

Abril 56,36 36,46 254 1.000

Maig 10,24 1,01 0 801

Juny 343,61 4,04 1.558 155

Juliol 4,17 63,49 1.415 4.186

Agost 25,75 37,17 1.321 7.755

TOTAL 487,29 328,52 7.400 17.529
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Plantacions exteriors: una sola 
collita però sense limitacions d’espai

Sant Celoni Els Mossos s’han començat a 
trobar amb plantacions de marihuana exte-
riors amagades enmig de zones boscoses 
aïllades. “Fins ara, era impensable”, admet 
Josep Antoni López Garzón, cap de l’Àrea 
d’Investigació Criminal dels Mossos a l’àrea 
del Vallès Oriental. Aquests conreus de 
marihuana tenen la pega que només perme-
ten als seus promotors fer una sola collita 
l’any –s’ha de fer entre els mesos de juny i 
setembre, abans de l’arribada del fred que 
afecta les plantes– però, a diferència de les 
plantacions indoor, no tenen limitacions 
d’espai. Els Mossos recorden el cas del cultiu 
que es va localitzar enmig d’una zona bos-

cosa de difícil accés de la vall de Fuirosos, al 
Montnegre, a finals d’agost (a la foto). S’ha-
via desforestat mitja hectàrea de bosc i s’ha-
via preparat el terreny per poder-hi plantar 
la droga i per fer-hi arribar aigua desviada 
del pantà de la Brinxa. S’hi van trobar més 
de 6.000 plantes i 32 quilos de cabdells que 
es van haver de posar en sacs de runa i es 
van retirar amb un helicòpter. Es va detenir 
dos homes de 26 i 46 anys. Al juny, els Mos-
sos també van intervenir una plantació a 
l’aire lliure a la zona del Corredor, en terme 
de Vilalba. Fa uns anys, s’havia detectat un 
intent de plantació a Vallfornès, però quan 
els Mossos la van trobar ja s’havia abando-
nat sense arribar activar-la. L’aparença és 
diferent de les interiors perquè les plantes 
són més petites i no tenen tanta fulla.
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Els grups 
organitzen les 
plantacions per 
obtenir collites 
periòdiques

Granollers

F.P.

En el cas de les plantaci-
ons indoor, les bandes les 
organitzen de manera que 
puguin anar obtenint collites 
periòdiques. Per tant, fan 
avançar els tres processos 
bàsics –creixement dels 
esqueixos, desenvolupament 
de les plantes i assecat– en 
paral·lel. “Cada mes tenen 
una collita”, comenta Josep 
Antoni López Garzón, cap de 
l’Àrea d’Investigació Crimi-
nal dels Mossos a la Regió 
Policial Metropolitana Nord. 
Els grups que es dediquen al 
conreu de marihuana tam-
bé aposten per tenir-ne en 
diversos espais. “No posen 
tots els ous en una mateixa 
cistella. Els surt més a comp-
te tenir diverses plantacions 
petites que una de molt 
gran”, diu López Garzón.

A la vegada, s’ha vist com 
les organitzacions que es 
dediquen al conreu de mari-
huana estan buscant vies 
tècniques per dificultar la 
detecció de les plantacions. 
Per exemple, per reduir l’olor 
que desprenen les plantes 
que, sovint, pot acabar sent 
un factor que ajuda a detec-
tar una plantació a la policia 
a partir de les informacions 
de particulars. Els Mossos 
també han detectat una 
substància similar a una plas-
tilina que, aplicada a plantes 
de cànem –de la mateixa 
família de la marihuana 
però legal–, li augmenta el 
percentatge de la substància 
al·lucinògena –el tetrahidro-
cannabinol (THC)– fins al 
47%. No arriba a nivells de 
la marihuana –97%– però sí 
que ja és prou alt per causar 
efecte a les persones.

Catalunya són altres paï-
sos europeus com França, 
Alemanya o Holanda. “Es 
paguen preus més alts que 
no pas els d’aquí”, indica.

MÉS VIOLÈNCIA

Els Mossos alerten de la 
violència que es detecta lli-
gada al negoci il·legal de la 
marihuana i que, fins i tot, 
ha derivat en homicidis –no 
a la comarca– com el que hi 
va haver a Sant Cugat durant 
un narcoassalt. Aquesta vio-
lència pot ser interna entre 
les mateixes organitzacions 
que competeixen: ajustos 
de comptes, conflictes per 
defensar la seva implantació 
territorial o robatoris de 
plantes entre ells. 

També hi ha una violèn-
cia externa que pot afectar 
terceres persones que no hi 
tenen res a veure. És la que 
preocupa més els Mossos: la 
policia s’ha trobat amb casos 
d’assalts violents en cases 
particulars on els membres 
d’una organització entren 
per error pensant-se que 
hi ha una plantació d’una 
organització rival. També 
petits productors que poden 
ser víctimes de robatoris per 
part d’organitzacions més 
grans. I la mateixa policia 
també pot patir aquestes 
situacions per les mesures de 
seguretat cada vegada més 
extremes que les organitzaci-
ons adopten per protegir les 
seves plantacions de bandes 
rivals: portes electrificades, 
paranys o, fins i tot, arte-
factes casolans per disparar 
projectils (a Lleida, un mosso 
va quedar ferit en una cama). 
“Ens obliga a extremar les 
mesures de seguretat”, indi-
ca López. En els escorcolls en 
actuacions per desarticular 
alguna organització, cada 
cop és més habitual que els 
Mossos trobin armes de foc. 
“No hi ha la sensació en la 
societat que la marihuana 
sigui una cosa perillosa. No 
veu què hi ha darrere però 
no deixen de ser organitzaci-
ons criminals que porten tot 
el que porten al darrere.”Plantacions desmantellades a Santa Eulàlia i Granollers i un foc a Vallromanes en una casa on n’hi havia una
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ANUNCI

El Ple municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, a la 
sessió del dia 29 de juliol de 2021, va adoptar l’acord 
de SUSPENDRE l’atorgament de les llicències referents 
a l’entorn dels límits de terme oficial de Cardedeu pel 
termini d’un any, per tal de poder definir els límits 
de terme amb els municipis de la Roca del Vallès, les 
Franqueses del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor.

L’acord se sotmet a informació pública mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en dos diaris de més difusió del municipi i 
en el tauler d’edictes (e-Tauler) del web municipal.

Els plànols corresponents a aquesta actuació es poden 
consultar en els anuncis publicats a l’e-Tauler (pàgina 
web municipal) i al BOPB els dies 11 i 16 d’agost de 
2021, respectivament.

Cardedeu
L’alcalde,
Enric Olivé i Manté

Dilluns, 27 de setembre de 20214

Un veí del Montseny denuncia l’atac 
d’un gos deslligat al seu galliner
Jaume Fitó, veí de Santa Fe, explica que no és la primera vegada que viu una situació així

Josep Fitó a la finca situada a Santa Fe del Montseny amb algunes de les seves gallines

Fogars de Montclús

Pol Purgimon

Fa tres setmanes Jaume 
Fitó, veí de Santa Fe del 
Montseny, va presenciar com 
un gos deslligat –un perdi-
guer– entrava a la seva finca 
i matava una de les seves 
gallines. L’amo va reaccionar 
nerviós, no es va disculpar i, 
a més, va recriminar a Fitó 
que no li parlés en castellà. 
No és la primera vegada que 
es troba en una situació sem-
blant. El dia següent, de poc 
que un altre gos deslligat no 
n’ataca una altra. “El nostre 
mastí va aconseguir que 
girés cua.” 

Fitó viu en una finca de 
20 hectàrees, travessada per 
un camí de pas que, sobretot 
els caps de setmana, és força 
concorregut per turistes que 
enfilen el Montseny. Les 
seves gallines s’estan al galli-
ner de nit, però durant el dia 
en són fora. El capítol del 
gos i la gallina –que també 
va transcórrer en cap de set-
mana– va dur, primer, aquest 
veí de Santa Fe a trucar als 
agents rurals. “Ho vaig fer 
per un tema d’estadística, 
perquè sàpiguen que hi ha 
gent que duu els gossos des-
lligats pel Parc Natural. Per 
normativa, està prohibit.” 
Però també ho va aprofitar 
per denunciar la situació. 
“Em van dir que si hagués 

deixat anar el meu mastí i 
hagués passat alguna cosa, 
la culpa hauria estat meva”, 
assegura Fitó. 

Els rurals, diu el propietari 
de la finca, li van preguntar 
si era un gos perillós. Admet 
que un perdiguer, en un 
entorn urbà, no ho és. “Però 
que li preguntin a la gallina, 
si no ho era. Això demostra 
que la normativa rural està 
feta des de la perspectiva 
d’una ciutat.” Segons Fitó, 
una altra qüestió que reforça 
el seu argument és que els 

agents li van recomanar tan-
car el perímetre de la finca 
perquè no es torni trobar 
en situacions similars. “Si 
tanquem un parc natural, 
al final el Montseny només 
serà un decorat per als turis-
tes.”

Per Fitó, més enllà de 
l’anècdota, aquesta situa-
ció planteja una reflexió 
“més universal”. “Hi ha dos 
elements essencials en una 
muntanya: el silenci i la len-
titud. Tenim carreteres on 
s’ha d’anar a 50 a quilòme-

tres per hora –a 30 en alguns 
trams–, però aquí la gent va 
a 100 per hora amb els cotxes 
i les motos. El problema del 
turisme al Montseny no és 
la quantitat de gent que hi 
ha, és l’educació i el respecte 
a la muntanya.” Fitó, que fa 
quatre anys que viu a Santa 
Fe –ell és fill d’Aiguafreda–, 
ha presenciat diversos capí-
tols incívics, com ara la pesca 
furtiva a l’embassament. 
“Falten informadors al parc. 
Si cal, m’ofereixo voluntari 
per ser-ne.”

La bassa de les 
hortes de Caldes 
quedarà neta 
aquesta setmana

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

Les tasques de neteja de la 
bassa de les hortes de Cal-
des, on fa una setmana es va 
produir accidentalment un 
vessament de fuel, es pre-
veu que finalitzin a mitjans 
d’aquesta setmana, quan el 
rec estarà totalment resta-
blert i els pagesos podran 
tornar a regar, després de 
dues setmanes sense poder-
ho fer. D’aquesta manera, 
podran iniciar la temporada 
de conreu de tardor-hivern.

Després de buidar del tot 
la bassa, el punt on s’havia 
concentrat bona part del 
vessament, els tècnics de 
Gempsa han començat a fer 
la neteja. Per fer-ho han 
fet servir un desengreixant 
biodegradable, combinat 
amb aigua a pressió, que ha 
permès fer desaparèixer les 
restes de fuel que havien 
quedat enganxades a les 
parets de la bassa. També 
s’han revisat les canalitzaci-
ons del col·lector, per on va 
circular part del fuel fins a la 
depuradora.

Alhora s’ha analitzat l’hi-
drocarbur i s’ha determinat 
que és fuel-oil. Concretada la 
naturalesa del combustible, 
es resta a l’espera de rebre 
els permisos per fer-ne la 
gestió i tractament. Ara, el 
vessament està emmagatze-
mat en contenidors especials 
a la depuradora.

Identifiquen les restes d’un 
soldat republicà de Castellterçol 
desaparegut durant la Guerra Civil
Castellterçol

EL 9 NOU

Tenia 30 anys i va morir al 
front de l’Ebre durant la 
Guerra Civil. Per ara no se 
n’ha fet públic el nom, però 
va néixer al Brull i era resi-
dent a Castellterçol. És un 
dels darrers soldats republi-
cans que s’han identificat 
darrerament a través del 
programa d’identificació 
genètica de la Generalitat, 
com es va donar a conèixer la 
setmana passada en el marc 
d’una visita de la consellera 
de Justícia, Lourdes Ciuró, i 
el conseller de Salut, Josep 
M. Argimon, al Laboratori de 
Genètica Clínica i Molecular 
de l’Hospital Universitari 

Vall d’Hebron, on s’encreuen 
les restes que es recullen de 
les fosses exhumades i les 
mostres d’ADN dels famili-
ars. El soldat de Castellterçol 
ha pogut ser identificat d’en-
tre els que es van exhumar 
a la fossa de Pernafeites, al 
terme municipal de Miravet 
(Ribera d’Ebre), on es van 
fer les intervencions arque-
ològiques entre el desembre 
del 2017 i inicis del 2018. Es 
tracta de la primera persona 
exhumada que s’identifica 
d’una fossa associada a un 
hospital de guerra republicà 
on s’hi van trobar 99 perso-
nes.

Segons la consellera de 
Justícia i segons apunten 
des de l’Ajuntament de 

Castellterçol, es preveu que 
al llarg del mes d’octubre es 
retornin les restes a la famí-
lia que aquest soldat té a la 
població moianesa. Amb la 
identificació d’aquest soldat 
i de tres més, d’entre 29 i 34 
anys, darrerament ja són 16 
les persones identificades 
víctimes de la Guerra Civil 
i el franquisme a través del 
programa d’identificació 
genètica que va entrar en 
vigor el 2016. Actualment el 
programa disposa de mostres 
genètiques de més de 2.624 
familiars vius. 

El mes de maig passat una 
dona de Vilamajor va poder 
recuperar les restes del seu 
germà, Josep Pérez, que va 
morir al front del Segre..
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Els terrenys propietat d’Adif al costat del carrer Esteve Terrades, entre la plaça Serrat i Bonastre i la ronda Sud, claus per al finançament de l’obra

Mayoral obre la porta a repensar 
el patronat de l’Hospital com vol 
l’oposició però no hi posa data
ERC i Junts, a l’oposició, van reiterar la petició en el ple de l’estat de la ciutat celebrat dijous

Granollers

Ferran Polo

L’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, va obrir la porta a 
revisar el model del patronat 
de la Fundació Privada Hos-
pital Asil de Granollers, que 
ell presideix com a batlle de 
la ciutat, en resposta a les 
peticions de reforma que li 
van reiterar ERC i Junts per 
Granollers en el ple de l’estat 
de la ciutat de dijous al ves-
pre. Amb tot, va descartar-ho 
de forma immediata. “Hi 
haurà un dia en què s’haurà 
de parlar d’aquest tema però 
ara demano que ens concen-
trem a posar en marxa tot el 

que hem aconseguit. Ara toca 
acabar les obres, posar en 
marxa els equipaments, bus-
car les persones per omplir 
els edificis i solidificar pro-
jectes. Toca un esforç d’es-
tabilitat. Per primer cop en 
dècades, albirem l’assistència 
sanitària que necessitem i 
mereixem al Vallès Oriental”, 
va dir Mayoral, que també va 
defensar la gestió de la direc-
ció de l’Hospital. “Cap admi-
nistració posa 100 milions 
d’euros sobre la taula si no té 
confiança en qui gestiona i 
en la forma com gestiona.”

Núria Maynou, porta-
veu d’ERC, havia demanat 
“repensar el patronat amb 

criteris del segle XXI” i 
avançar “cap a un hospital 
100% públic”. “Que ens faci 
ser un referent sanitari.” Va 
qüestionar l’actual model 
per “poc transparent i poc 
participatiu”. Àlex Sastre, 
portaveu de Junts, va defen-
sar “replantejar el patronat 
per democratitzar-lo i profes-
sionalitzar la presa de decisi-
ons”. Mònica Ribell, de Pri-
màries, va assegurar que “les 
actuacions estructurals no 
són suficients. Cal omplir els 
edificis de professionals i de 
coneixement”. “Cal garantir 
que hi haurà professionals 
per atendre bé la ciutadania”, 
va reiterar Jordi Pavón, por-

taveu de Ciutadans.
Sastre va apostar, també, 

per la creació d’un consorci 
hospitalari amb els centres 
de Mollet i Sant Celoni. Per 
Mayoral, això “queda curt” i 
el model ha de ser el de l’eix 
C-17 amb l’Hospital Clínic 
com a capçalera i incloent, 
també, l’Hospital de Vic. 

RESIDÈNCIA  
DE GENT GRAN

L’oposició també va recla-
mar el projecte de la nova 
residència de gent gran. L’al-
calde va apostar per “revisar 
de dalt a baix el model de 
residència” i va explicar que 

han teixit una proposta dife-
rent que volen presentar a 
la Generalitat properament. 
“Tenim el model. Cal passar 
del lloc on són les persones 
grans al lloc on conviuen les 
persones grans. Això vol dir 
que la residència del carrer 
Tetuan on la Generalitat 
diu que hi poden anar 120 
persones nosaltres diem que 
només n’hi poden anar 90 
si volem fer un model dife-
rent. Per això, cal revisar el 
mòdul.” “No invertirem 10 
milions d’euros per fer una 
cosa amb un model que cre-
iem que està obsolet. Per dig-
nitat, la gent gran es mereix 
que ho fem diferent.” May-
oral va recordar que l’acord 
assolit amb el Departament 
d’Afers Socials “només tenia 
sentit si es traslladava la 
residència de l’Hospital cap 
al carrer Tetuan i el Departa-
ment de Salut ens concertava 
places de sociosanitari, que 
és una de les grans mancan-
ces que té la ciutat”. I l’acord 
amb Salut no “ha arribat 
mai”, va dir Mayoral, que va 
explicitar que just quan ho 
havien de negociar va escla-
tar la pandèmia.

Acord pel cobriment “en pocs mesos”
L’alcalde assegura que ara “els números tornen a quadrar”

Granollers

F.P.

L’alcalde, Josep Mayoral, 
confia a poder tancar un 
acord amb el Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agen-
da Urbana per al cobriment 
de les vies del tren entre els 
carrers Josep Umbert i Agus-
tí Vinyamata “en els propers 
pocs mesos”. Segons va expli-
car, hi ha una “via oberta de 

negociació” tot i la sortida 
del Ministeri de l’anterior 
secretari d’Estat, Pedro Sau-
ra, amb qui s’havia pactat 
un calendari de negociació. 
“Però tenim un bon con-
tacte amb la nova ministra, 
exalcaldessa de Gavà.” “Els 
números tornen a quadrar” a 
partir dels ingressos que pot 
generar a Adif el desenvo-
lupament dels terrenys que 
té al costat del carrer Esteve 

Terrades i del cost de l’obra 
de cobriment i urbanització, 
“que ara surt una mica més 
barata perquè han canviat les 
tècniques constructives”.

Àlex Sastre, de Junts per 
Granollers, va recordar que 
el projecte del cobriment 
de les vies del tren “ha anat 
apareixent per interès i 
desapareixent per obstacles 
diversos” i va assegurar que 
“no interessa tant cobrir les 

vies com cosir la ciutat”.

AIGUA I NETEJA

El model de gestió de l’ai-
gua i el nou contracte de 
neteja i recollida de residus 
van tenir espai al ple. ERC 
va reivindicar un model de 
gestió pública per a l’aigua. 
La resta de grups van dema-
nar al govern que treballi 
per garantir que el servei es 
prestarà amb qualitat i que 
hi haurà mecanismes de 
control a l’empresa. També 
amb la neteja viària i la 
recollida de residus. Tots 
dos temes centraran el ple 
ordinari d’aquest dimarts. 

Mundial d’handbol femení 

Tots els grups van coincidir 
en la importància d’acollir el 
Mundial d’handbol femení a 
finals d’any a Granollers i es 
van conjurar perquè serveixi 
per dinamitzar econòmica-
ment la ciutat, impliqui la 
ciutadania i promocioni l’es-
port femení.

Nova OAC L’alcalde, Josep 
Mayoral, va anunciar un pro-
jecte per renovar l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà. “Cal 
replantejar com s’atén la ciu-
tadania”, va dir, i va apostar 
per “un model innovador”, 
“inclusiu i amb vocació uni-
versal”.

Nova biblioteca ERC va 
demanar fer la nova biblio-
teca als barris. Mayoral va 
explicitar l’aposta per fer-la 
a la plaça Barangé com a ele-
ment central de dinamització 
d’aquest espai que està “per-
fectament connectat amb els 
barris amb el bus urbà”. Pau 
Llobet (ERC) va reclamar 
“més cultura i més vida fora 
del centre”. Can Pedrals es 
dedicarà a usos culturals, va 
apuntar Mayoral.

Next Generation ERC va 
tornar a mostrar-se crític amb 
la manera com s’està canalit-
zant la possible arribada dels 
fons europeus Next Generati-
on i van defensar que es faci 
de manera més participativa 
i implicant actors diversos 
de la ciutat, va defensar el 
regidor Pau Llobet. L’alcalde, 
Josep Mayoral, els va dema-
nar una reflexió. “Pensin 
per què s’han quedat sols en 
aquesta qüestió.” 
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ANUNCI

El Ple municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió 
de data 29 de juliol de 2021, va acordar la suspensió de 
les llicències referents a la zona del Pla de Can Morató, 
entorn de l’antic camp d’aviació de Cardedeu durant la
Guerra Civil i diferents refugis antiaeris, pel termini 
d’un any amb la finalitat d’estudiar la modificació del 
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 
Urbanístic de Cardedeu.

L’acord se sotmet a informació púbica mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en dos diaris de més difusió del municipi i 
en el tauler d’edictes (e-Tauler) del web municipal.

Els plànols corresponents a la modificació es poden 
consultar en els anuncis publicats a l’e-Tauler i al BOPB 
els dies 10 i 18 d’agost de 2021, respectivament.

Cardedeu,
L’alcalde,
Enric Olivé i Manté

Dilluns, 27 de setembre de 20216 VALLESANS A L’ALGUER
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L’actuació de les Gitanes de Montmeló, dissabte
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L’actuació de l’Esbart Dansaire de Granollers a l’escenari de la plaça Banchina Dogana

Un aplec en el focus polític
Les gitanes de Montmeló i Lliçà d’Amunt i l’Esbart de Granollers, a l’Adifolk, de l’Alguer

Granollers

J.V.

Els membres de l’Esbart 
Dansaire de Granollers i 
de les colles de Gitanes de 
Montmeló i Lliçà d’Amunt 
han participat, aquest cap de 
setmana en la 33a edició de 
l’Aplec Internacional Adifolk 
a l’Alguer, que organitza 
l’Associació per a la Difusió 
del Folklore. El que havia de 
ser només la gran trobada de 
la cultura popular i tradicio-
nal catalana, es va convertir, 
en un gran focus d’atenció 
polític arran de la detenció 
i posterior alliberament del 
president Puigdemont. 

El fet no va alterar el 
programa, però sí que va 
provocar un augment de 
l’expectació mediàtica i de la 
presència de líders polítics.

de Catalunya, amb altres 
grups de cultura popular com 
geganters, bastoners, diables, 
corals, colles de gitanes o 
colles sardanistes. 

Les colles de gitanes de 
Montmeló i Lliçà d’Amunt 
van participar en la cercavila 
de dissabte i en els balls de 
dissabte i diumenge amb 
les peces tradicionals com 
la contradansa, el xotis, la 
jota o la polca. Dissabte al 
vespre, en l’espectacle de 
La festa major de Catalunya 
van ballar conjuntament. 
Una portaveu de la colla de 
Montmeló deia què els fets 
polítics no han incidit. “Tot 
ha anat molt rodat. La pre-
sència de polítics no afectava 
les activitats. Som un grup 
molt plural que vam fer la 
nostra demostració de cul-
tura i tradició.” I Assumpta 
Regales, secretària de la colla 
de Lliçà d’Amunt, es mostra-
va satisfeta de la seva prime-
ra participació. “Ha estat una 
experiència molt bona, tant a 
nivell de grup com de conèi-
xer i compartir experiències 
amb altres grups”.

Concentració a la Porxada

Granollers Unes 300 persones es van con-
centrar divendres a la Porxada de Granollers 
per manifestar el seu rebuig a la detenció 
del president Carles Puigdemont a l’Alguer. 
Davant d’uns cartells al paviment de la plaça 
que deien “Amnistia Ara” i “Amnistia. Fem-
nos lliures”, firmats per l’ANC i Òmnium, 
es va llegir el manifest de l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI). 
El text diu que la detenció de Puigdemont 
demostra que “continua la persecució contra 
els independentistes catalans” i que és “viva, 
ferotge i sense límits”. També el del Consell 
per la República on es demana “que la lega-
litat s’imposi per damunt de les maniobres 
del Suprem” . Es van cridar consignes com 
“Puigdemont, el nostre president”.
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Membres de la colla jove de Lliçà d’Amunt amb el president Aragonès

“L’Alguer és una ciutat 
preciosa i la trobada s’ha fet 
en un molt bon ambient. La 
presència de Puigdemont i la 
seva detenció ha fet que hi 
hagués molta més presència 
de mitjans de comunicació”, 

explica Pepus Costa, presi-
dent de l’Esbart Dansaire de 
Granollers. “Sense buscar-ho, 
ha estat fàcil trobar dirigents 
polítics passejant pel carrer, 
com la presidenta del Parla-
ment, Laura Borràs, el presi-

dent Pere Aragonès o el pre-
sident Carles Puigdemont, 
sempre envoltat d’una munió 
de periodistes. Era impossi-
ble acostar-s’hi.” Costa admet 
que els esdeveniments polí-
tics “han donat una certa 
emoció afegida”, però asse-
gura que “no ha afectat per a 
res a les activitats. Ells feien 
la seva i nosaltres la nostra”. 
Destacava el valor cultural 
de l’aplec. “A nivell d’inter-
canvi cultural ha estat molt 
bé. Hem conegut grups molt 
interessants”.

L’Esbart de Granollers 
va intervenir dissabte a la 
tarda a l’espai de la Banchi-
na Dogana i va interpretar 
el Tricote, La Quadrilla de 
Granollers i les Corrandes. Hi 
van actuar nou parelles de 
ball. I al vespre, va participar 
en l’espectacle La festa major 
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Alexis Codina, a l’esquerra, i Germinal Tomàs, l’estiu passat a Sant Fost

Granollers

EL 9 NOU

Els 13 CDR investigats en 
l’Operació Judes, processats 
per terrorisme i tinença 
i fabricació d’explosius, 
declararan dimarts i dijous 
d’aquesta setmana als Jut-
jats de Mollet, Cerdanyola, 
Sabadell i Vic. En el cas de 
Mollet, aquest dimarts, han 
estat citats Alexis Codina, 
de Sant Fost, i Germinal 
Tomàs, de Mollet, que van 
ser detinguts ara fa un any, 
el 23 de setembre, i que van 
passar entre tres i quatre 
mesos en presó preventiva. 
També Esther Garcia i Rafa 
Delgado, de Mollet, i Sònia 
Pasqual, de Montmeló, que 
va ser incorporats a la cau-
sa posteriorment. També 
aquest dimarts, declararà a 
Cerdanyola un sisè encausat. 
Dijous es prendrà declaració 
a un encausat més a Vic i els 
darrers sis ho faran als Jut-
jats de Sabadell.

Davant d’aquesta nova cita-
ció, la seva defensa fa una 
crida “a tots aquells que els 
fa vergonya l’Estat espanyol” 
que mantinguin viva la lluita 
contra la repressió. Eva Pous, 
l’advocada d’Alerta Solidària 
que coordina la defensa dels 
investigats, demana conti-
nuar omplint els carrers per 
aconseguir la “llibertat” de 
les persones investigades, 
així com la llibertat del país: 
“L’única manera de poder 
avançar és no deixar que ens 
facin retrocedir“, va dir dis-
sabte en un acte a Sentmenat 
(Vallès Occidental) de suport 
als encausats.

Per als dies de les declara-
cions judicials, Alerta Solidà-
ria convoca manifestacions 
a les portes dels jutjats. “Us 
animem a persistir en la 
defensa dels nostres drets 
com a poble i a mantenir 
en encesa la flama de la 
lluita”, diu l’advocada dels 
processats. “Fa dos anys 
que esbotzaven portes de 
matinades i els segrestaven 
davant de familiars i amics”, 
recorda Ester Amiel, porta-
veu del grup de suport a les 
persones detingudes el 23 de 
setembre. Assegura que les 
13 persones citades a decla-
rar tenen “por” de la justícia 
espanyola perquè aquestes, 
assegura, són “dues paraules 
que no casen”. “Busquen que 
tinguem por i ens desmobi-
litzem per la incertesa, però 
no permetrem que la por ens 

guanyi i no ens distraurem 
del nostre objectiu.” 

El jutge de l’Audiència 
Nacional Manuel García 
Castellón va anunciar fa 10 
dies el processament per per-
tinença a organització ter-

rorista a les 13 persones, i a 
9 d’elles, a més, per tinença, 
dipòsit i fabricació de subs-
tàncies o aparells explosius i 
inflamables de caràcter ter-
rorista. Afronten penes de 6 
a 27 anys.

Els CDR vallesans investigats en 
l’Operació Judes declaren aquest 
dimarts als Jutjats de Mollet
La defensa ha convocat mobilitzacions de suport



NOTICIESNOU9EL

taller de joieria & galeria

Joieria artesana amb elegància

Instagram: @tallerTasmania

TAXI VALLÈS
93 593 74 01
radiotaxi@taxivalles.com

• Mollet del Vallès 
• Parets del Vallès
• Lliçà de Vall
• Martorelles
• Santa Maria de Martorelles
• Sant Fost de Campsentelles
• Palau-solità i Plegamans

Dilluns, 27 de setembre de 20218

Granollers Pedala 
reivindica més espai 
per als vianants
Granollers Granollers 
Pedala va transformar de 
manera provisional un 
espai d’aparcament al car-
rer Joan Prim en un espai 
per a vianants amb l’acti-
vitat Park(ing) Day. Va ser 
divendres a la tarda en el 
marc de la Setmana per la 
Mobilitat Sostenible i Segu-
ra. Hi havia aparcament per 
a bicicletes, taules i cadi-
res per seure i espai per a 
infants. Van fer recomptes i 
el volum de persones a peu 
doblava el de les que ana-
ven amb cotxe.
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Recurs 
contra un pla 
urbanístic a 
Corró d’Amunt

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’entitat Salvem Corró 
d’Amunt, en col·laboració 
amb Depana, ha presentat 
un recurs de reposició contra 
l’aprovació definitiva del 
pla parcial del Sector C, que 
preveu la construcció de 31 
habitatges unifamiliars i 
plurifamiliars entre el camí 
de Can Suquet i les antigues 
escoles. També ha presen-
tat un escrit d’al·legacions 
davant de la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona.

Els autors del recurs 
entenen que hi ha una con-
tradicció entre el que diu 
el Pla General d’Ordenació 
Urbanística (PGOU) i el pla 
parcial. Diuen que l’alçada 
màxima permesa al PGOU 
és de 9,25 metres, mentre 
que el pla parcial accepta 
fins a 9,75 metres per a les 
edificacions plurifamiliars. 
I, d’altra banda, denuncien 
que el pla parcial admet 
parcel·les inferiors a 1.500 
metres de superfície quan el 
PGOU admet edificis apare-
llats però amb una superfície 
mínima de 1.500 metres.
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Diego Sola davant l’immoble de la Porxada on havia viscut Perpinyà

Granollers

Oriol Serra

El granollerí Francesc de 
Perpinyà va ser l’únic mem-
bre del govern de la Gene-
ralitat que l’11 de setem-
bre de 1714 es va negar a 
rendir-se davant les tropes 
borbòniques. La seva gesta 
és un d’aquells episodis 
que connecten la història 
de Granollers amb la de 
Catalunya. Tot i això, es trac-
ta d’uns fets molt poc cone-
guts a la ciutat on va néixer. 
El 10 de setembre passat, 
l’historiador Diego Sola, de 
Canovelles, li va dedicar una 
glosa a la plaça de la Porxada 
en el marc dels actes comme-
moratius de la Diada.

“La decisió de no capitular 
volia ser un acte de dignitat 
per part de qui havia accep-
tat l’esdevenir de la història. 
Amb Barcelona a punt de 
caure i les institucions cata-
lanes a punt de desaparèixer, 

Sola: “La decisió de no capitular 
el 1714 va ser un acte de dignitat”
El granollerí Francesc de Perpinyà no va signar la rendició davant les tropes borbòniques

Perpinyà es va negar a sig-
nar la rendició i tot allò que 
aquesta implicava”, destaca 
Sola, professor d’Història 
Moderna de la Universitat 

de Barcelona (UB) i autor 
d’un assaig sobre l’estada de 
l’arxiduc Carles a casa dels 
Perpinyà, a la plaça de la Por-
xada de  Granollers, en decla-

racions a EL 9 NOU.
“Quan la derrota ja era 

imminent, els membres del 
govern català es debatien 
entre dues sensibilitats. Uns 

optaven per una rendició 
forçosa, esperant de part dels 
vencedors un tracte de gràcia 
que respectés les institucions 
pròpies. Els altres eren del 
parer que calia resistir, per-
què una victòria borbònica 
implicaria de ben segur la 
dissolució de les institucions. 
Finalment es va imposar la 
primera opció. Perpinyà va 
optar per no rendir-se perquè 
estava convençut que si es 
perdia la guerra es perdrien  
també les institucions, i el 
temps li va acabar donant la 
raó”, afegeix Sola.

Francesc de Perpinyà va 
néixer el 1675 a Granollers, 
fill d’una família de comer-
ciants establerta a la plaça 
de la Porxada –al mateix 
immoble que va acollir les 
antigues galeries comercials. 
Un cop perduda la guerra, el 
nou govern li va expropiar 
tots els béns però va poder 
continuar vivint a casa seva. 
“No sabem gaires coses de 
com va passar aquella època. 
No tenim constància que 
patís cap mena de persecució 
penal, però és possible que 
patís les conseqüències eco-
nòmiques de la confiscació 
d’unes propietats que no va 
poder recuperar fins l’any 
1725, un cop firmada la Pau 
de Viena.” Perpinyà va morir 
el 1730 a 55 anys.
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EXPEDIENT 343/2021

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CAMPINS d’aprovació inicial 
de la Modificació Puntual de Pla General del Text Refós del Pla 
d’ordenació urbanística municipal del municipi de Campins per 
l’ampliació de l’equipament esportiu dels carrers de la Font i l’Arc 
de Can Pons.

El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del 20 de setembre de 
2021, va aprovar inicialment la Modificació Puntual de Pla General del 
Text Refós del Pla d’ordenació urbanística municipal del municipi de 
Campins per l’ampliació de l’equipament esportiu dels carrers de la Font 
i l’Arc de Can Pons que es troba adjunta al present expedient.

Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències 
urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, 
les noves determinacions del qual suposin modificació del règim 
urbanístic vigent, d’acord amb el plànol adjunt. La durada de la suspensió 
s’estableix per a un termini d’un any des de la seva publicació al DOGC, 
que es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.

S’obre un període d’informació pública per un termini de 30 dies, estant 
a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament 
[http://campins.eadministracio.cat], mitjançant anunci en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i 
en un altre d’àmbit local.
Durant dit període quedarà l’expedient a la disposició de qualsevol que 
vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s’estimin 
pertinents.

L’alcaldessa,
M. Inmaculada Font Micola
Campins, 22 de setembre de 2021

Ajuntament de Campins
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S’ha fet coincidint amb l’augment d’activitat per l’inici de curs

Campanya dels Mossos per 
prevenir robatoris en llibreries

Granollers

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra de 
l’àrea de proximitat de la 
comissaria de Granollers 
han estat fent una campanya 
d’informació i prevenció de 
robatoris i furts orientada 
a llibreries i botigues de 
material escolar d’arreu del 
territori. S’ha fet durant les 

tres primeres setmanes de 
setembre i coincidint amb 
l’arrencada del curs escolar, 
que fa que hi hagi un volum 
de clients i vendes més ele-
vat en aquests establiments. 

La presència es fa amb 
efectius uniformats que 
donen seguretat. S’aprofita 
la visita per donar consell 
de seguretat per evitar furts 
o altres delictes patrimoni-

als i explicar què cal fer en 
cas que es registri alguna 
incidència que afecti treba-
lladors o clients. Tenint en 
compte el context de la pan-
dèmia, també s’aprofiten les 
visites per recordar les mesu-
res sanitàries bàsiques a tre-
balladors i clients. Agents de 
l’Oficina de Relacions amb la 
Comunitat s’han encarregat 
de fer les visites.

Una agent dels Mossos de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat conversa amb una treballadora de La Gralla

Sant Fost rescata la memòria oral
L’Ajuntament busca testimonis de persones grans per a un documental sobre la història del poble
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Sanmartí, durant la presentació del projecte divendres a l’Ateneu de Sant Fost

Sant Fost de C.

J.V.

L’Ajuntament de Sant Fost 
ha posat en marxa un procés 
per recuperar la memòria 
històrica del poble a través 
dels testimonis orals de 
persones grans, a partir dels 
quals es farà un audiovisual 
d’una hora de durada que 
realitzarà l’empresa Sabem 
Com, de Granollers. El pro-
jecte es va presentar diven-
dres a l’Ateneu Jaume Rifà, 
amb l’assistència d’una vin-
tena de persones que ja s’han 
ofert per explicar les seves 
vivències i que formaran part 
del grup motor del projecte 
per la seva experiència de 
vida al poble. Al projecte s’hi 
podran sumar més persones, 
més endavant. Les que tin-
guin interès a donar el seu 
testimoni poden adreçar-se, a 
partir d’ara, a l’Ajuntament.

“Ens fa molta il·lusió per-
què pensem que serà un pro-
jecte molt dolç, molt tendre 
i que quedarà per sempre en 
la història del nostre poble”, 
deia l’alcaldessa, Montserrat 
Sanmartí (IUSF), en la pre-

sentació. I remarcava l’objec-
tiu de preservar la memòria 
històrica per a les futures 
generacions.

La realització del docu-
mental la farà la productora 

Sabem Com, de Granollers, 
que ja ha fet documentals 
semblants en altres munici-
pis vallesans com Cànoves 
i Samalús, Montmeló, la 
Garriga, Llinars, l’Ametlla, 

Bigues i Riells o Vilanova. Al 
mes d’octubre es faran les 
entrevistes amb les persones 
que vulguin donar el seu 
testimoni i després es farà 
tot el procés d’edició. La pre-

sentació es farà l’any vinent, 
però encara no hi ha una data 
decidida.

vIDA SOCIAL  
I GUERRA CIvIL

Joan Teixidó, membre de la 
productora Sabem Com, va 
explicar que l’audiovisual 
s’estructurarà en tres blocs: 
l’evolució del poble, la vida 
social i com es va viure la 
Guerra Civil. “En l’apartat 
d’evolució del poble volem 
explicar com es vivia abans, 
com eren les cases, com es 
cuinava, com es rentava la 
roba... També els oficis, el 
creixement del poble, la 
industrialització...” En la part 
de vida social es tractaran 
qüestions com les festes i 
tradicions però també “com 
es relacionava la gent, com 
es festejava, la influència 
de l’Església... Es tracta de 
dibuixar el mapa social del 
poble i conèixer les arrels”, 
deia Teixidó.

I en el bloc sobre la Guerra 
Civil, Teixidó admetia que 
molts dels testimonis seran 
de persones que llavors eren 
molt joves i que, per tant, “és 
possible que parlin a partir 
del que els van explicar a 
ells”. Les entrevistes amb els 
testimonis es guardaran ínte-
grament per tenir un arxiu 
que pugui ser consultat en 
qualsevol moment.
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Salut tancarà divendres els punts 
de vacunació de Mollet i Llinars
El Palau d’Esports de Granollers seguirà funcionant. Per ara, no es concreta la data de tancament
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El punt de vacunació del Palau d’Esports continuarà obert

Llinars / Mollet

EL 9 NOU

Aquest proper divendres 
serà el darrer dia que els 
centres de vacunació massiva 
que el Departament de Salut 
va obrir al Teatre Auditori, 
de Llinars, i al Centre Cívic 
de Can Pantiquet, a Mollet, 
estaran operatius. A partir 
d’ara i fins una data encara 
indeterminada, l’activitat 
del procés de vacunació 
contra la Covid-19 –amb i 
sense cita prèvia– es concen-
trarà al Palau d’Esports de 
Granollers. Per ara, Salut no 
posa encara data al seu tan-
cament però l’estratègia de 
vacunació es concentrarà en 
accions més quirúrgiques per 
anar a buscar els col·lectius 
que encara no han rebut cap 
dosi dels vaccins contra el 
coronavirus. 

Amb aquest objectiu, 
aquestes darreres setmanes 
s’estan promovent accions 
de vacunació en diversos 
centres d’atenció primària 

(CAP). La darrera es va fer 
divendres passat al CAP de 
la Cruïlla, a Lliçà d’Amunt, 
i anava adreçada a les perso-
nes de més de 12 anys dels 
municipis de l’Àrea Bàsica 
de Salut de la Vall del Tenes. 
També se n’han fet a Sant 
Celoni, Canovelles i la Lla-
gosta. En aquest darrer cas, 
es va preparar coincidint 

amb la festa major.
“Amb el tancament pro-

gressiu dels punts vacunals, 
Salut finalitza l’etapa de 
vacunació massiva i aborda 
una segona fase de mante-
niment i de cerca proactiva 
d’aquelles franges i col-
lectius pendents de vacunar. 
Una estratègia comunitària 
que pivota a partir dels CAP 

i dels seu coneixement de la 
població i que fa mesos que 
està convivint amb altres 
accions de diferent intensi-
tat”, asseguraven divendres 
des del Departament de 
Salut en un comunicat.

L’espai del Teatre Auditori 
de Llinars va obrir portes 
els primers dies de març i ha 
estat el punt de referència 
per a la població de l’àrea 
del Baix Montseny. El de 
Can Pantiquet va posar-se en 
marxa a mitjan abril. Abans, 
les injeccions es posaven al 
CAP del mateix barri.

El Palau d’Esports va ser el 
darrer punt a activar-se per-
què va obrir portes a princi-
pis de juny. S’hi han adminis-
trat més de 200.000 dosis de 
la vacuna contra la Covid-19. 
Va substituir el punt de vacu-
nació que s’havia posar en 
marxa a l’equipament muni-
cipal de Can Prat, a Corró 
d’Avall, a les Franqueses. Era 
a tocar de l’espai que ocupa 
el nou ambulatori situat en 
aquest espai.

Cinc persones 
desallotjades per 
l’esfondrament 
de la biga d’una 
casa a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

L’esfondrament de la biga 
en un habitatge del carrer 
Palaudàries de Granollers va 
motivar el desallotjament de 
cinc persones aquest dissabte 
al vespre. Segons han infor-
mat els Bombers, l’avís es va 
rebre poc després de les 8 del 
vespre. A més de la casa afec-
tada, al número 61 del carrer 
Palaudàries, es van haver de 
desallotjar dos habitatges 
més, als números 59 i 57. Es 
van desallotjar dues persones 
del primer habitatge i tres 
més en les cases veïnes.

Els tècnics desplaçats van 
apuntar que l’estructura 
estava compromesa, motiu 
pel qual els residents als dos 
habitatges veïns a l’afectat 
només poden accedir a reco-
llir pertinences. També es va 
determinar el tall del carrer 
i es va activar el protocol 
d’avís a les companyies de 
subministrament. Van actuar 
sis dotacions dels Bombers.
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fora, amb uns murals on des-
afia les nocions de la pers-
pectiva, i on exposa realitats 
quotidianes en escenes irre-
als que contradiuen la llei de 
la gravetat. Els seus temes 
més recurrents són edificis, 
ciutats, persones i objectes 
d’ús habitual en situació flo-
tant i en moviment.

A Granollers, el 2018 va 
realitzar una gran pintu-
ra mural en una paret de 
la cantonada dels carrers 
Catalunya i Muralla, amb 
el títol Refugi, i dins el pro-
jecte municipal Murs que 
parlen. A la seva població, 
Cardedeu, també n’ha signat 
alguns, com el gran mural 
de la biblioteca Marc de 
Vilalba o el de la botiga de 
joguines El Gat Corneli. El 
2019 també va estrenar un 
gran mural a la Universitat 
Internacional de Catalunya, 
a Barcelona.

Una de les seves obres amb 
més repercussió mediàtica 
va ser el mural que va pintar 
a Cardedeu on plasmava el 
rei emèrit Joan Carles I pin-
tant a sobre d’una imatge del 
raper Pablo Hasel.

L’artista també ha il·lustrat 
diversos àlbums, com El drac 
de l’estany (Edicions Baula) 
o Capgirat, fet conjuntament 
amb la també cardedeuenca 
Alba Dalmau.

L’any 2018, Cinta Vidal va 
rebre també un dels 10 pres-
tigiosos Premios Gràffica 
2018 per la tasca que ha anat 
desenvolupant aquests dar-
rers anys com a il·lustradora-
pintora.

Cardedeu

T.T.

El Museu d’Art i Història 
de Lancaster, a Califòrnia, 
acollirà a partir del dissab-
te 2 d’octubre i fins al 26 
de desembre l’exposició 
“Concrete” de la pintora 
Cinta Vidal, de Cardedeu. 
És un dels darrers projectes 
d’aquesta artista que s’ha 
anat forjant en els darrers 
anys una trajectòria sòlida 
amb una gran projecció inter-
nacional. La mostra, comissa-
riada per Thinkspace Gallery, 
de Los Angeles, representa la 
seva primera exposició en un 

museu, amb obres amb remi-
niscències a la Covid-19. 

El projecte tancarà un 
any en què Vidal ha tingut 
una presència important als 
Estats Units amb treballs 
muralístics. D’una banda, un 
mural en unes noves oficines 
de Facebook a Bay Area, prop 
de San Francisco, a Califòr-
nia, i de l’altra, un mural per 
a CODA Tech, comissariat 
per Living Walls a Atlanta 
(Geòrgia). 

Els inicis de Vidal, però, 
s’han d’anat a buscar al 
Taller d’Escenografia Cas-
tells Planas, a Santa Agnès 
de Malanyanes, on va entrar 

als 16 anys com a aprenent 
esporàdica i on es va anar 
especialitzant a pintar telons. 
Sempre ha reconegut que 
allà ho va aprendre tot i que 
els germans Castells Planas 
han estat els seus pares artís-
tics.

Després d’un temps, però, 
la feina va anar baixant 
i Vidal va anar a buscar 
una altra sortida, que va 
desembocar en la creació 
d’obra pròpia, amb pintures 
amb reminiscències de la 
il·lustració.

La seva vessant com a 
muralista l’ha fet coneguda i 
reconeguda arreu del país i a 

Cinta Vidal

Data de naixement

3/3/1982

Lloc de residència

Cardedeu

Ocupació

Pintora

Estudis

Cicle formatiu de grau 
superior d’il·lustració

Cinta Vidal 
inaugura 
dissabte 
l’exposició  
“Concrete” en 
un museu a 
Califòrnia

Art que traspassa fronteres
La pintora i muralista Cinta Vidal deixa petjada als EUA

10- CINTA VIDAL

- Complements
dietètiCs

- Fórmules magistrals
- anÀlisis:
  Colesterol,
trigliCèrids

  i gluCosa
- spd
- Homeopatia
-  ortopèdia de l’esport

Carretera Vella, 174 - Sant Celoni - Tel. 93 848 40 76
nmas001@cofb.net

HORARI: 9.00 - 13.30h i 16.30 - 20.30h
DISSABTES de 9.00 a 13.30h

Busca VOLUNTARIS/ES
Per donar suport a mestres i professorat en les 

diferents activitats de l’escola: ajuts a l’aula, 
acompanyament sortides, lectura...

Si hi esteu interessats/ades podeu contactar
amb la Rella-Granollers:

voluntariateducatiugr.rella@gmail.com

rentaplats
i ajudant 
de cuina

interessats truqueu al

649 41 98 26

restaurant a parets
del Vallès necessita
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Per anunciar-vos a

truqueu al

93 860 30 20
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Després d’anunciar a bombo i platerets l’ampliació 
de l’aeroport del Prat, els governs de Catalunya i 
Espanya ara se’n desdiuen. Per raons diferents, o 
convergents, uns i altres s’han fet enrere i l’anunci 
del segle s’ha dissolt com un terròs de sucre en un 
got d’aigua, i han deixat en evidència la cara més 
lletja de la propaganda política. Quan fins i tot la 
propietat, representada per la família Bertrand a 
través de la societat Ebys Inmuebles, SL, semblaria 
posar-s’hi de cara, manifestant les ganes de vendre 
els terrenys de l’espai natural de la Ricarda (estany, 
pineda i camps de cultiu) a Aena, segons informava 
la setmana passada El Periódico, els governs s’han 
arronsat.

La Ricarda o Casa Gomis, situada al Prat de 
Llobregat, vora l’estany del mateix nom, és una 
obra racionalista inclosa a l’Inventari del Patrimo-
ni Arquitectònic de Catalunya i declarada Bé Cul-
tural d’Interès Nacional, justament aquest 2021. 
L’edifici, projectat entre el 1949 i el 1956, en plena 
dictadura franquista, i acabat el 1963 per l’exili de 
l’arquitecte, és obra d’Antoni Bonet, un dels refe-
rents del Moviment Modern, i és un exponent de 
l’arquitectura moderna a Catalunya. Mentrestant, 
es va haver de refiar d’arquitectes locals, especial-
ment de Ricard Bofill.

El nyap de l’anunci de l’ampliació de l’aeroport, 
en vistes de la transcendència de l’espai que hauria 
afectat, és prou palès. El debat obert per la notícia 
frustrada té, però, derivades d’un altre calat en les 
quals valdria la pena aprofundir ara que el tema 
és viu. Aquells per a qui tot és reduïble a diners 
esgrimeixen el sacrosant argument dels 1.700 mili-
ons d’euros (i la generació de no sé quantíssimes 
desenes de milers més en no sé quants anys) per-

duts per la pèrdua de la reforma. Són els mateixos, 
no en dubtin, que no estalviaran paraules sobre la 
necessitat de combatre l’emergència climàtica i 
subscriuran els 17 objectius del desenvolupament 
sostenible i l’Agenda 2030, sobretot si hi ha fotos 
mediàtiques pel mig. Aquells que, per contra, opi-
nen que darrere l’ampliació del Prat s’hi amagava 
una sucosa operació immobiliària, diuen que si 
Madrid disposava d’aquest feix d’euros per a infra-
estructures, no estaria malament que en destines-
sin uns quants a la xarxa ferroviària. Al Vallès Ori-
ental, Osona i el Ripollès, sense anar més lluny, la 
necessitat de tenir trens del segle XXI clama al cel.

És per aquesta via on el debat cou. Calen més avi-
ons? O dit d’una altra manera, de debò cal continu-
ar ampliant aeroports i subvencionant companyies 
aèries? A ningú requen els milions de diner públic 
que va costar Spanair i les milionàries subvenci-
ons a Ryanair (la novena empresa europea que més 
emissions de gasos hivernacle va emetre el 2018) 
i Iberia? I encara en plena crisi, el 2020, se senti-
en veus que parlaven de rescatar aerolínies! Però 
és obrint el debat al medi ambient quan el tema 
resulta sucós. Perquè és molt fàcil exclamar-se de 
l’emergència climàtica veient les maltempsades 
rabioses de la meteorologia com a recordatori, però 
conformar-se amb accions de poc esforç i baix cost 
com separar la brossa en contenidors de colors per 
al reciclatge és com donar una almoina per pal·liar 
la fam. El fons del debat que s’obre amb la Ricar-
da és sobre si continuar volant com fins ara o tor-

nar-se molt més selectiu –i conscient– i pensar-s’ho 
dues vegades a l’hora de fer-ho. És, també, actuant 
individualment que el món avança o canvia. És 
comprendre la necessitat de tocar de peus a terra 
de què parla David Le Breton quan diu que “allò 
que compta és el camí recorregut. No fem un viat-
ge, el viatge ens fa i ens desfà, ens inventa. La terra 
està feta per als peus més que per als pneumàtics”. 

A Suècia va néixer fa més d’una dècada un movi-
ment anomenat flygskam –‘la vergonya de volar’–, 
impulsat per l’atleta olímpic Bjorn Ferry i popula-
ritzat per l’activista climàtica Greta Thunberg, que 
defensa la necessitat d’abandonar l’avió com a gran 
mitjà de transport. D’ençà del seu naixement, els 
vols interns han disminuït sensiblement i gràci-
es a l’augment de demanda de viatge per tren, els 
ferrocarrils suecs han incrementat notablement la 
seva oferta i han posat en marxa un servei de trens 
nocturns que enllacen amb grans capitals europe-
es com Munic, Amsterdam o París. Darrerament, 
s’ha anunciat la posada en marxa de trens nocturns 
entre diverses ciutats europees. Aquí, el cas del 
pont aeri Barcelona-Madrid exemplificaria aquesta 
disbauxa energètica i climàtica que suposa l’ús de 
l’avió per a trajectes relativament curts. Les xifres 
de CO2 parlen soles: mentre que amb avió se’n pro-
dueixen 192 grams per passatger i quilòmetre, amb 
tren només són 23 grams.

No deixa de ser simptomàtic que un moviment 
social com l’iniciat a Suècia apel·li a la vergonya, 
un sentiment molt proper a la culpa, i que funcioni. 
Sigui com sigui, ha obert una bretxa que s’eixampla 
i un debat que està ben viu. En el fons, és la idea 
de viatjar el que, a causa de l’emergència climàti-
ca, caldria revisar a fons. I en aquest com en tants 
canvis que hi ha hagut i hi haurà, cal creure en allò 
que sembla impossible per fer-ho possible. Com 
deia Emma Goldman (dona, filòsofa i anarquista), 
“cada intent de fer un gran canvi, cada noble visió 
de noves possibilitats per a l’espècie humana, ha 
estat etiquetat com d’utopia”.
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Volar o tocar de peus a terra

A Suècia, el moviment 
anomenat ‘flygskam’ –‘la 

vergonya de volar’– defensa la 
necessitat d’abandonar l’avió 
com a gran mitjà de transport

Pep Palau 

Gastrònom
@peppalau

EL 9 NOU

La detenció i posterior posa-
da en llibertat de l’expresi-
dent de la Generalitat Carles 
Puigdemont a Sardenya ha 
estat la notícia del cap de 
setmana. Puigdemont, que 
dijous viatjava a l’Alguer 
per reunir-se amb polítics 
sards i assistir a una trobada 
de cultura popular amb des-
tacada presència d’entitats 
del Vallès Oriental, va ser 
detingut en arribar a l’aero-
port per ordre del Tribunal 
Suprem. Després de passar 
una nit a la presó, l’endemà, 
divendres, la justícia italiana 
el va deixar en llibertat sense 
mesures cautelars. L’episodi 

Puigdemont convida a algu-
nes reflexions.

D’una banda, és un senyal 
que l’engranatge de la jus-
tícia espanyola grinyola: 
excepte el Suprem i la fisca-
lia totes les parts considera-
ven que no hi havia ordre de 
detenció vigent. El desenllaç 
italià se suma a les decisions 
d’Alemanya i Bèlgica, que en 
el seu moment ja no es van 

avenir a concedir l’extradició 
de Puigdemont. Itàlia l’ha 
deixat en llibertat i, tot i que 
l’ha citat pel 4 d’octubre, tot 
apunta que arxivarà el cas. 

D’altra banda, i sense 
excloure el debat de les 
responsabilitats legals, la 
qüestió nuclear d’aquest 
nus és política. La detenció 
és un entrebanc per a la 
taula de diàleg, reactivada 

fa pocs dies. Aquest diàleg, 
al qual JxCat vaticina poc 
recorregut, difícilment podrà 
avançar sense resoldre la 
situació processal no només 
de Puigdemont, sinó d’altres 
encausats i de la resta de per-
sones a l’exili, entre les quals 
hi ha la secretària general 
d’ERC, Marta Rovira. En 
aquest context, la detenció, 
com en el seu dia ja va passar 

amb les causes al Tribunal de 
Comptes contra ex-alts càr-
recs de la Generalitat, repre-
senta un obstacle. És evident 
que els indults concedits per 
Pedro Sánchez van ser un pri-
mer pas per tornar a situar el 
conflicte al carril de la políti-
ca, d’on mai no hauria d’ha-
ver sortit. Aquest moviment, 
necessari, ara ja es demostra 
insuficient. Cal aprofundir 
en la via política per explo-
rar sortides –la revisió de 
l’anacrònic delicte de sedició 
n’és una però n’hi pot haver 
d’altres– que situïn el debat 
en unes coordenades en què 
els governs puguin parlar i, 
alhora, governar. L’episodi de 
Sardenya no hi ajuda. 

Una resposta política 
al ‘cas Puigdemont’
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A Jordi Pujol i Joana Clusellas

L’Enric era un nen a qui li agradava molt anar a l’es-
tació del seu poble. El venedor de bitllets el deixa-
va passar a l’andana. Entrava i s’asseia en un banc. 
El seu joc preferit era imaginar-se coses de la gent 
que veia. Obria la llibreta de fulls blancs i els dibui-
xava. No volia fer-ne retrats sinó que els pintava 
segons el que li suggerien. A voltes sentia esgüellar 
els personatges que imaginava, a vegades se’ls ima-
ginava traginant coses d’aquí cap allà. En sortir li 
ensenyava els dibuixos a l’home de la taquilla, que 
li responia amb un somriure. 

A la nit després de sopar els pares parlaven una 
estona amb ell, i després anava al llit i li explicaven 
un conte. Li agradava molt escoltar històries. S’aje-
ia al llit i sentia el que l’hi narraven com si estigués 
veient una pel·lícula. Quan s’acabava li deixaven el 
llum encès 15 minuts. Tan prompte havien sortit 
de l’habitació i havien ajustat la porta –que quan 
li tancaven el llum la tornaven a deixar oberta– ell 
sense fer el mínim soroll s’asseia al llit. Prenia la 
llibreta que tenia davall el coixí i sota l’últim dibuix 
hi escrivia coses que se li havien ocorregut escol-
tant el conte. 

Aquell dia, que la mare li havia narrat una his-
tòria sobre una dona vella que vivia en el bosc, 
li va venir a la memòria un personatge semblant 
d’un conte de Tolstoi. Aquella tarda el seu dibuix 
de l’estació era sobre una senyora d’edat avançada, 
dibuixada amb una expressió plena de bonhomia. 
Va agafar un llapis del calaix de la tauleta de nit i 
va començar a escriure:

–Aquella velleta tenia la cara plena d’arrugues 
amb les galtes molt vermelles, que com diu la mare, 
és una mostra de salut! Movia els ulls observant tot 
allò que passava al seu voltant. Era una mirada ple-
na d’alegria. Em crida l’atenció que arriba el tren 
i no fa la mínima intenció de pujar-hi. M’hi acosto 
i li pregunto: “Senyora, li passa res? Ha vingut el 
tren i no hi ha pujat. És més, ni ho ha intentat.” Ella 
em mira i respon: “No m’hi he fixat, estava escol-
tant com canten els ocells –la miro i somric–. No 
pateixis, vailet, agafaré el proper. Gràcies per avi-
sar-me.” Jo li responc: “M’ha agradat parlar amb 
vostè. Que tingui un bon dia. Adéu-siau.” Ella es 
gira, i em dedica un somriure

Es va mirar el despertador, era l’hora que entrés 
la mare a tancar el llum i obrir la porta. Ràpida-
ment i sigil·losament ho va guardar tot. Tot just 
s’havia estirat i encara no havia tancat els ulls va 
entrar la mare –es feia l’adormit–, va tancar el llum 
i va obrir la porta.

Quan l’endemà torna a l’estació veu un home 
amb un bigoti gran i sedós. El seu dibuix és el d’un 
home normal amb uns bigotis tan llargs que gai-
rebé li arriben a terra. A l’acabar el dibuix es mira 
l’home, es mira el seu dibuix i en el més absolut 
silenci –no vol cridar l’atenció de ningú– esbossa 
una riallada. 

Aquell vespre el pare li va llegir un conte. En 
aquesta història el protagonista era un home amb 
uns gran bigotis que feinejava ajudant a tothom. 
Es delia per sentir la veu del seu pare, l’escoltava 
amb molta atenció. Quan va acabar-se la narració 
va dir-li:

–Gràcies, pare, m’ha agradat molt.
–Celebro que t’hagi agradat. Ara a dormir–, tot 

fent-li una carícia.
–Sí, pare, avui dormiré molt bé.
El pare va fer el ritual de cada nit. Ell va agafar la 

seva llibreta i es va mirar el dibuix de l’home dels 
bigotis, que ja a l’estació li havia recordat un conte 
de Gianni Rodari. I va escriure:

“Seria divertit tenir un pare amb un bigoti així de 
llarg. Un dia li demanaríem un pèl i el faríem servir 

per lligar un paquet per enviar per correus. Un altre 
dia –deixaríem temps perquè poguessin créixer pels 
nous– n’hi demanaríem un altre per col·locar-lo 
entre dos arbres i ens servís a mi i els meus amics 
per lligar-hi les bicicletes. Més endavant...”

Una tarda de primavera va veure en l’andana un 
jove amb una aparença molt atrotinada. Va pintar-
lo recollint pedres en el bosc.

A la nit a casa la mare li va explicar La sopa de 
pedres, un conte solidari que un trobador que es 
deia Xesco Boix contava per les places. L’Enric esta-
va més entendrit que de costum, aquella història el 
va emocionar d’allò més. No parava de recordar tot 
el que s’havia imaginat quan havia vist aquell noi a 
l’andana.

Aquella nit va agafar la llibreta dels dibuixos. 
A sota d’aquella imatge del noi atrotinat hi havia 
escrit: “Fa la fila de pintar pedres.” Va prendre el 
llapis i va continuar escrivint:

“El jove dels cabells llargs rinxolats va anar a la 
biblioteca per consultar llibres de pintors per ins-
pirar-se i pintar les pedres. A la nit a casa va pin-
tar totes les pedres recordant unes làmines que 
havia vist d’un pintor que es deia Miró. El dissabte 
següent va anar a mercat, i va posar les pedres a la 
venda. En una hora no n’hi quedava cap. Va recollir 
els diners i va anar a comprar menjar. En sortir es 
va dirigir cap a casa seva. En arribar-hi va observar 
que els seus veïns marroquins, que estaven passant 
penúries econòmiques, hi eren. Els va anar a veure 
i els va regalar el menjar. Li ho van agrair molt i el 
convidar a sopar. Ell va acceptar content.”

Just quan havia guardat el quadern va entrar la 
mare, i li va dir: “Bona nit, que dormis bé.” Ell va 
contestar: “Gràcies, mare.” 

L’endemà a l’estació, hi va veure un home amb 
una samarreta a ratlles blaves i blanques, que porta-

va una gorra blava. El va dibuixar com un mariner. 
A la nit, un cop al llit el pare –que li parlava 

amb una veu càlida, dolça i melodiosa, que a ell el 
tranquil·litzava i li creava un ambient preciós per 
escoltar el nou conte– li va dir: “Escolta la llegen-
da catalana que ara et contaré.” Ell va respondre: 
“D’acord, pare.” I li va contar la història del Mari-
ner de Sant Pau, que ens explica la vida d’un mari-
ner que degut a una tempesta, que el va trobar a 
alta mar, ho va perdre tot. Amb feines i treballs va 
aconseguir tornar a terra i es va trobar que casa 
seva se l’havia endut la tempesta i tots els seus 
familiars havien mort. Va decidir agafar el rem, 
l’única cosa que no havia perdut, i emprendre un 
viatge fins a trobar un poble on no coneguessin que 
allò era un rem. Quan va arribar a un poble que li 
van dir que aquell estri era una pala de forner allà 
es va quedar i va refer la seva vida. Aquest poble es 
deia Sant Pau de Segúries.

L’Enric aquesta vegada, un cop va haver escoltat 
el conte, va estar una estona pensant en aquella 
història del mariner. Va decidir no escriure res i 
restar ajagut revivint totes aquelles imatges que 
per ell eren precioses. 

Una setmana més tard un dia que la mare li havia 
dit que li contaria una història molt divertida va 
telefonar a casa per a dir que arribaria més tard. Va 
afegir també que el nen l’esperés, que li volia con-
tar la història promesa. El pare i el minyó van sopar 
i la mare no arribava. Després d’una llarga espera 
els dos homes de la casa van decidir que el vailet 
se n’anava al llit. Tot just s’havia posat el pijama i 
encara no havia entrat al llit la mare va arribar. Va 
entrar a casa corrents, va dir hola al marit i es va 
dirigir a l’habitació. Va fer un petó al seu fill i va 
seure. Quan anava a començar a parlar, el seu fill la 
va interrompre i li va dir:

–Mare, abans d’escoltar el conte m’agradaria 
comentar-te una cosa.

–Digues, fill.
–Aquests últims dies mentre llegeixo abans de 

tancat el llum sento que el pare i tu discutiu. Què 
passa?

–Enric, a vegades les parelles –el pare i jo fa ja 
15 anys que vivim junts– amb el temps no ho ente-
nen tot igual. I han de tornar a parlar per posar-
se d’acord. I encara que som grans, no sempre ho 
sabem fer bé.

–Però acabareu entenent-vos i posant-vos 
d’acord, oi?

–Espero que sí, fill.
La mare parlava amb un to tranquil però a ell li 

semblava poc convincent. Pensava que era millor 
deixar-la que anés a sopar i que pogués parlar amb 
el pare perquè aviat poguessin arreglar les coses. I 
li va dir:

–Mare, avui estic cansat. Si no et sap greu, m’ex-
pliques el conte demà i jo ara em poso a dormir.

–És clar que sí, fill, dorm tranquil i demà serà un 
altre dia.

Els dies següents van continuar llegint contes el 
pare i la mare, i el nen semblava tranquil. Una nit 
tot sopant l’Enric va preguntar a la mare: “Ja us heu 
entès?” I aquesta li va respondre: “Fill, el teu pare i 
jo hem parlat i hem comprès que cadascú ha de fer 
el seu camí. Per tal d’acabar d’entendre què volem 
fer hem decidit que durant un temps curt cadas-
cú viurà en un pis i tu estaràs ara amb un ara amb 
l’altre. Sempre ens tindràs per tot el que necessi-
tis. Hem pensat que estiguis de dilluns a divendres 
amb mi i els caps de setmana, amb el pare.” El nen 
va posar una cara molt trista però no va dir res,

Un mes després, un diumenge a la nit quan la 
mare va anar a buscar-lo al pis del pare, quan va 
trucar al timbre va dir-li: “Digues-li a la mare que 
pugi, he d’anar al lavabo.” Tan aviat va ser la mare 
al pis ell va sortir del bany i els va dir:

–Pares, seieu, us he dir una cosa, i escolteu-me 
bé.

Els pares sorpresos es van mirar i es van asseure.
–Pare, si em tornes a parlar malament de la mare, 

no tornaré a venir cap altre cap de setmana. Mare, 
si em tornes a parlar malament del pare, me n’aniré 
a viure amb ell i no em tornaràs a veure. Jo us esti-
mo a tots dos. M’heu entès?

El pare i la mare es van mirar, van fer que sí amb 
el cap, i ella va marxar amb el nen. 
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Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

El nen i els pares



OPINIONOU9EL

Tenia aquest article a mig fer quan, de sobte, em vaig 
adonar que el que estava escrivint estava estretament 
lligat al que passava al meu voltant. En tots els àmbits 
prenia sentit fer aquesta reflexió. Enraonar sobre el com-
promís i la implicació a tots nivells perquè, tant de forma 
col·lectiva com individualment, calia deixar de ser només 
oients o espectadors de tot allò que s’esdevé.

Va ser una tarda, just abans de les 5, que sentia com 
diferents comentaristes parlaven de l’erupció del volcà 
de l’illa canària de La Palma, i jo m’imaginava com la lava 
anava desdibuixant qualsevol signe de vida per allà on 
passava, esborrant els colors i convertint aquell espai en 
buidor, tons grisosos i cendra. 

Aleshores vaig parar l’ordinador i la ràdio a corre-cui-
ta i vaig sortir pitant a buscar al Pep a l’escola. Anàvem 
xino-xano pel carrer i ell, tot pensatiu, curiosament va i 

em diu: “Mama, ja he entès això del volcà, ja sé per què ha 
passat: la Terra s’està queixant perquè no l’estem cuidant 
prou!” I acte seguit jo li pregunto: “Tu creus que és així?, 
que en lloc d’un fenomen natural aquesta erupció volcà-
nica és una queixa de la Terra? I què hem de fer, doncs?” 
Em mira seriós i em diu: “Cuidar-la, mama!. A l’escola 
hem estat parlant i, si no fem res d’aquí a uns anys, ves a 
saber. Ara encara hi som a temps, l’hem de protegir. Que 
no ho entens?”

Vam continuar caminant i conversant sobre el que podí-
em fer per cuidar el planeta Terra; com a persones indivi-
dualment, com a grup, amb la família o amb els amics, de 
com podem fer accions que contribueixin a millorar la 
situació. Però el que a ell li sobtava era per què els grans 
(els adults), els alcaldes, els presidents, els governants, 
totes les persones de totes les ciutats de tots els països, 
de tot el món mundial, no es posaven d’acord ni que fóra 
almenys per salvar la Terra!

I si aquesta és la sensació i la percepció que té un nen 
de 10 anys, el sentiment d’un infant que volem que creixi 
amb il·lusió, amb valors, amb compromís, quin missatge 
estem donant? Què estem transmetent a les generacions 
futures?

Parlem i pactem a escala mundial per aconseguir els 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS), per 
erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la 
prosperitat per a totes les persones; però sovint aquests 
pactes queden recollits en discursos extensos i plecs molt 
ben redactats que només veuen la llum per una escletxa 
molt prima.

Estem realment compromesos?. En el nostre dia a dia 
som responsables del que passa al nostre entorn més pro-
per i això causa un efecte dòmino que ens fa actors també 
del que passa al món. Deixem de queixar-nos, de criticar 
per criticar, de qüestionar sense aportar. Si reduïm, reu-
tilitzem i reciclem i mirem de fer-ho cada dia més, millor; 
si podem anar a peu a comprar o a treballar, o a l’esco-
la, intentem-ho. Amb el nostre exemple ensenyarem als 
petits i potser serem font d’inspiració per als nostres 
familiars, amics i veïns.

Passem a l’acció. Per petita que sigui, la llavor dona-
rà fruit. Mirem al futur en positiu i agafem compromi-
sos que vagin mes enllà de mirar-nos al melic i, si cal que 
busquem sinergies i cerquem aliances, fem-ho! Aportem 
idees que ajudin a transformar el que no ens agrada i així 
deixarem de ser espectadors. Fem-ho junts!

Dilluns, 27 de setembre de 2021 15

Plomes de l’Església molt més auto-
ritzades que la meva han escrit sobre 
el bisbe Xavier Novell i, ara, després 
de mantenir molts silencis tot i haver 
estat sovint interpel·lat, tinc la gosadia 
d’escriure unes ratlles ja que em moti-
ven uns conceptes íntimament relaci-
onats amb l’Evangeli de Jesús: judicar, 
culpa, perdó...

Des que el passat 23 d’agost es va 
conèixer la seva renúncia al govern 
pastoral de la diòcesi de Solsona, se 
n’ha fet molt ressò la premsa, les tertú-
lies televisives, les xarxes socials... En 
alguns casos fent escarni de la situa-
ció. Al meu mòbil han entrat no menys 
de 26 whatsapps amb notes i vídeos de 
tota mena, entre els quals un de fasti-
gós enviat des d’un grup d’opinió de 
les contrades del Montseny; també 
un altre de la religiosa Lucía Caram, 
del qual vaig pensar que, tot i que li 
hagués assistit suposadament la raó en 
alguna de les seves dures afirmacions, 
no va tenir present ni la caritat cristia-
na que prediquem ni que la roba bruta, 
si fos el cas, es renta a casa, no pas al 
safareig públic.

Desconec els veritables motius pels 
que el bisbe Xavier Novell va presen-
tar la seva renúncia. Mentrestant, tot 
són suposicions. Amb ell sols he tingut 
l’oportunitat de parlar-hi anteriorment 
tres cops. L’última va ser aquí mateix, 
a Granollers, quan una tarda amb mos-
sèn Joan Josep Recasens vam trucar el 
timbre de l’habitatge del bisbe Jaume 
Tresserra per visitar-lo i acompanyar-
lo en la seva malaltia. Ell obrí la porta i 
amablement ens va dir que no era pos-
sible veure el malalt atès el seu estat i 
que estava descansant. Em consta que 
es va passar dies i dies al costat del 
seu predecessor a Solsona, fins que va 
presidir, en la seva mort, la cerimònia 
exequial a l’església de Sant Esteve de 
Granollers, lloc on reposen les despu-
lles del recordat bisbe Jaume. 

Jesús, i tu què ens vas dir de tot això? 
Ho recordo: “No judiqueu, i no sereu 
judicats. Perquè tal com judiqueu 
sereu judicats, i tal com mesureu sereu 
mesurats” (Mateu 7,1-2); “aquell de 
vosaltres que no tingui pecat, que tiri 
la primera pedra (a la dona adúltera)... 
Ells, en sentir això, s’anaren retirant 
l’un darrere l’altre, començant pels 
més vells” (Joan 8,7.9); “No condem-
neu, i no sereu condemnats; perdoneu, 
i sereu perdonats” (Lluc 6,37). Bon 
Jesús, ajuda’l i il·lumina el seu camí. 
T’ho demanem de tot cor. 

LA PROPOSTA ESTEV@

Bisbe  
Xavier Novell

Jesús:  
“No judiqueu, i no 

sereu judicats. Perquè 
tal com judiqueu 
sereu judicats”

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr

Enguany s’ha activat, malgrat les anomalies pandèmiques, 
un organisme de la Cambra de Comerç de Barcelona d’una 
història i jurisprudència úniques: el Consolat de Mar. En la 
situació actual de saturació de les vies judicials per a la cer-
ca de justícia, calia reactivar els mecanismes que, des de fa 
segles, hem emprat a la nostra societat mercantil, agrària, 
industrial i tecnològica. Alhora som conscients que anar 
directament a demanar justícia als tribunals és gairebé 
sempre desencisador, per la tardana resposta i per les arbi-
trarietats de tercers en els litigis entre els dos primers.

Des del 1262, en què el rei Jaume I va dir: “Feu i tireu 
endavant apart de la Corona”, i durant sis segles, el Llibre 
del Consolat de Mar ha regit i registrat les activitats del 
dret mercantil marítim, el més important internacional-
ment perquè tota la gran activitat comercial era per mar. 
Primer, a la Mediterrània i desprès, a l’Atlàntic, ha esde-
vingut el codi de comerç internacional per, entre d’altres, 
la intermediació. Un autèntica constitució per als usos i 
costums del comerç.

 Anul·lada la seva efectiva aplicació pel Decret de Nova 
Planta de 1716 de Felip V, romangué en els records fins 
que el 2008 la Cambra de Comerç, Industria i Navegació 
de Barcelona va restaurar-ne la seva activitat, testimo-
nial si més no. A les darreres eleccions a la Cambra de 
Barcelona, però, amb l’arribada del veí de Bigues i Riells 
del Fai Joan Canadell com a president, l’activació ha 
estat immediata, amb el nomenament de cònsol major a 
un jurista de prestigi com Jordi Domingo. Alhora el còn-
sol major ha consensuat la Mesa del Consolat amb 20 
reconeguts juristes i activistes per a les bases essencials 
del litigis: mediació, arbitratge i conciliació (MAC), pre-
sentats formalment el proppassat 20 de setembre en la 
diada de Sant Marc, celebració posposada des de l’abril 
per la pandèmia. L’oferta de les activitats inicials de la 
Mesa de MAC s’ha adreçat a la indústria.

 D’aquesta manera, la Cambra, via el Consolat de Mar, 
s’ha dotat d’una estructura per oferir-se a pal·liar desa-
cords o enfrontaments, i fer amb les parts la intermedia-
ció per arribar a acords en les disputes, i evitar arribar a 
les demandes judicials, que és posar en mans de tercers 
la resolució de desavinences o litigis que, sovint, són 
alienes a la formació dels magistrats, en el millor dels 
casos.

 A la nostra història de poble emprenedor, treballador 
i progressista, en tots els àmbits –i el comerç i transport 
n’és un més–, hi ha una frase que ens orienta i aferma 
com a demòcrates. Aquella que davant els conflictes ens 
diuen: “Seguem... i parlem.” Aquesta és la marca de la 
casa, de fer a Catalunya. Davant aquella que altres van 
voler imposar: “Y usted no sabe con quién habla.” Nosal-
tres sí que sabem amb qui podrem sempre parlar sobre 
conflictes comercials: amb la Mesa de MAC del Consolat 
de Mar.

Laura Sabatés i Ortega

Regidora de Junts per Granollers.
@laura_sabates

Josep Jallé i Alari 

Empresari i activista
josepjalle@bon.cat

La Terra s’està queixant

Consolat de Mar: 
mediació, arbitratge 
i conciliació
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Aiguafreda
L’Estanc
C. Major, 17

L’Ametlla del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. C-17 km. 26,5

Jocadi
Pas de l’Ametlla, s/n, bloc interior

Peipars
Pg. Torregassa, 39

Bigues i Riells
Llibreria Reyes
C. Anna Mogas, 116-128

Quiosc
Av. Prat de la Riba, s/n

Caldes de Montbui
Benzinera Repsol
Av. Pi i Maragall, 118

Estanc Can Rosell
Av. Fontcoberta, 118

Quiosc papereria Artur
Pl. de l’Àngel, s/n

Canovelles
Benzinera Repsol
C. Indústria, 104

Quiosc Cervantes
C. Riera, 12

Cànoves i Samalús
Estanc Garriga
Pl. Sant Muç, 1

Cardedeu
Bar Bopas
C. Dosrius, 128

Benzinera BP
C. Pins Roses, 2, 4

Benzinera Repsol
Ctra. C-251, km 5,5

Estanc
Pg. Anselm Clavé, 3

La Botigueta (rostisseria)
Pg. Font dels Oms, 31

Quiosc
Pl. Joan Alsina, s/n

Figaró-Montmany
Estanc del Figaró
Ctra. Ribes, 41

Les Franqueses del 
Vallès
Benzinera de Llerona
Ctra. Barcelona/Puigcerdà, 33

Benzinera Repsol
Ctra. N-152, km 33

Estanc Ateneu
Ctra. de Ribes, 119

Punt de Paper
C. Cellecs, 2, local 2

Tabacs Dolors
C. Jacint Verdaguer, 4

La Garriga
Benzinera Repsol (Font-Sere 
S.L.)
Ctra. Nacional 152

Benzinera Shell
C. Satèl·lits, 33

Estanc de dalt
C. Calàbria, 94

Estanc de la plaça (Llibreria 
Cuspinera)
C. Centre, 37

Llibreria Biset
Pl. Centre, 3

Granollers
Benzinera Primer
Passeig Conca del Besós, 26

Benzinera Repsol
Ctra. Masnou, BP-5002, km 15,6

Benzinera Sorli Discau
Ctra. Montmeló, 70

Gasolinera
Pg. Conca del Besós, 25

Hipermercat Esclat
C. Roma, 3

Llibreria La Gralla
C. dels Cabrits, 5

Llibreria papereria Buñuel
C. Francesc Macià, 93

Llibreria papereria Vendrell
C. Benito Morató, 2

Papereria Molins
C. Joan Prim, 130

Quiosc Eugenio
C. Girona - Agustí Vinyamata, s/n

Quiosc Marin
Pl. Corona

Supermercat Esclat
C. Girona, 225

Valldeneu
C. Joan Prim, 244

Gualba
Estanc de Gualba
Pl. del Montseny, 27

La Llagosta
Eulalia Vidales Grau
Av. Primer de maig, s/n

Llibreria papereria Casas
C. Estació, 3, local 3

Papereria la Rambla
Av. Onze de Setembre, 63

Lliçà d’Amunt
Hipermercat Esclat
Av. Països Catalans, 17

Quiosc de la Cruïlla
C. Cruïlla

Supermercat Condis
C. Empordà, 10

Supermercat Esclat
Ctra. de Caldes de Montbui, 142

Lliçà de Vall
Paper Dolç
Av. Montserrat, 61

Llinars del Vallès
Estanc Jané
C. Anselm Clavé, 14

Quiosc
Pl. Esglesia, s/n

Mollet del Vallès
Benzinera Repsol (Sant Jordi)
C. Can Pantiquet / Bosch, s/n

Hipermercat Esclat
C. Nicaragua, s/n. Pol. Can Borrell

Quiosc Marquina
C. Fiveller, 9

Supermercat Esclat
Av. de Burgos, 15

Montmeló
Benzinera Repsol
C. Vic, 69

El Rebost de la Rosa
C. Major, 20

Supermercat Esclat
Av. Mil·lenari, 21

Montornès del Vallès
Benzinera Repsol
Av. Riu Mogent, 3

La Papereria
C. Riu Mogent, 4

Montseny
Punt d’informació
Pl. de la Vila, 9

Parets del Vallès
Benzinera Shell
Av. Catalunya, 111

Carlin
Av. Catalunya, 98

La Roca del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. C-1415, km 17,4

Benzinera Repsol
Ctra. C-60, km 10,9 direcció 
Mataró

Benzinera Repsol
Ctra. C-60, km 8,7 direcció nord

Paperots
Rambla Mestre Torrents, 51-53

Sant Antoni de 
Vilamajor
Papereria Can Mayol
C. Catalunya, 5

Sant Celoni
6x3 Papereria
C. Jaume I, 8

Estanc
Av. de la Pau (lo. esque.), 30

Estanc Montnegre
C. Major, 3

Hipermercat Esclat

Ctra.C-35 cant. c. Indústria

Papereria Codina

C. Major, 84

Sant Esteve de 
Palautordera

L’Estanc

Ctra. del Montseny, 2

Llibreria papereria La Lluna

Ctra. del Montseny, 47

Sant Feliu de Codines

Papereria La Plaça

Pl. Josep Umbert Ventura, 10

Santa Eulàlia de 
Ronçana

Can Ferrer

C. Barcelona, 100

Santa Maria de 
Palautordera

Benzinera Repsol

Ctra. C-35 P. km 51

Estanc Mola

Pl. de les Olles, 4

L’Estanc de Dalt

C. Major, 53

Vallgorguina

L’Estanc

Ctra. Nova, 47

Vilanova del Vallès

Benzinera Repsol

Ctra. BV-5001, km 19,9

Estanc de Vilanova

C. Palma, 8

Supermercat Esclat

C. Vallforners cantonada BP5002 

Gra-Masnou
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La nova gamma de 
productes de Shad 
obté de nou un 
premi de disseny

Mollet del Vallès

La gamma de maletes de 
moto per a aventura del 
fabricant de Mollet Shad ha 
obtingut el tercer reconeixe-
ment internacional pel seu 
disseny. La maleta Terra ha 
estat guardonada als ABC 
Awards, mentre que la versió 
d’alumini de la mateixa gam-
ma ha obtingut una menció 
especial en els mateixos 
premis. Els ABC Awards són 
l’únic certamen de disseny 
centrat només en el món de 
la mobilitat. Segons informa 
la companyia de Mollet, el 
jurat valora principalment el 
caràcter innovador dels pro-
ductes i la seva facilitat d’ús. 
La línia de productes de Shad 
ja havia estat guanyadora en 
els Red Dot Design Awards 
i l’IF Design Awards, dos 
dels premis més destacats en 
l’àmbit del disseny.

Montmeló  
informa sobre  
les bonificacions  
a la contractació

Montmeló

L’Àrea de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de 
Montmeló organitza per 
aquest dijous una sessió for-
mativa sobre els contractes 
de treball amb bonificació o 
reducció. A més de l’exposi-
ció teòrica sobre les modali-
tats de contractació bonifica-
da, es farà una part pràctica 
amb la plataforma del web 
de la Fundació Estatal per a 
la Formació i l’Ocupació.

Quatre empreses participen en l’‘Speed 
Dating’ de Talents en Potència

Granollers La quarta edició de l’Speed 
Dating del programa Talents en Potència, 
celebrada aquest dimecres a Can Ribes 
de les Franqueses, va posar en contacte 
4 empreses i 13 candidats en situació de 
recerca de feina. Comercial A92 Parts, La 
Perla Productes Alimentaris, Mecànica 

P.J. Padaula i Randstad van participar en 
aquesta sessió, que els va permetre conèixer 
diferents perfils de treballadors en una sola 
jornada. Acabades les trobades, les empre-
ses van manifestar que havien entrevistat, 
com a mínim, un perfil que contractarien. 
Talents en Potència, un programa del Con-
sell Comarcal, ofereix itineraris d’inserció 
per a 60 persones beneficiàries de la renda 
garantida de ciutadania.
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Alpla compra una empresa a 
Alacant dins de l’estratègia per 
créixer en economia circular

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El grup austríac Alpla, dedi-
cat a la producció d’envasos, 
ha adquirit l’empresa alacan-
tina Plastisax. Aquesta com-
panyia produeix ampolles de 
plàstic per a cosmètica i cura 
personal i de la llar. La presa 
de participació suposarà un 
increment de l’ús de materi-
als reciclats per al fabricant 
austríac a la regió ibèrica. El 
principal centre d’operacions 
d’Alpla a l’Estat està situat a 
les Franqueses.

“Amb la integració de Plas-
tisax al nostre grup, expan-
dim la nostra base de clients i 
millorem la nostra presència 
geogràfica per servir els nos-
tres clients regionals encara 
millor”, assenyala el director 

general de França i Ibèria 
d’Alpla, Marc de Voogd. 
“Amb la nova localització 
prop d’Alacant, ara estem 
molt ben posicionats al llarg 
de la costa mediterrània, 
amb la suma de les plantes 
existents prop de Barcelona i 
València”, afegeix.

Alpla planeja incrementar 
la fabricació amb productes 
amb una proporció més ele-
vada de materials reciclats, 
una oferta en la qual Plas-
tisax ja tenia experiència. 
Alpla també estava avançat 
en aquest camp a la Penínsu-
la, amb la compra l’any 2019 
de dues companyies de reci-
clatge de plàstic a Montcada 
i Palència. El grup ha apostat 
per créixer via adquisicions 
i el juny passat va comprar 
Bopla, de les Franqueses.

Congost Plastic 
millora l’eficiència 
de la planta de 
Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

El fabricant de contenidors 
i tanques Congost Plastic 
invertirà en la millora de tec-
nologia i de processos indus-
trials. L’empresa de Santa 
Eulàlia de Ronçana s’ha aco-
llit a una línia d’ajuts a l’es-
talvi i l’eficiència energètica 
que gestiona l’Institut Català 
d’Energia per substituir un 
injector de peces de plàstic a 
la planta de Santa Eulàlia per 
reduir la despesa energètica. 
L’objectiu és reduir el con-
sum elèctric a la zona d’in-
jecció. El cost del projecte 
supera el milió d’euros, dels 
quals el suport públic –amb 
recursos provinents de fons 
europeus– cobrirà més de 
240.000 euros.

Sis unitats 
productives  
en venda  
al Vallès Oriental

Granollers

Un establiment de material 
esportiu i una empresa de 
productes metàl·lics s’han 
afegit a la llista d’unitats 
productives de societats que 
han entrat en concurs de 
creditors i disponibles per a 
la seva venda. La Generalitat 
comunica periòdicament les 
unitats productives per a 
la captació d’inversors que 
donin continuïtat a l’activi-
tat d’empreses en crisi. En el 
llistat també hi figuren qua-
tre empreses que ja estaven 
en oferta des de fa alguns 
mesos.

Salicru reforça la xarxa internacional 
amb una nova filial al Regne Unit
La firma de Santa Maria de Palautordera té presència directa en 10 països

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU

El fabricant d’equips d’elec-
trònica de potència Salicru 
amplia la implantació inter-
nacional. La companyia de 
Santa Maria de Palautordera 
ha constituït Salicru UK, 
una nova filial internacional 
que potencia la presència al 
Regne unit. L’activitat esta-
rà centrada principalment 
en el mercat de distribució 
informàtica i donarà suport 
als principals socis estratè-
gics en aquell país, segons 

informa la companyia en un 
comunicat.

La filial potenciarà l’ac-
tivitat comercial i el servei 
d’atenció al client. Tam-
bé gestionarà la logística 
de retorns o reparacions 
d’equips en el mercat brità-
nic, arran del nou context 
normatiu sortit arran de la 
sortida del Regne Unit de 
la Unió Europea. L’empresa 
assenyala que, tot i la cons-
titució d’una filial pròpia, 
continuarà col·laborant amb 
la desena de distribuïdors 
que té actualment a les illes 

britàniques per a la comerci-
alització dels seus productes.

La creació d’aquesta filial 
dona continuïtat a l’expansió 
de la xarxa internacional del 
grup. L’empresa ha constituït 
en l’últim any tres filials –a 
més de la del Regne Unit va 
crear la de l’Orient Mitjà i la 
de l’Àfrica–. Anteriorment, 
la xarxa de filials pròpies del 
fabricant de Santa Maria de 
Palautordera també cobria 
les àrees dels Estats Units, 
la Xina, França, Hongria, 
el Marroc, Mèxic, el Perú i 
Portugal.
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Interior de les instal·lacions de Salicru a Santa Maria de Palautordera
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El mercat de naus industrials 
tendeix a l’estancament al Vallès
La venda o lloguer dels immobles en oferta triga més d’un any a materialitzar-se

Granollers

EL 9 NOU

La mitjana d’antiguitat de 
les ofertes de naus indus-
trials a la comarca manté 
una tendència alcista, en un 
indicador que aquesta branca 
immobiliària s’està estancant 
a la comarca. L’informe tri-
mestral de l’Observatori de 
Polígons d’Activitat Econò-
mica del Vallès Oriental indi-
ca que els immobles estan 
més d’un any en oferta abans 
no se’n materialitza la venda 
o el lloguer. Fins a 375 dies 
de mitjana, quan, a principi 
d’any, el temps en oferta era 
de 317 dies.

L’informe es basa en dades 
del portal de solars i naus 
de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona fins al juny i 
revela que encara hi ha 1.400 
ofertes, en una xifra que es 
manté estable durant tot el 
primer trimestre. L’estabi-
litat està més consolidada 
en les ofertes de venda, que 
superen les de lloguer. La 

superfície en oferta en les 
modalitats de venda creix, 
mentre que les de lloguer 
baixa i això indicaria que 
aquestes últimes tenen més 
facilitats de comercialització. 
Granollers continua sent la 
ciutat amb més ofertes acti-
ves, seguida a distància de 
Montornès i Llinars.

Els preus de comercialit-
zació dels immobles indus-
trials segueix la tendència 
a l’estancament –i fins i tot 
descens– en el cas de les 
ofertes de venda i, en canvi, 
a l’increment en el cas del 
lloguer. Segons les dades de 
l’Observatori, els preus de 
venda estan situats en 600 
euros per metre quadrat 
de mitjana, amb puntes 
superiors als 700 euros a 
Granollers i Montmeló. El 
lloguer, en canvi, creix de 
l’ordre del 2,21% en un any, 
amb una mitjana de 4,17 
euros per metre quadrat i 
mes. Lliçà d’Amunt, Parets i 
Martorelles són les poblaci-
ons més cares.

Els quatre 
expedients de 
regulació de 
l’agost afecten 
82 treballadors

Granollers

EL 9 NOU

Fins a 82 treballadors van 
quedar afectats pels quatre 
expedients de regulació 
d’ocupació que van presentar 
empreses del Vallès Oriental 
durant el mes d’agost. Les 
xifres queden lluny de les de 
començament d’any i, sobre-
tot, de les dels mesos d’estat 
d’alarma, però suposen un 
increment –en expedients i 
en afectats– respecte del juli-
ol. Llavors s’havien presentat 
dos expedients que havien 
afectat una dotzena de tre-
balladors. Els expedients del 
mes d’agost han comportat 
l’acomiadament de 21 tre-
balladors, mentre que els 59 
restants van passar per pro-
cessos de suspensió de con-
tractes, segons dades difoses 
pel Consell Comarcal.

Des del començament 
d’any, s’han presentat 220 
expedients, amb 3.200 afec-
tats, dels quals 647 veuran 
extingit el seu contracte.

La Garriga anima a la cooperació  
entre empreses de les àrees industrials
La Garriga Unes 200 persones van seguir –presencialment 
o per via digital– la jornada sobre “Cooperació Empresarial 
i competitivitat de les empreses de la Garriga”, celebrada 
aquest dijous a Can Raspall. La jornada pretenia un inter-
canvi d’opinions per avançar en un pla estratègic de des-
envolupament de les àrees industrials del municipi. Hi va 
participar la directora de la Unió de Polígons Industrials de 
Catalunya, que va convidar a aprofundir en la cooperació 
entre empreses i la col·laboració amb el sector públic.
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Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
WSoluciones Comerciales 
Barcelona, SL, dedicada al 
comerç a l’engròs de metalls i 
minerals metàl·lics; el comerç 
a l’engròs no especialitzat; el 
comerç a l’engròs de metalls 
no fèrrics; la intermediació 
en el comerç de combustibles, 
minerals, etc. Capital: 3.020 
euros. Administrador: José 
Luis Pareja Almea. Adreça: 
rambla Nova, 13-15.

Montmeló

La societat QEV Extreme, 
SL, dedicada a l’organització, 
gestió i representació de tota 
classe de competicions espor-
tives relacionades amb els 
esports del motor i la gestió 
tècnica i esportiva d’equips 
de competició en esports de 
motor, ha fet ampliacions de 
capital per valor de 3.000 i 
24 euros, respectivament. El 
capital resultant subscrit que-
da finalment fixat en 30.000 
euros.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Nurtaber Heritage, SL, dedi-
cada a l’arrendament de béns 
immobles urbans i industrials 
i la promoció, construcció 
venda i administració de béns 
immobles urbans i indus-
trials. Capital: 3.000 euros. 

Administrador: David Castillo 
Tamayo. Adreça: Bassal, 57.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Piscines Baix Montseny, SL, 
dedicada al disseny, projecció, 
construcció, reparació, man-
teniment i neteja de piscines; 
el comerç al detall i a l’engròs 
de productes químics, utensi-
lis i maquinàries necessàries 
per a piscines, etc. Capital: 
12.500 euros. Administrador: 
Ricardo Mesas Moreno. Adre-
ça: Urb. Can Batlle, parcel·la 
84.

Sta. M. de Palautordera

S’ha constituït la societat Fire 
Pro Infinity, SL, dedicada a la 
fabricació i comercialització 
de productes per a emergèn-
cies. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Javier Baena 
Aldama. Adreça: Ignasi Barra-
quer, 4-6.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
CBD Place Company, SL, 
dedicada al comerç al detall 
i a l’engròs de flors, plantes, 
llavors, fertilitzants, animals 
de companyia, aliments per a 
aquests en establiments espe-
cialitzats; venda a l’engròs i al 
detall de complements estè-
tics, etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Ignasi Torner 

Madrid. Adreça: Calàbria, 
148.

Granollers 

S’ha constituït la societat 
Mipocketbi, SL, dedicada a 
activitats de programació 
informàtica; processament de 
dades, hosting i activitats rela-
cionades; altra educació, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradors: Roberto García 
Rodrigo, Indalecio Mañas 
Carrasco. Adreça: Tomas Alba 
Edison, 1.

Les Franqueses del Vallès 

S’ha constituït la societat ML 
Newpack Asociados, SL, dedi-
cada a les activitats pròpies de 
les arts gràfiques, impressió 
gràfica, impressió de textos 
o imatges per qualsevol pro-
cediment o sistema. Capital: 
3.000 euros. Administradors: 
José Manuel Torrente Gon-
zález, Luis Torrente Gutiér-
rez. Adreça: Alemanya, 17. PI 
Pla de Llerona.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat  
Swedmir, SL, dedicada a altra 
activitat de consultoria de 
gestió empresarial; consul-
toria a empreses, particulars 
i administracions públiques; 
intermediació i subcontrac-
tació de qualsevol servei. 
Capital: 3.003 euros. Adminis-

trador: Esteban Edo Gimeno. 
Adreça: av. Llibertat, 23-25.

Sant Pere de Vilamajor

S’ha constituït la societat 
Mapaxehouse, SL, dedicada 
a la compravenda de béns 
immobiliaris per compte pro-
pi; lloguer de béns immobilia-
ris per compte propi. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Xavier Tormo Cervelló. Adre-
ça: Sant Guillem, 29.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Vidal&Umbert, SL, dedicada 
a la compravenda i interme-
diació de tota classe de fin-
ques rústiques i urbanes; la 
promoció i construcció sobre 
aquestes de tota classe d’edi-
ficacions, la seva rehabilita-
ció, venda o arrendament no 
financer, etc. Capital: 320.000 
euros Administradors: Hèctor 
Jesús Umbert Muñoz, Nil 
Vilar Mateu. Adreça: plaça de 
la Porxada, 20.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Reformas Harrak, SL, dedica-
da a la construcció completa 
d’edificis i locals; reparaci-
ons i conservació d’edificis i 
locals; consolidació i prepa-
ració de terrenys; muntatge 
d’estructures metàl·liques; 
revestiments d’exteriors 

i interiors, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Mustapha Harrak. Adreça: 
Catalunya, 1.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Autodriv, SL, dedicada a la 
venda d’automòbils i vehicles 
de motor lleugers. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Luis Surós Ortega. Adreça: 
Torrent Llibre, 62.

Sant Fost de Campsentelles

S’ha constituït la societat 
Webcenter Ubication, SL, 
dedicada a la creació, desen-
volupament, comercialització 
i venda d’eines informàtiques 
de suport per a la gestió de 
compra, venda, ubicació i ges-
tió d’estocs de vehicles, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradora: Aurèlia González 
Montes. Adreça: Granja Can 
Corominas, 18.

La Roca del Vallès

La societat Espacia Maths, 
SL, dedicada a la investi-
gació, desenvolupament i 
comercialització de produc-
tes tecnològics relacionades 
amb la determinació d’afora-
ment de persones, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 120.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 240.000 euros.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
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Un dels espais més singulars del festival va ser la Riera, al costat de la carretera de la Llobregosa, on es va instal·lar una gran mostra d’art multidisciplinària

Gualba, paradís artístic
La primera edició del festival ViuArt transforma el municipi en un gran aparador cultural
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La sala Gorg Negre va acollir una exposició col·lectiva

Gualba

Pol Purgimon

El festival ViuArt va conver-
tir Gualba en un aparador 
d’art des d’aquest diven-
dres fins diumenge. La cita 
–immersiva i eclèctica– va 
tenir lloc en tres grans espais 
de Gualba. A la sala Gorg 
Negre hi havia una exposició 
de l’obra de diversos artistes. 
A la plaça Joan Ragué hi va 
haver durant tot el cap de 
setmana discjòqueis i una 
gran torre de tanques farcida 
de dibuixos i fotografies que 
diversos artistes i públic van 
anar dipositant durant tot 
el cap de setmana. I l’espai 
més espectacular, La Riera –
accessible des de la carretera 
de la Llobregosa–, va acollir 
una gran mostra d’audiovi-
suals, llum, escultures, altres 
disciplines –gairebé totes les 
possibles– i un espai d’arts 
escèniques.

Així va ser, a grans trets, 
el festival que l’associació 
GualbArt, que aplega diver-
sos artistes del municipi, ha 
estat preparant l’últim any. 
“Vam fer l’entitat i en dues 
setmanes ja estàvem mun-
tant el festival”, explica una 
de les seves responsables, 
l’artista Annarè Anita. La 
idea va sorgir per recuperar 
l’activitat cultural que s’ha-
via perdut per la pandèmia. 
Malgrat l’eclecticisme de la 
trobada –hi han participat 
més de 30 artistes de dife-
rents disciplines–, Anita 

insisteix en la natura com 
a fil conductor. També ha 
servit de paraigua per donar 
cabuda a l’art que es cultiva 
al Montseny. “Hi hem tin-
gut noms coneguts com el 
de Susana Gutiérrez o Eva 
Ibáñez, però també s’ha 
donat veu a d’altres que no 
ho són tant, com Pere Barba 
o Txus Hidalgo.”

Hidalgo és una de les 
primeres autores de la 
qual un podia veure l’obra 
quan entrava a l’espai de 
La Riera: unes fotografies 
il·luminades, que penjaven 
dels arbres, com si flotessin. 
A més d’exposar-hi, Hidalgo 
ha estat la directora artística 
de La Riera. “Hem volgut que 
fos una exposició molt orgà-
nica, on es pogués viure una 
experiència.” 

Aquest espai tenia, a més, 
un escenari. Sense anar 
més lluny, dissabte a la nit, 
hi va actuar el grup Shi, en 
col·laboració amb les balla-
rines aèries de la companyia 
Estampades. Pel director del 
festival, l’escultor Graham 
Nash, ViuArt també ha servit 
per ensenyar el poble des 
d’una faceta nova: la de l’art 
contemporani. “Gualba és 
màgic. Enlloc hi ha una sala, 
una plaça i una riera tan a 
prop”, afegeix. El festival ha 
comptat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i la Diputa-
ció. 
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El festival va alternar disciplines com l’art contemporani i la música

El festival és 
una iniciativa de 
GualbArt, entitat 

que aplega 
artistes locals
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Alumnes de Batxillerat artístic del Bellera en la inauguració de l’exposició “Fragments de por en aquest temps d’incertesa”, dijous al Museu de Granollers

Un retaule gòtic amb continuïtat
Alumnes del Bellera exposen al Museu de Granollers obres a partir del retaule de Sant Esteve i la pandèmia

Granollers

Marina Fernández

El Museu de Granollers pre-
sentava aquest dijous l’expo-
sició “Fragments de por en 
temps d’incertesa” de l’Insti-
tut Celestí Bellera. Els seus 
alumnes, majoritàriament 
noies, han fet un treball 
de recerca sobre el retaule 

gòtic de Sant Esteve emmar-
cat en el projecte Erasmus 
artístic. La proposta ha estat 
omplir el buit de les taules 
perdudes de l’època gòtica a 
Granollers, incloent-hi cor-
rents artístics avantguardis-
tes i actualitzant-lo amb l’era 
de pandèmia actual, i que ha 
acabat exposat al museu.

En l’acte de presentació hi 

havia les noies representants 
de dos dels retaules, que 
explicaven com han donat 
cabuda a la temàtica Covid 
en els seus quadres: “No està 
tan vinculat a aquest tema 
perquè en fer la investigació 
del retaule antic, el retaule 
gòtic, vam veure que hi havia 
la figura central, Sant Esteve, 
i després tota la resta estava 

subordinada a aquesta. El 
que vam voler fer és que cada 
taula tingués un significat 
independent. Que tots tin-
guessin aquesta relació, però 
amb missatges independents 
cada una, encara que sempre 
amb un missatge conjunt 
encara més potent”, deia 
l’alumna de Batxillerat artís-
tic Martina Tristany, una de 

les artistes de l’obra Abby.
La por i la incertesa era la 

sensació estrella d’aquestes 
estampes pictòriques i així 
ho han volgut transmetre els 
diferents grups d’alumnes 
presents a l’exposició. Les 
representants del retaule 
Memòries d’una ciutat expli-
caven com l’obra final ha 
estat una barreja de tendèn-
cies i maneres de fer artísti-
ques. “En un principi s’anava 
a fer tot amb la tècnica d’ob-
ject trouvé, que era trobar 
diferents objectes i engan-
xar-los, com, per exemple, 
negocis que haguessin tancat 
a causa de l’epidèmia. Cap 
de nosaltres li vam acabar de 
trobar la gràcia i els primers 
esbossos ja van començar a 
tirar per un tema més pic-
tòric, l’ús de treballar amb 
pictòric, amb acrílic, amb 
formes, o amb dibuix. Per 
evocar més la por vam utilit-
zar colors foscos i els edificis 
els vam representar com si 
estiguessin arrodonits per 
també donar la sensació d’es-
tar atrapats dins d’ells”, deia 
l’estudiant Aina Rodríguez.

L’artista i exalumne de 
l’Institut Celestí Ballera 
Bernat Barris ha retornat 
a les aules d’aquest centre 
per sumar en la producció 
d’aquestes peces artístiques. 
“En el meu cas simplement 
he fet de guia, estrenyent-los 
al màxim perquè el resultat 
final fos al més professional 
possible i conscienciar-los 
de les dimensions d’aquesta 
proposta”, explicava l’artista. 
Des del Museu de Granollers 
esperen que l’exposició 
pugui servir de vincle i es 
creïn sinergies entre la insti-
tució educativa, però encara 
més amb el col·lectiu juvenil. 

Cardedeu estrena l’espai cultural La Plaça dels Contes entre els carrers Teresa Oller i Hospital

Contes en petit comitè
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La primera edició de La Plaça dels Contes va aplegar desenes d’infants amb les seves famílies

Cardedeu

EL 9 NOU

Desenes d’infants amb les 
seves famílies es van aplegar 
divendres a la tarda al punt 
on conflueixen els carrers 
Teresa Oller i Hospital, al 
centre de Cardedeu, on es va 
estrenar La Plaça dels Con-
tes, un nou espai cultural, 
adreçat al públic infantil i 
familiar, que s’instal·larà en 
aquest mateix punt el tercer 
divendres de cada mes i on la 
lectura de contes s’amenit-
zarà amb diverses activitats 
pensades per donar a conèi-
xer els comerços de la zona.

En aquesta primera ses-
sió hi van participar quatre 
narradors de contes, que van 
explicar històries en català 
i en àrab –aquestes últimes, 
amb traducció simultània al 
català–. Tot seguit, el duet 

artístic Llenguaferits va ofe-
rir una sessió de contes per a 
adults, una proposta pensada 
especialment per a aquesta 
primera edició. L’acte es va 
amenitzar amb tasts gastro-
nòmics de productes locals 
per cortesia dels comerços 
dels carrers Teresa Oller i 
Hospital.

“La idea és generar un 
espai on poder compartir 
contes en un ambient agrada-
ble i en petit comitè. Aquesta 
primera edició ha estat tot 
un èxit. Ha vingut tanta 
gent, que en certa manera 
és com si la plaça ja s’hagués 
fet petita”, destacava Alicia 
Molina, presidenta de l’asso-
ciació Cardemots, impulsora 
del projecte juntament amb 
comerços de la zona com ara 
L’Anxoveta, Blends, Doble 
Arquitectura, Grup Salcri o 
Espai 31 Llibreria. A l’acte 
inaugural hi van assistir 
autoritats locals com la regi-
dora de Cultura, Núria Pujo-
làs. La propera edició de la 
plaça del Conte se celebrarà 
el 22 d’octubre a partir de les 
5 de la tarda.
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Les Franqueses 
obre la 
temporada d’arts 
escèniques

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Les Franqueses ha inaugu-
rat aquest cap de setmana 
la nova programació d’arts 
escèniques, que s’allargarà 
fins al gener de l’any que 
ve. El primer espectacle, El 
monstre de colors, de Tuta-
tis, ha estat dins el Cicle 
d’Espectacles Infantils i 
Familiars, dins el qual també 
actuarà Jammes Garibo amb 
The One Show, Les Anxove-
tes amb Ondina, SUS4 amb 
Una altra estrena, Teatre al 
Detall amb La motxilla de 
l’Ada i Thomas Noone Dance 
amb Molsa. 

També hi haurà teatre amb 
La Viciosa i l’obra Alhayat 
o la suma dels dies, dansa 
amb el Ballet Endansa Dansa 
Espanyola, música amb El 
Pony Pisador i el Concert 
d’Any Nou amb l’Orquestra 
Internacional Maravella. 
Tampoc hi faltarà l’humor 
amb H6 Clown i Brossa, Dara 
i Likes, i Txabi Franquesa 
amb Escocía. El dissabte 29 
de gener es commemorarà el 
Bombardeig de 1939 amb la 
representació de 36+1, a càr-
rec d’Inútils Mots. 

Les diferents representa-
cions es repartiran entre el 
Teatre Auditori de Bellavista 
i el Casal Cultural de Corró 
d’Avall.

Parets proposa 
una visita a les 
pintures de 
l’antiga Tipel

Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets se 
suma a les Jornades Euro-
pees del Patrimoni amb 
diferents accions, una de les 
quals és una visita guiada a 
les pintures de l’antiga Tipel, 
que es farà el divendres 8 
d’octubre. També ha previst 
un recorregut al conjunt 
escultòric de l’església de 
Sant Esteve, la pèrgola de 
Miralles situada a la plaça de 
la Vila i l’obra de Marès a La 
Cuna, que es farà el dissabte 
9 d’octubre. El diumenge 10 
d’octubre es farà un itinerari 
circular pel Barri Antic, que 
sota el títol “Conèixer els 
nostres camins” permetrà 
conèixer les peculiaritats de 
la masia i l’espai de Can Ser-
ra, Can Rosset, la Pedra del 
Diable i el carrer Barcelona. 
Totes les visites començaran 
a les 11 del matí. Aquestes 
activitats s’emmarquen tam-
bé en la campanya “Enamo-
ra’t de Parets”, per promoure 
el patrimoni.

L’exposició, amb escenografia dels germans Castells, es podrà visitar fins al 21 de novembre i acollirà concerts de petit format

La memòria del jazz a Cardedeu
El Museu Arxiu Tomàs Balvey commemora amb una exposició els 50 anys de les Nits amb Jazz
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A la mostra s’hi poden veure fotografies, cartells, retalls de premsa i programes de mà signats pels artistes

Cardedeu

Oriol Serra

L’11 de setembre de 1971, 
el parc dels Pinetons de 
Cardedeu va acollir la pri-
mera edició de les Nits amb 
Jazz. Un festival que durant 
tota una dècada va consoli-
dar el municipi com un punt 
calent del mapa melòman 
català, i on van arribar a 
actuar destacats referents 
de l’àmbit jazzístic com Stan 
Getz, McCoy Tyner, Carrie 
Smith, Johnny Griffin o els 
catalans Tete Montoliu, Jordi 
Sabatés i Josep Maria Farràs.

Mig segle després, el 

Museu Arxiu Tomàs Balvey 
recorda aquella iniciativa 
pionera amb una exposició 
commemorativa que han 
comissariat antics membres 
del GAT, l’entitat promoto-
ra del festival. Una mostra 
que recupera el testimoni 
d’un moment històric i del 
seu context, i alhora repara 
la memòria d’uns esdeve-
niments que van marcar 
un abans i un després a 
Cardedeu. Es podrà visitar 
fins al 21 de novembre en 
l’horari habitual del museu.

“Amb aquesta exposició 
recordem una època de can-
vi social i de gran activitat 

cultural, i alhora emplacem 
les noves generacions a ser 
protagonistes del seu propi 
futur a través de la cultu-
ra”, va destacar el regidor 
del Museu, Ramon Arribas, 
durant l’acte inaugural de 
Nits amb jazz. Commemora-
ció del 50è aniversari, dis-
sabte a la tarda. “El jazz és 
sinònim de llibertat. És una 
expressió cultural que ve de 
baix, de la base, que és on 
solen sorgir les grans revolu-
cions”, va concloure.

“El que fem avui és un 
reconeixement a la tasca 
de tota aquella gent que hi 
va ser ara fa 50 anys, que 

era molta i sense la qual no 
s’haurien pogut dur a terme 
les Nits amb Jazz”, va apuntar 
l’escenògraf Josep Castells, 
membre del GAT i un dels 
responsables de l’exposició. 
“Érem un grup de persones 
amb moltes ganes de fer 
activitats, i fruit d’aquella 
empenta en vam arribar a 
promoure moltes”, va afegir 
el seu germà, el també esce-
nògraf i membre del GAT 
Jordi Castells.

A l’exposició s’hi poden 
veure fotografies i cartells 
de les diferents edicions del 
festival, també documents 
de l’època com ara retalls de 
premsa o programes de mà 
signats per alguns dels artis-
tes que hi van actuar. Fins 
i tot hi ha una reproducció 
del parc dels Pinetons, amb 
pinassa inclosa i un petit 
escenari on es faran concerts 
de petit format durant els 
propers mesos. L’escenogra-
fia és obra dels mateixos ger-
mans Castells, i el fil musical 
el formen gravacions d’al-
guns dels concerts celebrats 
al seu dia als Pinetons.

Els organitzadors de 
l’exposició havien previst 
amenitzar l’acte inaugural 
amb un concert a l’aire lliure 
del grup local Helena Mas 
Quartet, que es va haver de 
suspendre a l’últim moment 
a causa de la pluja i es repro-
gramarà durant les properes 
setmanes al Teatre Auditori 
Cardedeu.
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Un fisiograma a Collsabadell
Llinars del Vallès La digitalització de 
la fotografia i la popularització de pro-
grames informàtics com el Photoshop 
han frenat un xic un dels fets consubs-
tancials de la fotografia com és l’expe-
rimentació amb la llum. Un fisiograma, 
també anomenat light painting, consis-
teix a jugar amb una font lluminosa en 
moviment mentre la càmera el registra 
en condicions especials, condicions úni-
cament mecàniques i òptiques, sense 

intervencions sobre els píxels. N’és un 
exemple aquesta imatge del fotògraf 
aficionat JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
BAUTISTA, de l’Associació Fotogràfica 
de Montornès. La va disparar l’exte-
rior de l’església de Sant Sadurní de 
Collsabadell, al municipi de Llinars del 
Vallès. Els llums de colors no han estat 
afegits amb un ordinador, sinó captats 
per la càmera mentre el fotògraf movia 
una font de llum.
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La 41a edició, amb un premi de 1.000 euros a l’obra guanyadora, oberta fins al 19 de novembre

EL 9 NOU convoca el concurs de portades

Granollers

EL 9 NOU

Fins al dia 19 de novembre 
a 2/4 de 7 de la tarda, queda 
oberta la convocatòria de 
la 41a edició del Concurs 
de Portades d’EL 9 NOU. El 
certamen està obert a per-
sones residents o nascudes 
a les comarques de difusió 
d’EL 9 NOU (Osona, el 
Vallès Oriental, el Ripollès 
i el Moianès), més grans de 

16 anys. 
Els participants hauran 

de presentar una proposta 
per a la portada de l’edició 
extraordinària de Nadal, amb 
tema lliure. Les obres hauran 
de ser originals i no premia-
des en cap altre concurs. El 
premi únic, de 1.000 euros 
per a l’obra guanyadora a 
més de la reproducció en les 
dues edicions d’EL 9 NOU, la 
d’Osona i el Ripollès, i la del 
Vallès Oriental. 

Les propostes s’han de pre-
sentar sobre un suport rígid, 
en format de 31 centímetres 
i mig d’alçada i 24 i mig 
d’amplada, a les seus d’EL 9 
NOU de Vic o Granollers. El 
veredicte del jurat, format 
per persones reconegudes 
en l’àmbit artístic i del dis-
seny gràfic, es farà públic 
el dia 26 de novembre. El 
premi s’entregarà durant el 
mes de gener de 2022. L’obra 
guanyadora i les que el jurat 

hagi seleccionat entre les 
millors s’exposaran a Vic 
i Granollers a principis de 
l’any 2022. 

El Concurs de Portades 
d’EL 9 NOU va celebrar l’any 
passat el 40è aniversari, con-
vertit en una referència en el 
món del disseny gràfic. Amb 
motiu de l’aniversari es va 
programar un seguit d’expo-
sicions itinerants. Aquests 
dies es pot veure la mostra a 
la biblioteca de Torelló. 

Es reprèn el Club  
de Lectura Feminista 
a Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Eulàlia de Ronçana ha 
reprès de forma presencial 
el Club de Lectura feminista 
mensual, que va a càrrec de 
la psicòloga del Punt d’As-
sessorament a Dones sobre 
Igualtat d’Oportunitats 
(PADI). Es tracta d’un espai 
de conversa i debat informal 
a partir de la lectura d’un lli-
bre, un article... on es refle-
xiona sobre les construccions 
culturals de gènere, tant de 
dones com d’homes. La pri-
mera sessió serà l’1 d’octubre 
al parc de Can Godanya.

Deu anys a tot volum
Som del Montseny celebra el seu desè aniversari a Sant Esteve de Palautordera
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Zeidun, referents històrics de l’escena musical del Baix Montseny, durant la seva actuació de diumenge a la tarda al Teatre Pare Casals
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Ainara LeGardon, veterana i exponent de pes de l’indie estatal, va actuar dissabte al vespre

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

L’associació Som del 
Montseny va celebrar en 
gran el seu 10è aniversari 
des de dijous i fins aquest 
diumenge al Teatre Pare 
Casals de Sant Esteve. Hi van 
ser els de sempre: el públic 
més fidel i, al cartell, alguns 
grups habituals de l’escena 
del Montseny, com Zeidun 
i Sudor Cósmico. Una gran 
tempesta de rock –tal com 
determina el segell de l’enti-
tat– que va suposar, també, 
un cert retorn a la “normali-
tat” perduda durant la pan-
dèmia.

Després de molts mesos, 
Som del Montseny va poder 
tornar a muntar un espai de 
barra –encara que separada 
dels concerts, al carrer Pare 
Casals– i va encadenar diver-

sos concerts comprimits en 
poques hores. “Des del pri-
mer any del festival, al Circ 
Cric, que no fèiem una pro-
gramació tan llarga”, expli-
cava el president de Som del 
Montseny, Jordi Campdepa-
drós. Feia gairebé dos anys, 
de fet, que l’entitat només 
havia pogut programar con-
certs puntuals i cicles de 
música d’autor.

Per ells, l’aniversari han 
estat unes jornades tan gau-
dides com “intenses”. Les 
ganes del públic, admetien 
des de l’organització, es 
notaven. Diumenge va ser 
el dia més multitudinari. En 
part, pel repertori adrenalí-
nic de Lanzallamas i Sudor 
Cósmico, però sobretot pel 
retorn dels mítics Zeidun, 
principals responsables de 
la continuïtat de l’escena del 
Montseny, que ja ben poques 
vegades pugen junts dalt 
d’un escenari. La banda, for-
mada per Joan Colomo, Mau 
Boada, Càndid Coll, Xavi 
Garcia i Albert Trabal va fer 
memòria per tocar algunes 
de les seves cançons més 
populars. Des de Galactic, a 
The Girl From Mars i la llar-
gament corejada Nits de tripi. 
Durant el concert, alguns 
membres del públic van 
aixecar la càmera del mòbil 
diverses vegades per immor-
talitzar el moment.

En total, l’aniversari va 
aplegar una quinzena de con-
certs, sessions de discjòquei 
i, fins i tot, una projecció 
de curtmetratges el vespre 
de dijous. A més de Zeidun, 
durant l’aniversari es van 
estrenar en directe la propos-
ta del duet local El President 
i l’Alcalde i també van actuar 
Serpent, Capità Pilgrim o la 
cantautora basca de ressons 
psicodèlics Ainara LeGardon, 
que va tocar dissabte a la nit.

Al cartell 
destacaven 

actuacions com 
la de Zeidun
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actriu granollerina Maria 
Manau ens va fer riure i pen-
sar en tot el que representa 
preparar una temporada 
en diferents espais, i exigia 
que aquesta celebració que 
festejàvem havia de ser com-
partida per tota la gent que 
hi treballa d’alguna forma. 
Manau ens va presentar un 
vídeo on tres artistes de la 
dansa –Roser López Espino-
sa, ballarina i directora; Nora 
Baylach, i Roberto Provenza-
no– ens van fer visualitzar, 
amb una bellíssima forma 
plàstica, el lema de la tempo-
rada: aixequem el vol.

Tot seguit vam poder gau-
dir de l’espectacle Jaleiu de 
Guillem Albà acompanyat del 
seu conjunt de sis magnífics 
i infatigables músics. Aquest 
xou del Guillem Albà és un 
esbojarrat concert que bar-
reja tots els elements de què 
disposa, i on el seu humor 
de pallasso es complementa 
amb els components de La 
Marabunta, que omplen l’es-
pai de boníssima música amb 
un ritme que no decau mai, i 
que sovint fa d’antagonista, 
com quan no paren de tocar 
fins que el Guillem utilitza 
un comandament de joguina 
per crear divertidíssimes atu-
rades, acceleracions, etc.

Però el moment més gra-
tificant de la festa va ser el 
número final, quan el Gui-
llem busca algú que hagi nas-
cut aquell dia per celebrar el 
seu aniversari. La sorpresa va 
ser que amb qui es va trobar 
va ser amb la Montserrat 
Bellot Espinós, que celebrava 
76 anys, una persona que 
sempre és a primera fila del 
TAG. I és així com la celebra-
ció de la Montserrat es va 
estendre a tothom, perquè 
va ser com si ella representés 
tot el públic, i tots ens vam 
sentir homenatjats també 
amb aquelles bromes, ten-
dres (pastís esclafat a la cara 
inclòs) i humorístiques amb 
què el Guillem la va obsequi-
ar. Una demostració més que, 
si tenim l’esperit jove com 
ella, sempre podrem volar 
més amunt. Un vespre per no 
oblidar.
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Albà va interactuar amb el públic durant la representació de l’espectacle ‘Jaleyu’

El Teatre Auditori aixeca el vol
L’equipament de Granollers inaugura la nova temporada amb un espectacle de Guillem Albà
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Albà, de groc, va actuar acompanyat per sis infatigables músics

Granollers

Arian Botey

Comença una nova tempo-
rada plena d’espectacles de 
tota mena al Teatre Auditori 
de Granollers, i aquesta és 
una notícia que cal celebrar. 
L’espectacle inaugural que 
se’ns va regalar dissabte al 
vespre va ser una prova que, 
després d’uns temps difícils 
i si l’esperit és jove, podem 
aixecar el vol.

Primerament hi va haver 
un acte protocol·lari a la 
Sala Oberta, presentat per la 
regidora de cultura, Maria 
Villegas, amb parlaments 
de la directora del teatre, 
Tracy Sirés, i de l’alcalde de 
Granollers, Josep Mayoral. 
Tot seguit va començar l’es-
pectacle inaugural pròpia-
ment dit, ara ja a la Sala Gran.

D’entrada, la magnífica 

Inici de temporada 
amb acrobàcies 
La Garriga

La Garriga va obrir dissab-
te la nova temporada amb 
acrobàcies diverses. Són 
les que van fer els protago-
nistes d’Áureo, un espec-
tacle de circ inspirat en la 
divina proporció i el núme-
ro Pi, a càrrec de la compa-
nyia UpArte. Així el públic 
es va poder submergir en 
una atmosfera governada 
per l’harmonia i l’equilibri. 
Va ser un gran espectacle 
visual i espectacular que 
va tenir com escenari la 
pista de l’escola Giroi.
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La festa més moguda
La batucada i el festival de hip hop Vallrap, entre els actes destacats de la festa major de Vallromanes
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Participants a la batucada que es va fer diumenge al matí en el marc de la festa major de Vallromanes

Vallromanes

Marta Santisteban

La festa major de 
Vallromanes és de les més 
mogudes del Vallès Orien-
tal. Diumenge al matí, bona 
part de la població va sortir 
a moure l’esquelet a ritme 
de batucada. Els Valltocats 
de Kanimambo, dirigits per 
Charly López Liarte, van fer 

vibrar grans i petits, i tota 
la plaça va tremolar amb els 
cops dels timbals, caixes, 
surds, repeniques i timbes. 
Tot un desplegament rítmic, 
amb una trentena de músics, 
tocant i ballant a l’uníson 
amb la complicitat del públic. 
Al mig de la plaça, paradetes 
del mercat rural que tam-
bé és tradició per aquestes 
dates, amb productes arte-

sanals. Sabons i tractaments 
naturals, roba exclusiva i 
meravellosos estris de cuina 
sostenibles.

I això no va ser tot, la festa 
major de Vallromanes va 
inundar el poble de gresca, 
jocs i espectacles des de 
divendres. El pregó a càr-
rec del grup de teatre de 
Vallromanes Sweet Boom 
va posar a l’ordre del dia 

les ganes de compartir, riu-
re i acomiadar l’estiu amb 
la millor de les festes. Per 
començar, la setena edició 
del Survival Zombie, un joc 
esbojarrat on els veïns i veï-
nes es converteixen en zom-
bis i caçadors, en una batalla 
campal a fet i amagar, amb 
curses per salvar-se i super-
vivència adrenalínica a flor 
de pell.

Dissabte, pels més mati-
ners, melé de petanca, tor-
neig d’escacs i torneig de 
pàdel. Una oda a l’esport de 
la mà de les entitats esporti-
ves més emblemàtiques del 
municipi. A la tarda va ser el 
torn de l’animació infantil 
amb l’espectacle Ludus, de 
la companyia Jordi del Río, i 
l’esperat Vallrap festival, on 
el jove talent local es va fer 
sentir amb el torneig de fre-
estyle, graffitti i breakdance.

Al vespre del mateix 
dissabte es va estrenar la 
primera edició de la cursa 
Trinxavambes Xtrail, i també 
l’espectacle Kràmpack de 
Jordi Sànchez. Una comèdia 
sobre la postadolescència, 
les relacions d’amistat, de 
sexe i les ganes d’agradar i 
encaixar, dirigida per Pep 
Anton Gómez i interpretada 
per Miquel Iglesias, Jaume 
Casals, Lídia Casanova i Àlex 
Farré. I a la nit, ball sense fi 
amb DJ Erena.

Diumenge, continuava la 
festa amb els kanimamberos 
a la plaça de l’església, des-
prés de la tradicional ballada 
dels gegants del poble, el 
Vallis i la Sai, i la jornada 
de tir amb arc per a tothom. 
A la tarda, paintball per als 
més agosarats, i el misteriós 
“escenari secret” amb dues 
píndoles de microteatre site-
specific, en un espai sorpre-
sa, només descoberts per al 
públic assistent.

Ja entrada la nit, i per 
acomiadar la festa major, 
no hi va haver focs artifici-
als –l’Ajuntament ho havia 
decidit a causa del risc d’in-
cendis–, però sí moltíssima 
llum. La de l’espectacle Laser 
Show, un joc de projecció de 
fotografies històriques de la 
festa major de Sant Miquel.

Una seixantena d’establiments de proximitat participen en la Gran Fira al Carrer de Granollers

El comerç local surt al carrer
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La fira es va celebrar aquest dissabte a l’illa de vianants del centre de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Una seixantena d’establi-
ments van participar aquest 
dissabte en una nova edició 
de la Gran Fira al Carrer de 
Granollers, organitzada per 
les associacions de comerci-
ants Gran Centre i Comerç 
de Dalt amb l’objectiu de 
promocionar i dinamitzar el 
comerç local i de proximitat. 
Durant tot el dia, els carrers 
de l’illa de vianants del cen-
tre de la ciutat es van omplir 
de parades de roba, joieria, 
regals i complements, entre 
d’altres.

A més de l’activitat 
comercial, la fira es va com-
plementar amb un espai 
destinat als més petits i amb 
un espectacle d’animació a 
càrrec de la companyia de 

teatre Milnotes. També es va 
habilitar un punt de venda 
de marxandatge de la compa-
nyia de pallassos Pallapupas, 
especialitzada en l’animació 
de centres hospitalaris, que 
actualment visita periòdi-
cament l’àrea de pediatria 
de l’Hospital de Granollers 
–un projecte impulsat amb el 
suport de Gran Centre.

La Gran Fira al Carrer 
se celebra dos cops l’any, a 
mitjan març i a principis de 
setembre, coincidint amb 
l’inici de la primavera i de la 
tardor. Durant els dos últims 
cursos, l’edició de març s’ha 
hagut de suspendre. Pel que 
fa a la de setembre, enguany 
s’havia programat inicial-
ment per al primer cap de 
setmana del mes, però es 
va haver d’ajornar en dues 
ocasions a causa de les pre-
visions meteorològiques. 
“Estem contents d’haver tor-
nat a sortir al carrer després 
de tant de temps. En teníem 
moltes ganes”, destacava la 
presidenta de Gran Centre, 
Laura Sabatés.



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 27 de setembre de 2021 27

Sant Fost celebra 
a partir d’aquest 
dimarts les 
Festes del Patró

Sant Fost de Campsentelles

Sant Fost celebrarà a partir 
d’aquest dimarts les festes 
del Patró, que començaran 
amb un concert de la coral 
Increscendo, a les 7 de la tar-
da a l’Auditori de l’Ateneu 
Jaume Rifà. Divendres a 2/4 
de 9 del vespre es farà un 
reconeixement a les entitats 
esportives locals al mateix 
equipament. Dissabte a par-
tir de les 10, el barri de Sant 
Pere s’omplirà d’activitats 
relacionades amb el món de 
l’artesania i propostes per 
al públic infantil i familiar. 
A les 11 es farà una ballada 
de sardanes amb la cobla La 
Principal de Terrassa. A les 
5 de la tarda tindrà lloc un 
espectacle infantil. Final-
ment, a les 7 de la tarda es 
clourà la celebració amb un 
concert del grup d’havaneres 
Peix Fregit.

L’escola SQS Team 
de Mollet, premiada 
al campionat Hip 
Hop Dance

Mollet del Vallès

L’escola de ball SQS Team 
Dance, de Mollet, va ser pre-
miada en tres categories en 
la 12a edició del festival de 
dansa i cultura urbana Hip 
Hop Dance, celebrat la set-
mana passada a Múrcia. Els 
alumnes del centre vallesà 
van guanyar el primer premi 
en la categoria Megacrew, i 
van quedar en segona posició 
a les categories Absoluta i 
Infantil.

Granollers

O.S.

La colla castellera dels Xics 
de Granollers va celebrar 
aquest divendres al vespre 
el seu primer assaig després 
d’un any i mig aturada a 
causa de la pandèmia. El va 
fer seguint al peu de la lletra 
el nou protocol del Procicat, 
que des de la setmana passa-

da permet fer castells amb 
un màxim de 160 persones, 
durant 15 minuts de durada i 
amb mascareta.

En total hi van participar 
un centenar de persones. 
No era la colla sencera, però 
tampoc va ser un mal comen-
çament. “No hi érem tots, 
però per ser el primer assaig 
que hem fet des de l’inici de 
la pandèmia podem dir que 

la convocatòria ha estat un 
èxit. Cal tenir en compte que 
l’anunci del Procicat és molt 
recent, i que per tant l’assaig 
s’havia convocat amb molt 
poc marge i hi ha qui no ha 
tingut temps d’organitzar-se. 
Sigui com sigui, estem con-
tents”, destacava el president 
dels Xics, Arnald Morató, en 
declaracions a EL 9 NOU, un 
cop finalitzat l’assaig.

Després d’aquesta primera 
presa de contacte, els Xics 
tenen previst recuperar a 
partir d’aquesta setmana el 
seu ritme habitual d’assajos, 
dimarts i divendres al vespre. 
També tenen previst fer la 
seva primera actuació post-
pandèmica el 23 d’octubre 
a les 6 de la tarda a la plaça 
Joan Oliver del barri de Can 
Bassa, a Granollers

Sant Feliu tanca la festa major amb un espectacle 
de foc del grup El Follet i la Fantasma
Sant Feliu de Codines Amb una setmana de retard a causa de les inclemèn-
cies meteorològiques, Sant Feliu va acomiadar aquest diumenge a la nit la 
festa major amb l’espectacle de foc Les flames mai s’han acabat, del grup de 
correfoc El Follet i la Fantasma. Es tracta d’un muntatge estàtic que substi-
tueix el tradicional correfoc, que enguany no s’ha pogut celebrar a causa de 
la pandèmia. L’acte, programat inicialment el cap de setmana anterior però 
ajornat a última hora a causa de la pluja, es va poder dur a terme finalment 
a l’esplanada del Centre Cívic.
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Un exemplar de 700 kg, guanyador de la Pesada 
de Carbasses de Sant Feliu
Sant Feliu de Codines Salvador Mogas, de Santa Maria de Palautordera, va 
guanyar aquest dissabte la Pesada de Carbasses i Vegetals Gegants de Sant 
Feliu de Codines amb una carbassa de 700 quilos. El valencià Ángel Aylón 
es va imposar en la categoria d’Hortalises i Fruites Gegants amb una síndria 
de 66 kilos. El certamen es va fer a les dependències municipals però sense 
públic, que el va haver de seguir per via telemàtica, a causa de les restricci-
ons derivades de la pandèmia. L’Ajuntament també va prescindir per segon 
any consecutiu de la Fira de la Carbassa, que espera recuperar l’any vinent.
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Membres dels Xics, durant l’assaig que va fer la colla aquest divendres a La Troca, a Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Els Xics es tornen a enfilar
La colla castellera de Granollers torna a assajar després d’un any i mig amb el nou protocol sanitari
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Una vegada més, Esteban Salinas va ser decisiu amb els seus gols i la seva brega a la línia de sis metres. Aquest gol de rosca va ser important en el tram final

Amb la remuntada davant 
l’Sporting de Portugal a la retina
Granollers

Eudald Clascà

El Fraikin BM Granollers 
té dimarts l’oportunitat 
d’escriure una de les pàgi-
nes daurades de la seva 
història intentant remun-
tar els tres gols de l’anada 
(36-33) davant el Kadetten 
Schaffhausen suís. Com 
aquella que va fer aquell 
equip, entrenat per Carlos 
Viver, l’any 2014 davant 
l’Sporting de Portugal, que 
amb un gol de Ferran Solé 
sobre la botzina va donar 
la classificació per la fase 
de grups de l’EHF. El Frai-

kin va vèncer per 25-23 i 
aquella temporada acabaria 
arribant a la Final a 4 de 
Nantes.

Antonio García, pocs 
minuts després de la con-
clusió del partit d’anada, 
ja va fer una crida a l’afició 
per donar suport a l’equip 
davant un dels millors par-
tits que es poden veure al 
Palau d’Esports. També des 
del club i de l’equip es van 
sumar a la crida per aquest 
dimarts a 3/4 de 9.

Pel que fa a les opcions de 
l’equip, Antonio Rama creu 
en les aspiracions del Frai-
kin de capgirar el marcador. 
“Penso que l’eliminatòria 
està molt oberta i el fet de 
jugar a casa pot ser un punt 
a favor”, indica Rama, que 
destaca el factor diferencial 
de Joan Cañellas, que va fer 
10 gols en l’anada.

Granollers

Xavi Mas/Eudald Clascà

El Fraikin BM Granollers 
es manté invicte a la lliga 
després de vèncer, dissabte, 
a l’Helvetia Anaitasuna per 
quatre gols (27-23), just la 
diferència que necessita 
dimarts, si vol remuntar-li 
l’eliminatòria al Kadetten 
Schaffhausen de Joan Cañe-
llas i classificar-se per a la 
fase de grups d’una Euro-
pean League que, en el for-
mat d’aquesta temporada, li 
asseguraria 10 partits més a 
Europa.

La baixa d’Antonio García 
per problemes a l’esquena 
posava encara més difícil el 
que per si ja era un partit 
complicat, però els homes 
d’Antonio Rama van tenir 
força controlat el partit, i 
quan se’ls va descontrolar 
van saber reaccionar per 
redreçar el rumb ràpida-
ment. El risc final de l’Anai-
tasuna assumint un canvi 
defensiu a 5-1 i la bona presa 
de decisions en l’atac grano-
llerí van servir per agafar un 
avantatge als últims minuts 
que ja va ser decisiu.

El partit va ser en tot 
moment molt igualat. Els 
de Rama van tenir un petit 
avantatge de tres gols –petit 
perquè va durar poc– que 
l’Anaitasuna va retallar 
aprofitant una de les fases 
de desencert granollerí –va 
penalitzar els errors en atac 

amb els pocs contraatacs de 
què va disposar durant el 
partit–, encaminant el partit 
de nou a l’equilibri de forces 
i a les diferències mínimes 
d’uns i altres.

Per part granollerina, a la 
primera meitat van destacar 
Chema Márquez –sobretot 
al primer quart d’hora amb 
la seva inspiració en atac– i 
Marc Guàrdia –va aturar 
força bé els atacs des de la 
llarga distància de Del Arco 
o De Souza– mentre que per 

part navarresa va destacar 
l’encert des dels set metres 
i els contraatacs que els van 
permetre retallar distàncies 
i, fins i tot, posar-se al davant 
al marcador.

A la segona part el guió 
es va mantenir pel que fa a 
l’equilibri de forces, però va 
canviar pel que fa als pro-
tagonistes rellevants. Pol 
Valera es va posar l’equip a 
l’esquena –va acabar el partit 
com a màxim golejador amb 
10 gols– i, a més, en atac 
va aparèixer Esteban Sali-
nas –apagadet a la primera 
part per la bona defensa de 
l’Anaitasuna–. Tot i això, el 
partit es va mantenir igualat 
i amb intercanvi d’avantatges 
fins que, als minuts finals, 
la intensitat defensiva i les 
aturades de Guàrdia van blo-
quejar l’atac navarrès i van 
permetre al Fraikin decantar 
el partit al seu favor.  

rAmA, mOLt SAtISfEt

El tècnic Antonio Rama, 
igual que tot l’equip, va saber 
patir en el sofert i complicat 
triomf davant l’Anaitasuna. 
“Els hem aguantat millor del 
que esperava a nivell físic, 
hem estat molt regulars. Tot 
i que hem tinguts alguns 
errors que no ens han per-
mès desenganxar-nos en el 
marcador”, explicava. També 
va elogiar la capacitat defen-
siva del seu equip. “Anaita-
suna és un equip que juga 
molt bé, ràpid i que fa molts 
gols. És un equip que porta 
els partits a marcadors molt 
elevats, i deixar-lo en 23 gols 
diu molt del partit que hem 
realitzat”, assegurava. Pol 
Valera, novament, va tornar 
a ser cabdal en la victòria del 
Granollers. El seu tècnic es 
va desfer en elogis sobre el 
formidable estat de forma en 
el qual es troba Valera. “Té 
molt talent, amb una gran 
qualitat”, explica Rama.
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Pol Valera intenta frenar Luka maros en una acció del partit d’anada

Victòria que bé valdria dimarts
El Fraikin derrota l’Anaitasuna (27-23) amb Pol Valera i Marc Guàrdia com a referents

Fraikin BM Granollers  27

Marc Guàrdia, Pol Valera (10, 5p), 
Álex Márquez (2), Adrià Martínez 
(1), Oriol Rey (1), Joan Amigó (2) i 
Sergi Franco (2) –[set inicial]– Rangel 
Luan da Rosa (ps), Édgar Pérez (1, 
1p), Jan Gurri, Chema Márquez (5), 
Esteban Salinas (3) i Víctor de Sande.  

Helvetia Anaitasuna  23

Juan Bar, Álvaro Gastón (3, 2p), 
Antonio Bazán (2), Ibai Meoki (3), 
Carlos Chocarro (2, 1p), Arthur 
William de Souza (3, 2p) i Juan 
del Arco (1) –[set inicial]–; Marcos 
Cancio (ps), Edu Fernández, Martín 
Ganuza (1), Xabier Etxeberria, 
Héctor González, Aitor García (2), 
Ánder Izquierdo (6) i Nico Bonanno. 

ÀRBITRES: Alberto García i José Manuel Iniesta. Exclusions: Amigó i Rey del 
Fraikin BM Granollers i Bazán, Meoki, Bonanno, García i Ganuza de l’Helvetia 
Anaitasuna. 

PARCIALS: 2-2, 5-3, 6-5, 7-7, 9-8 i 11-11 [descans]; 14-13, 17-16, 18-18, 20-20, 23-
21 i 27-23. 
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Victòria de l’Avannubo 
BM La Roca, que 
estrena el caseller

Avannubo La Roca   33

Serres, Jiménez (2), Dueñas (2), 
Sancho (4), Ribas (6), Vallejo (2) i 
Guerreiro [set inicial]; Ramírez (ps), 
Ortega (5), Yeste (5), Garcia (1), 
Fontcuberta, Clascà (3), Felip (3) i 
Nevado.

BM Benidorm    29

Fuentes, Mateo, Gutiérrez, Pérez (2), 
Tora (3), Téllez, Van Ackere, Martín, 
Pomares (4), Martín (1), Karin (11), 
Álvarez (2) i Cristina (6).

ÀRBITRE: Beatriz Muñoz i Libertad Martínez. Exclusions per Dueñas, Garcia, 
Fontcuberta i vermella per Sancho de l’Avannubo BM La Roca i Van Ackere, 
Cristina, Álvarez i Pomares (2) pel BM Benidorm.

PARCIALS: 2-0, 4-2, 5-5, 8-6, 11-10, 13-13 [descans]; 15-14, 19-17, 22-20, 26-22, 
30-26 i 33-29 [final].

La Roca del Vallès  

EL 9 NOU

El BM La Roca va dominar el 
matx amb solvència davant 
un BM Benidorm que no va 
acabar de trobar la manera 

de superar la defensa pressi-
onant local. L’Avannubo, tot 
i anar sempre per davant, no 
va poder arribar al descans 
amb avantatge (13-13), però, 
les pèrdues de les visitants 
van ser decisives. 
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Ona Vegué, amb cinc gols, va donar la victòria al KH-7 BM Granollers amb un gol sobre la botzina

Un KH-7 de dues cares 
acaba guanyant ‘in extremis’
El KH-7 va acabar patint per guanyar un partit que tenia encarrilat

KH-7 BM Granollers     30

Mera, Vegué (5), Elene, Guarieiro 
(9), Prelchi (3), Minto (4) i Ben 
Chayhab (1) [set inicial]; Wiggins 
(ps), Sarandeva (1), Monllor, Ana 
González (4), Castañera (2) Tamada i 
Capdevila (1), Moragues i Milagros.

BM Zuazo  29

González, Magdalena (6), Erauskin 
(3), Isabel (2), Sánchez (4), Estibaliz 
i Berasategi (1) [set inicial]; Ezbida 
(ps), García (2), Garoa, Encina 
(7), Maddi (4), Aguado, Romero i 
Blázquez.

ÀRBITRES: Luis Colmenero i Víctor Rollán. Exclusions per Ben Chayhab, Elene, 
Sarandeva, Prelchi i Minto pel KH-7 BM Granollers i Isabel i Encina del BM 
Zuazo.

PARCIALS: 3-0, 6-0, 9-3, 13-5, 17-6, 17-10 [descans]; 19-14, 20-18, 23-19, 26-21, 
28-25 i 30-29.

Granollers

EL 9 NOU

Amb sensacions contrapo-
sades, amb dues cares molt 
diferenciades va guanyar 
el KH-7 BM Granollers al 
Zuazo Barakaldo al Palau 
d’Esports de Granollers. Un 
gol d’Ona Vegué sobre la bot-
zina va donar els dos punts 
a l’equip de Salva Puig, que 
va acabar patint en un partit 
que tenia guanyat al primer 
temps. El KH-7 va arribar a 
guanyar per 11 gols (17-6) 
en una primera part on va 

ratllar un nivell molt alt i va 
castigar el fluix inici de les 
visitants, que no van poder 
fer el seu primer gol fins al 

minut 11, però que va reacci-
onar i va arribar a empatar el 
partit a 29 en el darrer minut 
del matx.

KH-7 Granollers At.      23

Aguiar, Manuela, Cobo (1), Sau (2), 
Hinojosa (1), Bruach (2), Milagros 
(4) [set inicial]; Gómez (ps), Muñoz, 
Moragues (2), Grañana, Gavañach 
(1), Sánchez (1), Colomer (2), 
Montero (7) i Gaig.

Joventut Mataró          24

Benktib, Ona Muñoz (12), Puerto, 
Verdugo (3), Torralba, Maria Muñoz 
(1), León (1), Forné (4), Salazar, 
Agulló (1), Buscà, Roig, Deulofeu (1), 
Guevara, Pascual (1) i Nahia.

ÀRBITRES: Daniel Costa i Alberto 
Bolea. Exclusions per Hinojosa, 
Gavañach (2), Sánchez i Bruach (2) 
del KH-7 BM Granollers Atlètic i 
Muñoz i Forné del HAPO Joventut 
Mataró.

PARCIALS: 2-2, 5-4, 5-6, 7-9, 8-11, 
10-13 [descans]; 12-14, 14-17, 16-19, 
18-20, 20-22 i 23-24.

El KH-7 Atlètic 
cau per la 
mínima davant 
el Mataró 

Granollers 

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers Atlè-
tic continua sense conèixer la 
victòria en aquest inici de lli-
ga i va sumar la segona derro-
ta davant l’Handbol Mataró. 
L’equip de Guirado i Reche va 
tornar a pecar de falta d’ex-
periència davant un conjunt 
visitant molt més veterà. El 
duel va ser molt igualat, enca-
ra que amb el Mataró sempre 
al davant. Al KH-7 li va faltar 
precisió en atac i el van min-
var les pèrdues.

PLATA FEMENINA

Palautordera-Salicru     28

Gesa, Rius (3), Sabadell (3), Agustí 
(2), Clausells (4), Biel (2) i López (4) 
[set inicial]; Casado (ps), Pascual (6), 
Anfruns (1), Vivas (2), Fradera (1), 
Pérez, Orts, Aritz i Tomàs.

CH Poblenou                27

Olivera, Borràs (1), Joan Cornella (3), 
Lluís Cornella (4), Guillem Cornella 
(2), Martínez (4), Majo (3), Pifarré, 
Botey, Escoda (1), Alonso, Mario, 
Albalate (2), Domingo (7) i Seseras.

ÀRBITRES: Oriol Grèbol i Miquel 
Vigo. Exclusions per López, Pascual 
i Biel pel Palautordera-Salicru i 
Escoda, Majo (2) i Guillem Cornella 
pel CH Poblenou.

PARCIALS: 3-0, 5-4, 7-4, 9-8, 12-11, 
15-14 [descans]; 15-18, 18-20, 21-21, 
24-24, 24-26, 28-27.

El renovat 
Palautordera 
sorprèn  
el Poblenou

S. Maria de Palautordera 

EL 9 NOU

El nou projecte del renovat 
Palautordera-Salicru, amb 
Èric Gasull al davant, va 
tenir un debut immillora-
ble. Els del Baix Montseny 
van derrotar la revelació 
de la temporada passada, el 
Poblenou, en un partit que es 
va decidir en el darrer minut 
amb un gol de Jordi Pascual. 
El Palautordera es va saber 
refer al segon temps de les 
envestides dels visitants, 
que van capgirar el partit a 
la represa, després d’un bon 
primer temps dels de Gasull.

1A ESTATAL MASC.

PLATA FEMENINA  

L’Avannubo BM La Roca 
remunta contra el Sant 
Esteve en un duel igualat

CH Sant Esteve    30

Volart (1), Prat, Jordi Planas (8), 
Morales (7), Ponsatí (1), Marçal 
Àngel (2) i Lleonart (1) [set inicial]; 
Gesa (ps), Andreu Àngel, Colomé (1), 
Xerta (2), Vila (2), Pujadas (1), Bosch 
(2), Deumal (2) i Adrià Planas

Avannubo La Roca    32

Miquel, Sanoun (1), Xavi López, 
Ferré (2), Sánchez (5), Catafal (1) 
i Piqueras (7) [set inicial]; Aaron 
(ps), Hernández (11), Casas (1), 
Camprubí, Manzano (2), Navarro, 
Sola (2) i Castillo.

ÀRBITRE:  Daniel Toro i Ona Comino. Exclusions per Pujadas, Bosch i Morales 
pel CH Sant Esteve de Palautordera i Piqueras, Camprubí i Navarro (2) per 
l’Avannubo BM La Roca.

PARCIALS: 2-1, 5-3, 5-6, 7-8, 10-11, 14-12 [set inicial]; 16-16, 19-18, 21-22, 23-27, 
26-29 i 30-32 [final].

S. Esteve de Palautordera 

EL 9 NOU

El Sant Esteve de 
Palautordera i l’Avannubo 
BM La Roca van protagonit-
zar un magnífic derbi vallesà 

a la primera jornada. Amb 
una Roca més desencertada 
al primer temps, el Sant Este-
ve va dominar. Però l’equip 
de Josep Morales va reaccio-
nar al segon temps i va poder 
donar la volta al partit.

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

El KH-7 debuta 
amb derrota en 
una segona part 
fluixa (29-36) 
Granollers

El renovat i jove projecte 
del KH-7 de Sergio Pozo va 
inauguar la temporada amb 
derrota per 29-36 davant el 
Sant Cugat. El KH-7 va fer 
una molt bona primera part, 
en què va aturar el potent atac 
visitant i va dominar el ritme 
del partit. A la represa, el Sant 
Cugat va despertar i amb un 
atac més fluid va remuntar.

KH-7 Granollers: Vare-
la, Miró (3), Domingo (4), 
Mainar (2), Martínez (2), 
Guillem (5) i Armengol (1) 
[set inicial]; Zudaire (ps), 
Valera (4), Pont (1), Marc 
(1), Campos, Bermúdez (3) 
Castilla (3) i Cantón.

Parcials: 2-3, 4-4, 7-7, 9-9, 
12-11, 15-13 [descans]; 16-16,  
18-21, 21-25, 23-28, 24-31 i 
29-36.
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Pontenc CE        1

Lara, Anna, Contra, Glòria, Ana 
Núria, Sílvia, Paula Denis, Clàudia, 
Berta, Cynthia i Brende. També: Ana 
Maria, Millán, Jana i Sònia.

CF La Roca PBB             3

Úceda, Cristina, Tània, Bernés, Ortiz, 
Yaiza, Coral, Galera, Paula, Marina i 
Márquez. També: Laia, Ferrer, Forns, 
Ariadna i Mireia.

ÀRBITRES: Aleix Blanco assistit a 
les bandes per Fran Domínguez i 
Ferran Riquelme. Amonestacions per 
Cynthia, Sílvia, Paula Denis i Ana 
Núria del Pontenc CE i Yaiza, Úceda, 
Forns i Mireia del CF La Roca PBB.

GOLS: 0-1, Márquez, min 5; 1-1, Ana 
Núria, min 33; 1-2, Ariadna, min 69; 
1-3, Ariadna, min 88.

Un doblet 
d’Ari atorga el 
primer triomf 
a La Roca 

Pont Major (Girona)

EL 9 NOU

Un doblet d’Ari va atorgar a 
La Roca el seu primer triomf  
després de la derrota del 
primer partit contra el Marti-
nenc. Andrea Márquez va fer 
el 0-1 rematant una centrada 
però el Pontenc va igualar 
abans del descans. L’equip 
vallesà va abordar la victòria 
a la segona part amb més 
possessió i de nou va fer mal 
per bandes. Ari va embocar 
una centrada a mitjana alça-
da de Paula Ortiz al minut 69 
i va fer pujar l’1-3 rematant 
una nova passada lateral. 

TERCERA DIVISIÓ MASCULINA PREF. FEMENINA

PREFERENT FEMENINA 
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Lídia, del Palautordera –de groc–,  lluita per una pilota amb Xènia, del Llerona, davant Meritxell i Otero 

El Palautordera arrisca  
i li remunta un 2-0 al Llerona 
en l’últim quart d’hora
CE Llerona  2

Mar, Aina Lan, Tània, Míriam, 
Fernández, Núria, Aguilera, Judit, 
Mònica, Xènia, Mireia. També: 
Llorente, Natàlia, Maria, Guardi, 
Irene i Yavila.

CF Palautordera  3

Antuña, Adaia, Meritxell, Alba, Lídia, 
Ona, Carola, Sònia, Clos, Rut, Otero. 
També: Carla, Judit Xiyue, Reales i 
Laura. 

ÀRBITRE: Mireia Gironès assistida a les bandes per Jordi Barri i Joel Navarro. 
No va mostrar targetes grogues. 

GOLS: 1-0, Antuña (p.p.), min 1; 2-0, Aguilera, min 56; 2-1, Meritxell, min 74;  2-
2, Lídia, min 85; 2-3, Mar (p.p.), min 86. 

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU 

O s’immolava o triomfava. A 
base de despullar la defensa 
i poblar l’atac amb un 3-3-
4 –tancant amb una sola 
jugadora–, el Palautordera 
li va remuntar un 2-0 al Lle-
rona en l’últim quart d’hora. 

Esbojarrat epíleg a un derbi 
vallesà amb idèntic inici i 
final inversemblant: un gol 
en pròpia porta de la portera 
després de centrada. 

L’errada d’Antuña en la 
primera acció va reforçar el 
plantejament conservador 
del Llerona, encara més espe-

ronat amb un tir ajustat des 
de la frontal d’Aguilera al 
minut 56. 

El canvi del sistema 4-2-1-3 
al 3-3-4 –amb dues extrems, 
una punta fixant i l’altra 

a l’espai–, van sumir en la 
confusió el fins llavors sòlid 
Llerona. Meritxell, amb un 
tir a l’interior de l’àrea, Lídia, 
amb un golàs a l’escaire des 
del vèrtex de l’àrea, i el gol en 

pròpia porta de Mar van pre-
miar riscos del Palautordera, 
líder després d’haver guanyat 
els dos primers partits men-
tre el Llerona continua amb 
el caseller a 0. 

L’Esport Club espanta la crisi
Primera victòria del curs després de la dimissió de Javi Pérez com a tècnic 
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José Carrasco, de l’Esport Club –a l’esquerra–, pugna per una pilota. L’atacant ja suma dos gols aquesta temporada 

EE Guineueta  1

Yan Carlos, Ayllon, Pou (Nil, min 
71), Fuentes, Aldana, Ferran, Óscar 
(Omar, min 57), Anguera (Reinoso, 
min 46), Eribo, Paratore (Eric, min 
64) i Abdellah (Casta, min 64). 

EC Granollers  3

Álex, Rayo, Serra, Jandro, Hamza, 
Rubén, Carrasco (Luna, min88), 
Zaid (Marquillas, min 76), Dani 
Ruiz (Escamilla, min 64), Fuentes i 
Urbina. 

ÀRBITRE: Bernat Mas,  assistit per Pol Toril i Rafael Aguilar. Targeta groga a 
Ayllon, Ferran (2, min 48), Eribo, Nil i Reinoso de la Guineueta i Rayo, Hamza i 
Marquillas del Granollers. 

GOLS: 0-1, Jandro, min 51; 0-2, Carrasco (p), min 57; 1-2, Eribo, min 87; 1-3, 
Escamilla, min 90. 

Granollers 

EL 9 NOU 

Atrotinada la casa, desprove-
ïda de punts i autodecapitat 
el cap de família amb una 
fugida subterrània –silenci-
ada la dimissió de Javi Pérez 
encara a les xarxes–, per fi es 
va poder fer la foto de famí-
lia aquest Esport Club Gra-
noller poblat de nens, amb el 
segon, Martí Domènech, com 
a tutor provisional. I a una de 
les pitjors places per als vai-
lets, la casa de La Guineueta, 
camp de barri, últim reducte 
del futbol d’abans, tan esva-
lotat i passional el seu públic, 
frustrat pel paisatge de la 
segona part, decorat pels tres 
gols del Granollers. 

Van trobar l’ordre en 
aquesta anarquia els joves 
del conjunt vallesà, superdo-
tats de talent però mancats, 
segons el mateix Pérez, de 
l’estímul necessari. Els hi va 
semblar donar la capgirada 
pissarra de Domènech. En 
camp menut, administrat per 
un militant del joc directe, 
era millor prendre distància 
amb la pilota i la possessió, 
replegar per estar junts 
per caçar la segona jugada i 
aplicar totes les mesures pos-
sibles per reprimir les afama-
des transicions de La Guine-
ueta: en atac, preferència per 
bombejar-les cap al davanter 
–Dani Ruiz–, i predilecció 
pel joc per bandes –ocupades 

per Hamza i Carrasco–, habi-
litades per les descàrregues 
del punta. I, sobretot, obliga-
tori finalitzar jugada per fer 
callar els contraatacs.

L’exigu balanç d’ocasions 
va il·lustrar la igualtat, amb 
un primer temps amb un pal 
de Dani Ruiz i un travesser 
de l’ex del Granollers Fran 

Fuentes. 
Càlida benvinguda la que 

va tenir la segona part amb 
l’Esport Club, despietat just 
quan La Guineueta va perdre 
Ferran per doble groga. Gol 
d’estratègia indesxifrable 
amb un córner ras servit 
al centre per a l’entrada de 
Jandro i penal convertit per 
Carrasco en sis minuts. L’1-2 
d’Eribo al minut 87 va pre-
cedir les postres, servides de 
cap per Escamilla en un altre 
córner. La banqueta espera 
el seu amo definitiu. Però 
sembla que a l’Esport Club 
l’ompli el buit de poder. 
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FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ 
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La jugadora de La Concòrdia, Marina Flor, pugna amb una jugadora del Castellón CFS

Debut amb derrota rocambolesca 
La Concòrdia cau per un llançament de 10 metres derivat d’una falta per mans molt discutible

CD La Concordia  0

Utrilla (p), Navío, Blanco, Coll i 
Botifoll –cinc inicial–, Júlia (p.s.), 
Paula Jiménez, Marina, Moreno, 
Paula Pérez, Kautar i Mercè. 

Feme Castellón CFS 1

Fuster (p), Carlota, Palanca, Bayarri 
i Rocío –cinc inicial–, Cuevas (p.s.), 
María Luisa, Monrós, Moreno, 
Solsona, Motoso, Teresa i Ana. 

ÀRBITRE: Adrián Arjona, Olav Fernández i Álvaro Sotillo. Targeta groga per a 
Botifoll de La Concordia i Carlota, Fuster, Motoso i Cuevas del Castellón. 

GOLS: 0-1, Motoso, min 33. 

La Llagosta 

EL 9 NOU 

Un partit tan enrevessat i 
extremadament igualat per 
començar només podia ser 
adjudicat per la jugada més 
rocambolesca per a disgust 
per a La Concòrdia. Presi-
dia el partit el minut 33 –a 

set del final–, quan Laura 
Botifoll posava llum a una 
prometedora jugada amb una 
recepció entre línies i va ser 
tombada per una futbolista 
del Castellón amb sortida 
de bota inclosa. Fora ja de 
l’acció, li va sortir de dins a 
la jugadora agafar la pilota 
amb les mans acollint-se a 

l’esperança que l’àrbitre xiu-
lés falta a favor. Però el que 
va decretar van ser mans de 
Botifoll. Sisena falta de las 
llagostenques i llançament 
convertit pel Castellón, apro-
fitant el més esquifit detall 
per sortir triomfal de la Lla-
gosta. 

Opositors tots dos a l’as-
cens i amb un perfecte conei-
xement mutu, l’un va pensar 
massa en l’altre. Generositat 
egoista de cara a l’especta-
dor, víctima d’un combat 
tàctil nul, desert d’ocasions.   
La pressió en pista contrària 
de tots dos va resultar indes-
xifrable per tots dos, mancat 
La Concòrdia d’espurna per 
circular més ràpid o burlar 
la pressió individual de les 
valencianes en conducció, 
mesures més eficaces per 
trobar l’esquena de l’avançat 
bloc visitant.

Òrfena la primera meitat 
de situacions clares tret d’un 
xut de Sonia aturat per Fus-
ter, el segon temps va redun-
dar en l’absència d’emoció 
però va mostrar signes 
d’obertura a l’extrem rigor 
tàctic amb dos un contra un 
neutralitzats per les porte-
res  i, sobretot, l’embolicada 
jugada del gol del Castellón 
a set minuts per la botzina, 
amb poc marge per a La Con-
còrdia. 

En desavantatge però alli-
berades, inexistent el temor 
a encaixar, el conjunt de Javi 
Ruiz va disposar cinc jugado-
res de camp però sense alar-
mar el Castellón tret de dues 
centrades al segon pal que 
no van localitzar rematador. 
El marcador no va atendre al 
final a la igualtat de mèrits.

Belén García es roda per a les W Series 
al Formula Regional European 
L’Ametlla del Vallès Belén García ha competit aquest cap 
de setmana a les dues curses del Formula Regional Euro-
pean Championship by Alpine de fórmula 3 amb una 29a 
posició dissabte i una 27a diumenge. La pilot de l’Ametlla 
ha participat en aquest certamen a mode de rodatge de cara 
a les dues últimes curses de les W Series –també de fórmu-
la 3–, que tindran lloc al Circuit de les Amèriques d’Austin 
(Estats Unis) el 23 i 24 d’octubre. García és vuitena a la 
general,  i compleix, de moment, el seu objectiu del top-10.
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L’equip de Muñoz supera la intensitat inicial de les aragoneses

El CN Caldes s’estrena  
amb victòria a Saragossa (1-3) 
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Saragossa 

EL 9 NOU 

El CN Caldes va celebrar l’es-
trena d’una nova temporada 
a Segona Divisió amb un 
triomf de maduresa a la pista 
del Zaragoza, fonamentat en 
el 0-2 de la primera part. 

L’equip entrenat aquest 
any per Marc Muñoz –amb 
un cinc inicial amb Clàu-
dia, Emma, Sandra, María i 
Celia–, va saber sufocar l’in-
tens inici de les aragoneses 
i, a partir dels cinc minuts, 
va prendre la possessió. A 
l’equador del primer temps, 
Adriana va marcar el primer 
en el rebuig d’un córner i 
Celia el segon de vaselina.  

El CN Caldes festeja la victòria al vestidor en acabar el partit 

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ 

El 0-3, establert per una 
rematada al segon pal d’Adri-
ana al minut 3 de la segona 
part, va atorgar la tranquil-

litat definitiva al Caldes, i 
deixava en testimonial l’1-3 
del Zaragoza de contraatac 
del tram final. 
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BÀSQUET MASCULÍ - COPA CATALUNYA 

El Sant Gervasi s’endú el duel 
vallesà davant el Lliçà d’Amunt
Arnau Miquel, autor de 34 punts, es converteix en l’autèntic referent ofensiu del Sant Gervasi
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El jugador del Sant Gervasi Marc Rabassó, bo i caient, intenta mantenir la possessió perseguit per Adrián Carracedo

Lliçà d’Amunt 

EL 9 NOU

La temporada 2021/2022 
a Copa Catalunya comen-
çava amb un duel vallesà a 
la primera jornada, el que 
enfrontava el Ripotrans 
Lliçà d’Amunt amb el Sant 
Gervasi, que va caure del 
cantó dels molletans (71-79). 
Un Lliçà d’Amunt que torna-
va a Copa Catalunya després 
de renunciar a la Lliga EBA 
per motius econòmics, i amb 

un nou projecte fonamentat 
en la gent de la casa i dirigit 
per l’exentrenador del Sant 
Gervasi, Jordi Grau, contra 
un equip molletà que la tem-
porada passada havia renun-
ciat a competir i que també 
estrenava projecte de la mà 
de Toni Sáez.

Ambdós equips arribaven 
amb poca càrrega de partits 
i pocs efectius però van 
mantenir un bon nivell i van 
aconseguir que el partit es 
mantingués igualat en tot 
moment. El Lliçà va defensar 
bé malgrat alguna concessió 
defensiva que va permetre 
algunes cistelles fàcils a un 
Sant Gervasi que li va costar 
entrar al partit.

La igualtat del primer quart 
i del segon, amb bones circu-
lacions de pilota i encert en el 
llançament, va portar a avan-
tatges mínims –22-23 per al 
Sant Gervasi al final del pri-
mer quart i 40-39 per al Lliçà 
en arribar al descans– que els 
de Grau van intentar trencar 
al tercer quart sense aconse-
guir-ho. El Lliçà va desaprofi-
tar una ocasió per escapar-se 
de cinc punts al tercer quart 
però el Sant Gervasi no ho va 
permetre i, amb un bon últim 
quart, va decantar el partit al 
seu favor.

Les faltes personals van 
penalitzar més el Lliçà 
d’Amunt que el Sant Gervasi 
i els molletans, recorrent a 
la veterania d’alguns dels 
seus homes i de la inspiració 
d’Arnau Miquel –màxim 
encistellador del partit amb 
34 punts– van fer un últim 
parcial de 15 a 26 que els va 
suposar la victòria.

BÀSQUET FEMENÍ - COPA CATALUNYA 

L’equip d’Àngel López, superior físicament, s’imposa al Tordera (77-63)

El CB Granollers decanta el 
partit al seu favor a l’últim quart

CB Granollers 1  77

Clara Musach (9), Cristina Conejos, 
Laura Marata (14), Dolors Ferrer 
(9) i Andrea Povedano (16) –[cinc 
inicial]–; Paula Alba (8), Berta Tirvió 
(3), Cynthia Molina, Mar Ibern (12) i 
Marina Aguilar (6).

CEEB Tordera 63

Mar Carbó (9), Thaïs Morales (10), 
Júlia Juvanteny (9), Gina Camps (12) 
i Anna Boadas (4) –[cinc inicial]–; 
Marina Serra (10) i María Andrea 
Ferreiro (9).

ÀRBITRES: Nahum Espelt i Daniel Sapiña. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Conejos i Aguilar del CB Granollers.

PARCIALS: 14-20 [primer quart]; 37-36 [descans]; 52-51 [tercer quart] i 77-63.

Granollers

EL 9 NOU

L’estrena de la temporada del 
CB Granollers femení va ser 
molt positiva. Les jugadores 
d’Àngel López van aconse-
guir la victòria, per 14 punts 
de diferència (77-63), davant 
el CEEB Tordera. Una victò-
ria que no es va decidir fins 
al darrer quart, en el qual les 
granollerines van ser superi-
ors físicament.

Com tots els inicis de 
temporada, les imprecisions 
van predominar durant els 
primers minuts del partit. 
L’equip va fer algunes con-
cessions que van permetre 
que el Tordera agafés avan-
tatge al marcador al primer 
quart. De mica en mica, però, 
les de López van anar polint 
aquestes imprecisions i van 

anar millorant en atac –van 
passar dels 14 punts del pri-
mer quart als 23 del segon– 
per arribar al descans ja al 
davant al marcador (37-36).

El Tordera va defensar 
gairebé tot el partit en zona 
–més de 30 minuts– però, 
malgrat això, l’equip gra-
nollerí va estar encertat en 
atac. Cinc punts seguits del 
Tordera al final del tercer 
quart van fer que el darrer 

comencés amb un avantatge 
mínim de les granollerines 
que ràpidament van ampliar.

Les de López van arribar al 
final del partit molt millor 
físicament que el seu rival i 
els triples de Musach, Pove-
dano i Marata, molt seguits, 
van permetre obrir una gran 
escletxa al marcador (74-57) 
que ja va ser impossible de 
remuntar per a un Tordera 
esgotat.

El retorn del Granollers 
a Copa Catalunya 
comença amb bon peu
CB Granollers 1   79

Castro (5), Solans (5), Seidi (19), 
Homs (14) i Maspons (6) –[cinc 
inicial]–; Salmerón, Jordi Serra (9), 
Cervantes (7), Viñallonga, Subirachs 
(4), Murciano (10) i Xavi Serra.

Coalci-CB Sant Josep  67

Aguado (12), Quique Serra (4), Aza 
(3), Fernández (5) i Arqués (9) –[cinc 
inicial]–; Balart (4), Moreno (3), 
Noguera (12), González (6), Sánchez 
(9) i Prat.

BÀSQUET MASCULÍ - COPA CATALUNYA

ÀRBITRES: Nahum Espelt i Daniel Sapiña. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Arqués del Coalci-CB Sant Josep. Van assenyalar una tècnica a la 
banqueta del Sant Josep. 

PARCIALS: 15-20 [primer quart]; 42-41 [descans]; 59-56 [tercer quart]; i 79-67. 

Granollers

EL 9 NOU

El retorn del CB Granollers 
a Copa Catalunya no podia 
començar millor. L’equip que 
entrena Toni Olivares, tot i 
els nervis de l’inici del par-
tit, va acabar enduent-se la 
victòria davant el Coalci-CB 
Sant Josep per 79 a 67 gràcies 
a un bon final de partit.

Durant la primera meitat 
l’equip granollerí va estar 

massa tou en defensa i en 
atac tampoc va estar gaire fi. 
El marcador, però, es va man-
tenir força anivellat, i quan 
els d’Olivares van aconseguir 
fer-se forts defensivament 
van començar a marcar dife-
rències. Entre els últims 
minuts del tercer quart i 
l’inici de l’últim van fer un 
parcial de 10-0 que va sen-
tenciar el partit. Maspons, 
recuperat d’una lesió llarga, 
va ser un dels destacats.

Ripotrans Lliçà d’Am.  71

Ollé, Carracedo (16), Candil (8), Castro 
(15) i Seikhou (14) –[cinc inicial]–; 
Pérez (4), Manero (6) i Pou (8).

Sant Gervasi 1 79

Rabassó, Miquel (34), Reina (10), 
Marzal (7) i Caminal (13) –[cinc 
inicial]–; Orois (2), Montes (9) i 
Martín (4).

ÀRBITRES: Ferran Puchol i Gerard 
Fernández. Van eliminar per cinc 
faltes personals a Carracedo i Candil 
del Ripotrans Lliçà d’Amunt. Van 
xiular tècnica a Pérez del Lliçà 
d’Amunt.

PARCIALS: 22-23 [primer quart]; 
40-39 [descans]; 56-53 [tercer quart] 
i 71-79.



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 27 de setembre de 2021 33

HOQUEI FEMENÍ

Nova derrota d’un Recam 
Làser Caldes que mereix més
L’estat de la pista, molt empolsinada per les recents obres, preocupa jugadors i tècnics
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Sito Ricart persegueix i li disputa la bola a Martí Gabarró sota l’atenta mirada de Sergio Miras

Rec. Làser CH Caldes 3

Camps, Rovira, Rosa, Alexandre 
Acsensi i Giménez –[cinc inicial]–; 
Beltrán, Sito, Gurri, Blanqué i Roger 
Acsensi.

Parlem Calafell  4

Edo, Ferrer, Escala, Humerto i Miras 
–[cinc inicial]–; Marimon, Xaus, 
Palau, Ordóñez i Gabarró.

ÀRBITRES: Raúl Burgos i Joel Garcia. Targetes blaves: Sergio Miras del Parlem 
Calafell.

GOLS: 1-0, Roger Acsensi, min 14; 2-0, Blanqué (fd), min 15; 2-1, Escala (p), min 
22; 2-2, Miras, min 39; 2-3, Xaus, min 46; 3-3, Sito, min 46; 3-4, Escala, min 48.

Caldes de Montbui 

EL 9 NOU

El Recam Làser Caldes con-
tinua sense sumar cap punt 
tot i haver-s’ho merescut. La 
setmana passada va perdre 
per la mínima (2-1) a Girona 
en un partit en què va merèi-
xer més, i aquest cop, en la 
renovada pista de la Torre 
Roja –una renovació que no 
acaba de convèncer els juga-
dors del Caldes per la pols 
residual que hi ha quedat i 
que fa que la pista rellisqui 
més del necessari–, va caure 

contra el Parlem Calafell per 
3 a 4 després d’haver-se avan-
çat amb un 2-0. El Calafell, 
a la segona part, va buscar-li 
les pessigolles als d’Eduard 
Candami i, amb un xic de 

fortuna, va aconseguir cap-
girar el marcador i endur-se 
la victòria final malgrat que 
els calderins van disposar 
d’ocasions clares per haver 
sentenciat el partit abans.

El Calafell tenia molta pól-
vora en el xut exterior –amb 
els excalderins Humberto 
Mendes i Sergio Miras– i als 
primers minuts ho va demos-
trar posant a prova Gerard 
Camps, que va estar molt 
encertat. De mica en mica el 
domini del joc dels d’Eduard 
Candami va desembocar en 
dos gols en tan sols un minut, 
amb una genialitat de Roger 
Acsensi i un llançament 
de falta directa de Marcos 
Blanqué. El partit semblava 
encarrilat, però dos penals 
rigorosos per tocar la pilota 
amb el patí van permetre al 
Calafell recuperar terreny. 
Escala va marcar el primer i 
Camps va aturar el segon al 
límit del descans, just després 
que Álvaro Giménez en xutés 
un de desviat.

A la segona part el Calafell 
va buscar millor els dos con-
tra dos i els xuts llunyans 
buscant l’àrea i Miras, amb 
un xut afortunat, va empatar 
a 2. Una altra canonada de 
Mendes va acabar en el 2-3 
d’Arnau Xaus després que la 
bola rebotés a la tanca dar-
rere la porteria. Candami va 
demanar temps mort i segui-
dament Sito va fer l’empat a 
3 en una jugada molt ràpida. 
En un contraatac el Calafell 
va fer el 3-4 i el Caldes ja no 
va poder empatar.

Jonathan Rea s’allunya  
del liderat després d’un cap 
de setmana atípic a Jerez
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Jonathan Rea va liderar la primera de les curses al Circuit de Jerez-Ángel Nieto durant les primeres 13 voltes

Jerez de la Frontera 

EL 9 NOU

Jonathan Rea continua per-
dent pistonada i s’allunya 
una mica més del liderat des-
prés d’un cap de setmana atí-
pic al Circuit de Jerez-Ángel 
Nieto. Rea va aconseguir 
pujar al podi en la primera 
cursa de diumenge, però 
ho va fer al segon lloc, just 
darrere del seu màxim rival, 
el turc Toprak Razgatlioglu, 
mentre que en la segona 
cursa, el nord-irlandès del 
Kawasaki Racing Team –amb 
seu a Granollers– va patir 
problemes d’adherència 
al pneumàtic del darrere i 
només va poder acabar en la 
cinquena posició.

Rea, que sortia tercer en la 
primera cursa, va fer un gran 

avançament durant la prime-
ra volta –en què va superar 
el pilot turc– i va passar a 
liderar la cursa. El frec a frec 
amb Razgatlioglu, però, es va 
mantenir, i aquest li va tor-
nar l’avançament a sis voltes 
del final, escapant-se del de 
Kawasaki. Alex Lowes, amb 
una fractura a la mà dreta, 
va acabar novè en la primera 
cursa però ja no va córrer 
en la segona, en la quals els 
problemes d’adherència van 
fer que Rea perdés posicions, 
amb Razgatlioglu imposant-
se a Scott Redding.

D’altra banda, Ana Car-
rasco, de l’equip Provec 
Racing –també amb seu 
a Granollers–, tampoc va 
estar afortunada a Jerez. Un 
problema al motor, que li va 
limitar l’entrega de potència, 

no li va permetre obtenir un 
bon resultat. 

El Gran Premi de Jerez 
del Campionat del Món de 
Superbikes va estar marcat 

per la mort del jove pilot 
Dean Berta Viñales en una 
caiguda durant la cursa de 
dissabte de la categoria 
WorldSSP300. El Circuit 

de Jerez-Ángel Nieto es va 
tenyir de dol i, de mutu 
acord entre l’organització i 
els pilots, es van suspendre 
totes les curses de dissabte.

HOQUEI MASCULÍ - OK LLIGA 

El Bigues  
i Riells debuta 
a la Lliga 
Catalana  
amb derrota
HC Palau Plegamans 5

Schmidt, Rocabruna, Blackman (1), 
Vicente, Aparicio, Gràcia (2), Juan 
(1), Codina i Fontdeglòria (1).

CHP Bigues i Riells 4

Vilarrasa, Cañadó, Reyes, Serra 
i Rubio –[cinc inicial]–; Camp, 
Domingo i Saldaña.

ÀRBITRE: Ariel Oscar Morisio.

GOLS: 0-1, Reyes; 0-2, Cañadó; 1-2; 
2-2; –[descans]–; 3-2; 3-3, Reyes; 4-3; 
5-3; 5-4, Reyes.

Palau-solità i P. (el V. Occ.) 

EL 9 NOU

El Bigues i Riells va debutar 
aquesta temporada amb un 
plat fort; un enfrontament a 
la Lliga Catalana amb l’actual 
campió de lliga i de la Cham-
pions, el Generali Palau Ple-
gamans. L’equip de Ramon 
Peralta, amb moltes baixes, 
va plantar cara i va tenir 
opcions de puntuar fins al 
final, però va acabar perdent 
per 5 a 4. El bon inici de par-
tit les va portar a avançar-se 
per 0 a 2 i mentre el físic els 
va aguantar l’equip va man-
tenir-se al davant. El Palau es 
va fer gran a partir de l’1-2 i 
a la segona part va capgirar 
el marcador. El Bigues va aca-
bar atacant 5 contra 4 sense 
sort.
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Christian 
Malmagro, de 
Granollers, fitxa 
pel Terrassa

Granollers

El jugador de Granollers 
Christian Malmagro va fit-
xar aquesta setmana com a 
nou jugador de l’Handbol 
Terrassa. L’exjugador del 
Fraikin BM Granollers i exin-
ternacional absolut, amb 38 
arriba al Terrassa procedent 
de l’AEH Les Franqueses, on 
hi ha disputat les darreres 
temporades. A banda d’ha-
ver jugat amb el Granollers, 
també va jugar al Portland 
San Antonio –on va ser 
nomenat millor jugador de la 
Lliga Asobal l’any 2008–, al 
Copenhagen danès, al Mont-
peller francès, a l’Al Ain 
àrab, entre d’altres. Malma-
gro va debutar aquest cap de 
setmana aportant vuit gols 
a la derrota del seu equip 
davant La Salle Montcada a 
Primera Nacional.

Mollet organitza  
la Setmana Europa 
de l’Esport
Mollet del Vallès

Des de l’any 2015, quan es va 
posar en marxa la iniciativa 
de la Setmana Europa de 
l’Esport, Mollet ha participat 
en totes les edicions, com ho 
està fent durant aquests dies, 
del 23 al 30 de setembre. 
Aquest projecte va ser enge-
gat per la Comissió Europea 
amb el propòsit de promoure 
l’esport i l’activitat física. A 
Mollet, enguany es duran a 
terme les activitats d’en for-
ma, body combat i zumba a 
Complex Municipal de Salut 
i Esport de Ca n’Arimon.

Albert Soley, doble bronze a 
l’Europeu de Spartan Race 
El biguetà va pujar al podi en categoria individual i per equips 

Albert Soley presumeix d’una col·lecció de cinc medalles internacionals a la qual només li falta sumar-li un or 

Bigues i Riells del Fai 

Toni Canyameras

Apropar-te a la dedicació 
professional d’un esport 
quan tens professió a jornada 
completa és una constant 
lluita contra tu mateix. 
Sobretot, si tens un ofici amb 
un cost físic com el d’elec-
tricista. Suporta aquesta 
pugna cada dia Albert Soley. 
“Costa posar-se a entrenar 
quan plegues. Faig sessions 
d’una hora, d’hora i mitja, 
el que puc”, reconeix. Sacri-
ficada inversió però retorn 
extraordinari per al triatleta 
de Bigues i Riells del Fai, 
bronze individual el passat 
cap de setmana a l’Europeu 
de Spartan Race –curses 
d’obstacles–, de la ciutat 
de Verbier (Suïssa) en la 
distància Beast, de 22 quilò-
metres, i bronze també per 
equips amb la Selecció esta-
tal, formada també per Jox 
Peso, Ona Sociats i Natalia 
Gurechenkova. 

Duresa encara més accen-
tuada amb 1.400 metres de 
desnivell. En categoria indi-
vidual, ja són tres medalles 
continentals per a Soley 
–dues plates i aquest bron-
ze–, sumades als dos bronzes 
mundials. Queda un or per 
coronar aquest tan poblat 
palmarès internacional. 
“Tinc en ment intentar acon-
seguir-lo”, reconeix el vallesà 

de 33 anys, també tricampió 
d’Espanya. “El bronze em 
deixa molt satisfet, pujar al 
podi era l’objectiu. Vaig estar 
tota la cursa davant, venia 
en forma i amb confiança 

després de guanyar l’Spartan 
Race d’Andorra”, destaca 
Soley, que va creuar la línia 
de meta a dos segons de la 
plata, i a cinc minuts del 
líder. 

El proper objectiu ara del 
triatleta biguetà és el Mun-
dial d’Abu Dhabi, que es dis-
putarà el 4 i 5 de desembre. 
Soley buscarà la seva primera 
medalla d’or internacional. 

El Figaró venç 4-1 les 
veteranes del Barça en la festa 
del futbol femení de l’Ametlla
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Sandra, del Figaró, disputa una bola amb una jugadora del Barça amb la seva companya Ester en segon terme 

L’Ametlla del Vallès 

EL 9 NOU 

Extraordinària festa del fut-
bol femení la que es va viure 
al Municipal Josep Costa de 
l’Ametlla diumenge amb el 
partit entre el Figaró i les 
veteranes del FC Barcelona, 
amb la traca final del triomf 
de l’equip entrenat per Pep 
Font. Unes 200 persones 
van gaudir d’un matx que 
va engrescar encara més el 
públic amb el concurs del 
gol des del mig del camp de 
la primera part. El guanya-
dor va ser premiat amb una 
samarreta de Gemma Font, 
entregada per la mateixa 
portera de Tagamanent de 
22 anys, que milita al primer 
equip del Barça des de fa 
quatre temporades. També 

hi va assistir Emma Gálvez, 
juvenil del club blaugrana 
que ja ha tingut participació 
amb el filial. No hi va poder 
ser present finalment Txell 
Font, portera del filial i ger-
mana de Gemma Font, ja que 
tenia partit amb el sènior B a 
Valladolid. Una batucada va 
precedir el partit per accen-
tuar encara més un ambient 
molt festiu. 

La major capacitat física 
del Figaró –amb un conjunt 
més jove–, va poder més que 
la qualitat de les jugadores 
del Barça, amb futbolistes 
com África Ocaña i Esther 
Inglés, part de l’equip que va 
guanyar el primer títol de la 
història de les blaugrana el 
1994 amb la Copa de la Rei-
na. El rang d’edat d’entre el 
35 i 45 anys era el predomi-

nant al bloc dirigit per Joan 
Carles Hidalgo. 

El Figaró va marxar al des-
cans guanyant 2-0 amb gols 
als minuts 21 i 45 de Berta i 

Ainhoa. Laia va escurçar la 
diferència al minut 48 però 
Cristina i Sandra van deixar 
decidit el matx amb dianes 
als minuts 61 i 84.  L’esdeve-

niment es va emmarcar en 
l’impuls que vol donar el CF 
Ametlla al futbol femení. El 
club està confeccionant un 
equip cadet. 



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 27 de setembre de 2021 35

BÀSQUET

Copa Catalunya-Grup 3

UB Sant Adrià, 69 - CB Santa Coloma, 73
Vive-El Masnou, 75 - B. Pia Sabadell, 55
UE Montgat, 99 - CB Castellar, 59
UE Mataró, 57 - Badalona, 52
Ripotrans CB Lliçà, 71 - Sant Gervasi, 79
CB Granollers, 79 - Sant Josep, 67

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UE Montgat .....................1 1 0 99 59 2
 2.- Vive-El Masnou ...............1 1 0 75 55 2
 3.- CB Granollers ................ 1 1 0 79 67 2
 4.- Sant Gervasi .....................1 1 0 79 71 2
 5.- UE Mataró ........................1 1 0 57 52 2
 6.- CB Santa Coloma .............1 1 0 73 69 2
 7.- UB Sant Adrià ..................1 0 1 69 73 1
 8.- Badalona ...........................1 0 1 52 57 1
 9.- Ripotrans CB Lliçà ........ 1 0 1 71 79 1
 10.- Sant Josep .........................1 0 1 67 79 1
 11.- B. Pia Sabadell .................1 0 1 55 75 1
 12.- CB Castellar .....................1 0 1 59 99 1

Femení. Copa Catalunya

CB Balaguer, 53 - Cadí Manresa, 60
CB Granollers, 77 - CEEB Tordera, 63
Bàsquest Safa Claror, 38 - CB Cerdanyola, 71
EBAE Sese, 54 - AB Premià, 58
CEJ L’Hospitalet, 70 - Natació Terrassa, 45

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola...............1 1 0 71 38 2
 2.- CEJ L’Hospitalet ..............1 1 0 70 45 2
 3.- CB Granollers ................ 1 1 0 77 63 2
 4.- Cadí Manresa ...................1 1 0 60 53 2
 5.- AB Premià ........................1 1 0 58 54 2
 6.- EBAE Sese ........................1 0 1 54 58 1
 7.- CB Balaguer .....................1 0 1 53 60 1
 8.- CEEB Tordera ..................1 0 1 63 77 1
 9.- Natació Terrassa ..............1 0 1 45 70 1
 10.- Bàsquest Safa Claror .......1 0 1 38 71 1

FUTBOL

Futbol. Tercera Divisió

UE Figueres, 0 - UE Castelldefels, 0
CE Manresa, 0 - UE Olot, 3
Girona B, 2 - UE Vilassar de Mar, 1
CF Pobla Mafumet, 1 - UE Sants, 0
CP San Cristóbal, 2 - UE Sant Andreu, 1
FE Grama, 2 - L’Hospitalet CE, 1
FC Ascó, 0 - CF Peralada, 5
EE Guineueta, 1 - EC Granollers, 3
Descansa: FC Vilafranca

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Girona B ........................4 4 0 0 7 3 12
 2.- CF Peralada ..................4 3 1 0 9 1 10
 3.- UE Olot .........................4 3 1 0 10 4 10
 4.- CF Pobla Mafumet ......4 2 1 1 3 2 7
 5.- CP San Cristóbal .........4 2 1 1 3 3 7
 6.- FE Grama ......................4 2 0 2 6 5 6
 7.- FC Vilafranca ...............3 1 2 0 3 1 5

 8.- CE Manresa ..................4 1 2 1 4 5 5
 9.- UE Sant Andreu ..........4 1 1 2 5 5 4
 10.- EE Guineueta ...............3 1 1 1 2 3 4
 11.- FC Ascó .........................3 1 1 1 3 7 4
 12.- UE Vilassar de Mar .....4 0 3 1 3 4 3
 13.- EC Granollers ............ 4 1 0 3 6 8 3
 14.- UE Sants .......................4 1 0 3 2 5 3
 15.- UE Figueres .................4 0 2 2 4 6 2
 16.- L’Hospitalet CE ...........4 0 1 3 2 6 1
 17.- UE Castelldefels ..........3 0 1 2 1 5 1

Femení. Preferent

CE Sabadell, 0 - UE Porqueres, 3
CE Llerona, 2 - CF Palautordera, 3
FC Martinenc - CF Cerdanyola Vallès, sr.
CE Pontenc, 1 - PBB La Roca, 3
Fundació Jupiter, 0 - FC Girona, 8
Descansa: Fundació Terrassa

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Palautordera ........ 2 2 0 0 7 2 6
 2.- UE Porqueres ...............2 1 1 0 4 1 4
 3.- FC Girona .....................2 1 0 1 8 2 3
 4.- CF Cerdanyola Vallès .1 1 0 0 3 0 3
 5.- FC Martinenc ...............1 1 0 0 2 0 3
 6.- PBB La Roca ............... 2 1 0 1 3 3 3
 7.- CE Pontenc ...................2 1 0 1 3 3 3
 8.- Fundació Terrassa .......1 0 1 0 1 1 1
 9.- CE Llerona ................. 2 0 0 2 2 6 0
 10.- CE Sabadell ..................2 0 0 2 0 7 0
 11.- Fundació Jupiter .........1 0 0 1 0 8 0

FUTBOL SALA

Femení. Segona Estatal-Grup 2

FS Ripollet, 4 - AD Sala Zaragoza, 2
Aliança Mataró, 4 - FS Castelldefels, 4
AE Les Corts, 4 - Penya Esplugues B, 1
Intersala Zaragoza, 3 - FSF César Augusta, 3
Emotion Zaragoza, 1 - CN Caldes, 3
AECS L’Hospitalet, 3 - Sabadell Femení, 1
CD La Concordia, 0 - CF Castellón, 1
CD Santa Ana, 0 - Mecanoviga Eixample, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- AE Les Corts ................1 1 0 0 4 1 3
 2.- Mecanoviga Eixample 1 1 0 0 3 0 3
 3.- FS Ripollet....................1 1 0 0 4 2 3
 4.- AECS L’Hospitalet ......1 1 0 0 3 1 3
 5.- CN Caldes .................. 1 1 0 0 3 1 3
 6.- CF Castellón ................1 1 0 0 1 0 3
 7.- FS Castelldefels ...........1 0 1 0 4 4 1
 8.- Aliança Mataró ............1 0 1 0 4 4 1
 9.- FSF César Augusta ......1 0 1 0 3 3 1
 10.- Intersala Zaragoza ......1 0 1 0 3 3 1
 11.- CD La Concordia ....... 1 0 0 1 0 1 0
 12.- AD Sala Zaragoza ........1 0 0 1 2 4 0
 13.- Sabadell Femení ..........1 0 0 1 1 3 0
 14.- Emotion Zaragoza .......1 0 0 1 1 3 0
 15.- Penya Esplugues B ......1 0 0 1 1 4 0
 16.- CD Santa Ana ...............1 0 0 1 0 3 0

HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

Atlético Valladolid, 28 - Bada Huesca, 25
BM Torrelavega - BM Benidorm, ajornat
Fraikin Granollers, 27 - Anaitasuna, 23
Incarlopsa Cuenca, 26 - Frigorí. Morrazo, 34
Bidasoa Irún, 26 - Barça, 32
Viveros Herol Nava, 24 - Antequera, 22
Logroño La Rioja, 38 - L.Cantabria Sinfín, 30
Puente Genil, 29 - Abanca Ademar León, 24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................3 3 0 0 113 82 6
 2.- Puente Genil ................3 3 0 0 94 80 6
 3.- Fraikin Granollers .... 2 2 0 0 57 50 4
 4.- Abanca Ademar León .3 2 0 1 89 83 4
 5.- Atlético Valladolid ......3 2 0 1 85 82 4
 6.- Viveros Herol Nava .....3 2 0 1 89 88 4
 7.- Incarlopsa Cuenca .......3 2 0 1 86 92 4
 8.- Frigoríficos Morrazo ..3 1 1 1 80 81 3
 9.- Bidasoa Irún.................3 1 1 1 76 81 3
 10.- Bada Huesca .................3 1 0 2 80 83 2
 11.- Logroño La Rioja .........3 1 0 2 91 100 2
 12.- Antequera ....................3 1 0 2 79 88 2
 13.- BM Benidorm ..............1 0 0 1 28 29 0
 14.- Helvetia Anaitasuna ...3 0 0 3 78 84 0
 15.- BM Torrelavega ...........2 0 0 2 50 56 0
 16.- L.Cantabria Sinfín.......3 0 0 3 87 103 0

Femení. Divisió d’Honor 

KH-7 BM Granollers, 30 - Zuazo, 29
Elche, 24 - Atlético Guardés, 19
Porriño, 27 - Liberbank Gijón, 31
Aula Valladolid, 37 - Zonzamas, 32
Salud Tenerife, 23 - Bera Bera, 31
Costa Málaga, 27 - Rocasa Gran Canaria, 39
Morvedre, 29 - Handbol Sant Quirze, 20

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Rocasa Gran Canaria ...3 3 0 0 108 72 6
 2.- Bera Bera ......................3 3 0 0 93 61 6
 3.- Elche .............................3 2 1 0 74 67 5
 4.- KH-7 BM Granollers . 3 2 1 0 81 75 5
 5.- Atlético Guardés .........3 2 0 1 81 72 4
 6.- Liberbank Gijón ..........3 2 0 1 90 85 4
 7.- Aula Valladolid ............3 2 0 1 94 91 4
 8.- Costa Sol Málaga .........3 1 0 2 81 84 2
 9.- Morvedre......................3 1 0 2 74 78 2
 10.- Salud Tenerife .............3 1 0 2 80 90 2
 11.- Porriño..........................3 1 0 2 82 94 2
 12.- Zuazo Barakaldo .........3 0 0 3 83 88 0
 13.- Zonzamas Lanzarote...3 0 0 3 82 99 0
 14.- Handbol Sant Quirze ..3 0 0 3 57 104 0

Divisió d’Honor Plata

CB Almassora, 24 - OAR Gràcia, 23
Avannubo La Roca, 33 - BM Benidorm, 29
Elda Prestigio, 33 - BM Castellón, 25
CH Amposta, 30 - Levante Marni, 30
FH Sant Vicenç, 24 - Grupo USA, 29
KH-7 Granollers At, 23 - Jovent. Mataró, 24
H Sant Joan Despí, 30 - Handbol Gavà, 28

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Grupo USA ...................2 2 0 0 62 45 4
 2.- Elda Prestigio ..............2 2 0 0 61 48 4
 3.- H Sant Joan Despí .......2 2 0 0 58 54 4
 4.- CB Almassora...............2 2 0 0 50 46 4

 5.- Handbol Gavà ..............2 1 0 1 54 50 2
 6.- FH Sant Vicenç ............2 1 0 1 51 48 2
 7.- BM Castellón ...............2 1 0 1 54 55 2
 8.- Avannubo La Roca .... 2 1 0 1 55 58 2
 9.- Joventut Mataró ..........2 1 0 1 43 50 2
 10.- Levante Marni .............2 0 1 1 53 58 1
 11.- CH Amposta .................2 0 1 1 51 63 1
 12.- OAR Gràcia ..................2 0 0 2 49 52 0
 13.- BM Benidorm ..............2 0 0 2 52 59 0
 14.- KH-7 Granollers At ... 2 0 0 2 43 50 0

Primera Estatal 

St.Esteve Sesrovires, 34 - CH Bordils, 37
St Esteve de P., 30 - Avannubo La Roca, 32
SM Adrianenc, 34 - H Banyoles, 27
H Terrassa, 32 - La Salle Montcada, 37
CA Sabadell , 30 - H Sant Joan Despí, 36
Palautordera-Salicru, 28 - CH Poblenou, 27
KH-7 Granollers, 29 - H Sant Cugat, 36
OAR Gràcia, 32 - Joventut Mataró, 24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- OAR Gràcia ..................1 1 0 0 32 24 2
 2.- H Sant Cugat ................1 1 0 0 36 29 2
 3.- SM Adrianenc ..............1 1 0 0 34 27 2
 4.- H Sant Joan Despí .......1 1 0 0 36 30 2
 5.- La Salle Montcada .......1 1 0 0 37 32 2
 6.- CH Bordils ....................1 1 0 0 37 34 2
 7.- Avannubo La Roca .... 1 1 0 0 32 30 2
 8.- Palautordera-Salicru 1 1 0 0 28 27 2
 9.- CH Poblenou................1 0 0 1 27 28 0
 10.- St Esteve de P............. 1 0 0 1 30 32 0
 11.- St.Esteve Sesrovires ....1 0 0 1 34 37 0
 12.- H Terrassa ....................1 0 0 1 32 37 0
 13.- CA Sabadell  .................1 0 0 1 30 36 0
 14.- KH-7 Granollers ........ 1 0 0 1 29 36 0
 15.- H Banyoles ...................1 0 0 1 27 34 0
 16.- Joventut Mataró ..........1 0 0 1 24 32 0

GRUP A

Handbol Gavà, 32 - KH-7 Granollers C, 35
CH Canovelles, 20 - FH Sant Vicenç, 54
UEH Calella, 26 - CH Bordils B, 23
SA Adrianenc B, 33 - Handbol Molins, 31

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FH Sant Vicenç ............1 1 0 0 54 20 2
 2.- KH-7 Granollers C ..... 1 1 0 0 35 32 2
 3.- UEH Calella .................1 1 0 0 26 23 2
 4.- SA Adrianenc B ...........1 1 0 0 33 31 2
 5.- Handbol Molins ..........1 0 0 1 31 33 0
 6.- Handbol Gavà ..............1 0 0 1 32 35 0
 7.- CH Bordils B ................1 0 0 1 23 26 0
 8.- CH Canovelles ........... 1 0 0 1 20 54 0

Grup B

H Sant Cugat, 29 - Espanyol Handbol, 25
Coop. Sant Boi, 34 - CH Vilamajor, 22
CH Cardedeu, 33 - Avannubo La Roca, 30
La Salle Bonanova, 31 - Garbí Palafrugell, 23

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Coop. Sant Boi .............1 1 0 0 34 22 2
 2.- La Salle Bonanova .......1 1 0 0 31 23 2
 3.- H Sant Cugat ................1 1 0 0 29 25 2
 4.- CH Cardedeu ............. 1 1 0 0 33 30 2

 5.- Avannubo La Roca .... 1 0 0 1 30 33 0
 6.- Espanyol Handbol .......1 0 0 1 25 29 0
 7.- Garbí de Palafrugell ....1 0 0 1 23 31 0
 8.- CH Vilamajor ............ 1 0 0 1 22 34 0

Grup A

AEH Les Franqueses, 27 -Esplugues, 18
CH Ascó, 30 - HC Sant Boi, 22
CH Cardedeu, 22 - CE BCN Sants , 37
A. Lleidatana , 41 - Avannubo La Roca, 14

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- A. Lleidatana  ...............1 1 0 0 41 14 2
 2.- CE BCN Sants  ..............1 1 0 0 37 22 2
 3.- AEH Les Franqueses . 1 1 0 0 27 18 2
 4.- CH Ascó ........................1 1 0 0 30 22 2
 5.- HC Sant Boi ..................1 0 0 1 22 30 0
 6.- Esplugues .....................1 0 0 1 18 27 0
 7.- CH Cardedeu ............. 1 0 0 1 22 37 0
 8.- Avannubo La Roca .... 1 0 0 1 14 41 0

Grup B

 H Palautordera, 32 - Handbol Ribes, 27
CH Martorell, 26 - CH Vilamajor, 28
FH Sant Vicenç, 32 - CH Canovelles, 24
Descansa: CH Vilanova del Camí

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FH Sant Vicenç ............1 1 0 0 32 24 2
 2.-  H Palautordera ......... 1 1 0 0 32 27 2
 3.- CH Vilamajor ............ 1 1 0 0 28 26 2
 4.- CH Vilanova del Camí 0 0 0 0 0 0 0
 5.- CH Martorell ...............1 0 0 1 26 28 0
 6.- Handbol Ribes .............1 0 0 1 27 32 0
 7.- CH Canovelles ........... 1 0 0 1 24 32 0

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

Reus Deportiu, 4 - CH Palafrugell, 3
Barça, 11 - Igualada Rigat , 1
Pas Alcoi, 8 - CP Voltregà, 2
Recam Làser Caldes, 3 - Parlem Calafell, 4
Deportivo Liceo, 3 - Garatge Plana Girona, 1
CP Alcobendas, 4 - Lleida Llista Blava, 7
CE Noia Freixenet, 3 - CP Manlleu, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................2 2 0 0 14 3 6
 2.- Reus Deportiu .............2 2 0 0 10 6 6
 3.- CP Manlleu ..................2 2 0 0 10 7 6
 4.- Pas Alcoi .......................2 1 1 0 12 6 4
 5.- Parlem Calafell ............2 1 1 0 8 7 4
 6.- Lleida Llista Blava .......1 1 0 0 7 4 3
 7.- Deportivo Liceo ...........1 1 0 0 3 1 3
 8.- Garatge Plana Girona..2 1 0 1 3 4 3
 9.- CE Noia Freixenet .......2 0 1 1 5 6 1
 10.- CH Palafrugell .............2 0 1 1 5 6 1
 11.- Recam Làser Caldes .. 2 0 0 2 4 6 0
 12.- CP Alcobendas .............2 0 0 2 8 13 0
 13.- CP Voltregà ..................2 0 0 2 4 11 0
 14.- Igualada Rigat  ............2 0 0 2 4 17 0

Edició OsOna i El RipOllès:
93 889 49 49 o per correu electrònic
publicitat@vic.el9nou.com

Edició Vallès ORiEntal:
93 860 30 20 o per correu electrònic
publicitat@gra.el9nou.com

per contactar podeu trucar a:anunciEu-VOs a

La millor manera
d’arribar als vostres 
clients

cada 3r dilluns de cada mes El 9 nOu publica 
un suplement mensual íntegrament dedicat al 
Moianès
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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 
de l’1 al 4 d’octubre.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 29-9-21.

Cinema

www.cinealhambra.com

PromocióOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’un joc de tovalloles.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 29-9-21.

Arriba la tardor i és hora de renovar les tovalloles. 
Dona un toc de color al  teu bany
amb aquest joc de 3 tovalloles
Benetton que et regala

Joc de 3 tovalloles 
Benetton

Sorteig 

eSpecial

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 a taquilles.
Entreu a: www.el9nou.cat

Visita
guiada

Visita guiada als castanyers
centenaris + degustació

de productes.

www.castanyadeviladrau.cat - Tel. 938 84 83 95 - Visites amb reserva prèvia

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig de 4 entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 29-9-21

Oci

Dilluns, 27 de setembre de 202136
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del CONCURS de
portades

edició

1. El premi no pot declarar-se desert.
2. Les obres, fetes per persones nascudes o residents a Osona, el Ripollès, el

Vallès Oriental o el Moianès, a partir de 16 anys, hauran de ser originals i no
premiades en cap altre concurs.

3.	 El tema és lliure.
4. L'obra premiada serà impresa en quadricromia sota el logotip o capçalera del

periòdic.
5. Cada participant podrà concursar amb una sola obra de format 31,5 cm d'alt x

24,5 cm d'ample, muntada sobre bastidors o suport rígid.
6. Les obres es presentaran sense signar. Hauran de dur un lema escrit al dors,

lema que també constarà a l'exterior d'un sobre clos, a l'interior del qual
figurarà el nom, cognoms, adreça, telèfon i edat de l'autor de l'obra. A cada
participant se li lliurarà un resguard que exhibirà en el moment de retirar la
seva obra si aquesta no ha estat seleccionada per ser exposada. Les obres
exposades es podran recollir a finals de març del 2022. Més enllà d'aquest
termini, PREMSA D'OSONA, SA considerarà que les obres no retirades queden
de la seva propietat.

7.				El jurat qualificador serà fet públic el mateix dia del veredicte del concurs.
8. L'obra premiada quedarà propietat de PREMSA D'OSONA, SA. Aquesta es

reserva el dret de fer un tiratge especial de l'obra premiada i signada pel seu
autor.

9. 			El termini d'admissió de les obres acabarà el dia 19 de novembre de 2021, a les
18.30h de la tarda. Caldrà lliurar-les a les oficines d'EL 9 NOU, els dies feiners
de 9 a 14h i de 16 a 18.30h. Les obres també podran ser trameses a ports
pagats, a les mateixes adreces. Els seus autors s'hauran de fer responsables
de la reexpedició de les obres.

10.				El veredicte es farà públic el dia 26 de novembre de 2021 i el premi es lliurarà
durant el mes de gener del 2022.

11.					El fet de concórrer en aquest concurs suposa l'acceptació de les bases, la
conformitat amb les decisions del jurat i/o la renúncia a qualsevol reclamació
legal.

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament
i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així
com imatge 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

Bases del concurs
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AGENDA
Cardedeu. Presentació del 
llibre El drac de la Serreta, 
d’Eliseu Guillamon i Pilar 
Ors, a càrrec dels autors de 
la col·laboradora Gemma 
Laborda. Biblioteca Marc de 
Vilalba. 8.30.

Granollers. Alfabetització 
digital: Fem el currículum 
amb el programa Canva. Gra. 
Equipament juvenil. 10.00.

Obrim les cartes de la 
postguerra. Taller de 
correspondència històrica.  
Arxiu Municipal. 16.00.

Espectacle Només el gran 
desert dels telegrames muts. 
Espectacle inaugural curs 
biblioteques. Amb Blanca 
Llum Vidal, Tònia Passola 
i Laura Pastor. Any Felícia 
Fuster. Sala Tarafa. 19.00.

Martorelles. Quarta 
sessió del grup de lectura 
feminista: A mi no me iba 
a pasar, de Laura Freixas. 
Dinamitzat per l’escriptora 
Marina Martori. En línia. 
19.00-20.00.

Vallromanes. Festa major 
de Sant Miquel. Jocs “Toc 
de fusta” i taller de circ 
amb El Circ Petit, plaça del 
Casal i de Can Poal, d’11.00 
a 14.00. Celebració de la 
missa solemne del copatró de 
Vallromanes, Sant Miquel, 

església, amb la participació 
de la Coral de Vallromanes, 
12.00. Campionat d’avions 
de paper, Casal de Cultura, 
17.00. Espectacle de circ, 
Mentir lo mínimo, de la 
companyia Alta Gama, pista 
coberta, 18.00. Inauguració 
de l’exposició del XXIV 
Concurs de Fotografia, Casal 
de Cultura, 19.30.

Dijous 30

Cardedeu. Tertúlia de 
còmic: Contrapaso, de Teresa 
Valero, a càrrec de Sergi 
Portela. Biblioteca. 19.00.

Granollers. Presentació de la 
ponència El Vallès Oriental, 
objectiu militar durant la 
Guerra Civil, a càrrec d’Oriol 
Dueñas (Universitat de 
Barcelona). Museu. 19.30.

Lliçà d’Amunt. Setmana 
Europea de la Mobilitat. 
Taller: “Vehicles elèctrics 
i mobilitat sostenible”, 
a càrrec de Bioeduca.  
Biblioteca Ca l’Oliveres. 
19.00.

Martorelles. Xerrada: “Com 
acompanyar la sexualitat 
dels infants”, a càrrec de la 
psicòloga en educació i salut 
sexual, Anna Salvia. En línia. 
17.30-19.30.

Mollet del Vallès. 

Dilluns 27

Granollers. Campanya de 
donació de sang. Parròquia 
de Sant Esteve. 10.00.

Experiències immersives: 
realitat virtual, augmentada, 
mixta, vídeos de 360 i altres.  
Biblioteca Roca Umbert. 
18.00.

La Roca del Vallès. Taller-
joc: “El menjar no es llença”, 
a càrrec de la Fundació 
Espigoladors. Biblioteca. 
17.30.

Trobada Viu la lectura. El 
verano en que mi madre tuvo 
los ojos verdes, de Tatiana 
Tibuleac. A càrrec d’Alícia 
Gil. Biblioteca. 20.00.

Sant Feliu de Codines. 
Campanya de donació 
de sang. Centre Cívic La 
Fonteta. De 10.00 a 14.00 i de 
17.00 a 21.00.

Dimarts 28

Caldes de Montbui. Taller 
“Famílies sense armaris!”.  
Aula taller de les Cases dels 

Mestres. 18.00.

Granollers. Com escriure i 
crear contingut per a la web.  
En línia. 18.00.

Taller de pràctica filosòfica. 
Debat. Biblioteca Roca 
Umbert. 18.30.

Moià. Tertúlia literària. 
Tertúlia sobre la novel·la La 
drecera amb el seu autor, 
Miquel Martín. Aquesta 
novel·la va rebre el XVIII 
Premi M. Àngels Anglada de 
narrativa. Biblioteca. 19.00.

Parets del Vallès. Hora del 
conte a càrrec de Gisela 
Llimona. Sala d’exposicions 
Can Rajoler. 18.00.

Sant Fost de Campsentelles. 
Hora del conte: Jully 
Papallona. Biblio@teneu. 
17.00.

Concert d’In Crescendo dins 
les festa del Patró Sant Faust. 
Auditori de l’Ateneu Jaume 
Rifà, 19.00.

Dimecres 29

Presentació del llibre 
Descalces per casa, d’Anna 
Porquet Botey. Acte conduït 
per Pilar Arbó.  Biblioteca 
Can Mulà. 19.00.

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

Sant Celoni. Taller de 
diversitat sexual i de gènere 
per a joves.  Sax Sala - Centre 
de formació i ocupació del 
Baix Montseny. 20.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. Festival 
Internacional de Pallasses. 
Organitza Circ Cric.  
Espectacle No solo duelen los 
golpes, de Pamela Palenciano, 
Circ-Cric, funció instituts, 
11.00. Concert Tan Panchas, 
de Cavalletti, al Teatro Sobre 
Ruedas a la plaça Joan Serra, 
20.00. No solo duelen los 
golpes, de Pamela Palenciano, 
Teatre Pare Casals, 21.30.

Santa Maria de 
Palautordera. Xerrada 
“L’aigua, un bé comú a 
compartir”. A càrrec de 
Miquel Gassiot i Matas, 
enginyer químic de 
l’Institut Químic de Sarrià. 
Presentació de Francesc 
Gavilán Sanz, llicenciat en 
Ciències Geològiques a la 
Universitat de Barcelona.  
Centre Cívic. 19.00.
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Consulteu altres ofertes entrant a:
9club.el9nou.cat

Tel. Informació (de 9 a 13h)
93 889 46 59 

Informació i reserves: 93 886 93 60

Museu

C. Arquebisbe Alemany 5
08500 VIC

Tel. 93 883 32 79

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL
Primer Museu d’etnografia de Catalunya

de Premi nacional de cultura 2012
Pl. de l’Abat Oliba s/n - Tel. 972 70 31 44 - Ripoll

museuderipoll@museuderipoll.org

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU DE LA XOCOLATA
Ubicat a l’antic convent de Sant Agustí,
el museu presenta un recorregut pels orígens 
de la xocolata fins a l’actualitat.

C. Comerç,36 - Barcelona - Tel. 93 268 78 78 - info@museuxocolata.cat

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix l’extraordinària 
col·lecció d’art medieval

i d’arts decoratives.
Pl. del Bisbe Oliba, 3 - Vic

Oferta
subscriptors

Museu

30% de
descompte
Presentant
el carnet
a taquilles

De dilluns a diumenge de 10 a 13.30 h
i el dimarts i el dissabte de 17 a 19 h

C. Major, 7 - Tel. 93 812 21 57
Folgueroles

info@verdaguer.cat - www.verdaguer.cat

Folgueroles:
poble natal del poeta

jacint verdaguer

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El coure, un conductor
de la història.

Ctra. C-17 km 73.5 - Les Masies de Vgà.
Tel. 93 859 56 37

www.museudelcoure.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. del Museu, 4 - Isona Tel. 973 66 50 62
Reserves i informació a: museucd@parc-cretaci.com

www.parc-cretaci.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Oci

CATALunyA
En MInIATuRA
Viu una nova 
experiència!

www.catalunyenminiatura.com
Tel. 93 689 09 60

Torrelles de Llobregat

Oferta
subscriptors

2x1
en circuit de 
maquetes i 
circuits d’aventura. 
Presentant
el carnet
a taquilles

Autèntic espais per reviure com era, fa més de 100 anys,
viure i treballar a les colònies industrials de Catalunya

Ctra. C-16 km 78 - Pl. Puríssima Colònia Vidal (Puig-Reig)
 www.museucoloniavidal.org  - Tel. 93 829 04 58

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
en la visita guiada
i en el preu de 
l’entrada general
presentant el carnet

Ctra. De la Mina, s/n - CARDOnA
T. 93 869 24 75

www.salcardona.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El Museu del Ter dóna testimoni de la vitalitat 
industrial del Ter mitjà, en dos dels seus sectors més 

representatius el tèxtil i les construccions mecàniques

Pg. del Ter, 2 - Manlleu - Tel. 93 851 51 76 - www.museudelter.cat

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. de les Escoles s/n - Coll de nargó - Tel. 636417678
Reserves i informació a: info@dinosfera.com - www.dinosfera.com

Únic en la seva categoria!
Dinosfera us proposa Descobrir la reproDucció

Dels Últims Dinosaures D’europa.

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix milions d’anys d’història en un sol 
museu, recorrent l’era dels dinosaures,

els romans i l’edat medieval.

Amb motiu de les restriccions aplicades per la Covid-19, en totes les ofertes es recomana trucar abans per informar-se del límit 
d’aforament i fer  reserva prèvia

Dilluns, 27 de setembre de 202138
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Caldes de Montbui

Museu Thermalia. “L’efer·
vescència del termalisme” i 
l’art del Fons Mas Manolo 
Hugué. Permanents.

“L’home nu. Tot despullant 
els arquetips de la mascu·
linitat”, pintures, dibuixos 
i escultures de la Xarxa de 
Museus Locals de la Diputa·
ció Barcelona. Fins al 29 de 
setembre.

Espai Jove El Toc. “Més enllà 
dels tatuatges. Les maras 
al Salvador, Honduras i 
Guatemala”. Fins al 15 d’oc·
tubre.

Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. “Tomàs Balvey col·
leccionista. Col·lecció de 
col·leccions” i “La farmàcia 
Balvey”. Permanents.

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. Nova museo·
grafia del MATBC. 

“Nits amb jazz. Commemo·
ració del 50è aniversari”. Fins 
al 21 de novembre.

L’estació és allà... espai 
per les arts i les lletres. 
Espai Carles Hac Mor. “Mar 
endins”, pintura de Carles 
Azcón. Fins a l’1 d’octubre.

Les Franqueses del Vallès

Artemisia, art & tendències. 

“Sempre pot passar de tot”, 
de David Ribas. Art contem·
porani. Del 9 d’octubre al 2 
de gener de 2021.

Ateneu Popular La 
Tintorera. “El llegat de 
l’Arcadi”. Dissabtes, d’11.00 a 
13.00. Fins al 23 d’octubre.

La Garriga

Granja cafeteria La Mila. 
“Amb els meus ulls” (dife·
rents tècniques), de Joaquim 
Font i Margalef. Fins al 30 de 
setembre.

Fundació Fornells-Pla i Con-
xa Sisquella. “Domini”, de 
Francesca Riu Jacas. Fins al 
10 d’octubre.

Granollers

Museu de Granollers. “Afi·
nitats. Sobre les col·leccions 
del Museu de Granollers”. 
Permanent.

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve”. 
Fins al 9 de gener de 2022.

EXPOSICIONS 
“El modernisme i les flors. 
De la natura a l’arquitectu·
ra”, arts decoratives. Fins al 
9 de gener.

 “Fragments de por en 
aquests temps d’incertesa”, 
dins el projecte Erasmus 
artístic, amb la col·laboració 
de Bernat Barris. Fins al 17 
d’octubre.

Museu de Ciències 
Naturals. “Tu investi·
gues!” i Sala d’Invertebrats. 
Permanents.

Biblioteca Can Pedrals. 
“Agenda 2030 Granollers. 
Una dècada d’accions per a 
les persones i el planeta”. 
Fins al 27 de setembre.

Vestíbul de l’ajuntament. 
“Palou vist per Salvador 
Llobet”, imatges del geògraf 
granollerí en el 30è aniver·
sari de la seva mort. Fins al 
26 de novembre.

El Mirallet. “Retrats natu·
rals”, exposició fotogràfica 
d’Anastasia Mulrooney. 

Lliçà d’Amunt

Espai Garum. “Retrats en 
la tercera fase”, de Màrius 
Gómez. Fins al 8 d’octubre.

Biblioteca “Adéu al cotxe. 
50 malentesos sobre el 
cotxe”. Fins al 30 de setem·
bre.

Llinars del Vallès

Espai d’Art Llinars. “Espai 
i presència”, pintures de 
Montserrat Clausells. Fins 
al 31 d’octubre. 

Mollet del Vallès

Museu Abelló. “L’art modern 
a la col·lecció Abelló, segles 
XIX·XX” i “Abelló, un tast”. 
Permanents.

“L’home nu. Tot despullant 
els arquetips de la 
masculinitat”. S’inaugura 
aquest dijous a les 19.30.

Centre Cultural La 
Marineta. “Atrapasomnis”, 
crochets de Carles Vicente. 
Fins al 30 de setembre.

Montseny

Casal de Cultura. “El Parc 
Natural del Montseny. Un 
diàleg entre l’home i el ter·
ritori” i “Les esquelles d’en 
Jaume”. Permanents. Caps 
de setmana i dies a convenir.

Sant Antoni de Vilamajor

Biblioteca. Mostra de peces 
ceràmiques de Lluís Bastard 
Gil. Fins al 29 d’octubre.

Sant Celoni

Biblioteca L’Escorxador. 
Aquarel·les de Joan Gil 
Reverter. Del 2 al 31 d’octu·
bre.

Rectoria Vella. “Sant Celoni 
entre els anys 70 i 80”, foto·
grafies de Josep M. Miquel. 

Fins a l’1 de novembre.

Sant Feliu de Codines

Museu Can Xifreda. Col·
lecció d’arqueologia, pale·
ontologia, mineralogia i 
història local del Grup Talp. 
Primers diumenges de mes 
de 12.00 a 14.00 i dies a con·
venir.

Sant Pere de Vilamajor

Centre d’Informació La 
Mongia. “En Quico i els cap·
grossos” i “Les campanes de 
Vilamajor”. Permanents.

“Els ibers al Montseny  
i els seus voltants”, fotogra·
fies d’Enric Planas, Ricard 
Mateo i Sandra Mateo. Fins 
al 6 d’octubre.

Centre d’Art La Rectoria. 
“Conceptes”, pintures i obra 
gràfica de Glòria Ortega. 
Fins al 3 d’octubre.

Sta. Eulàlia de Ronçana

Biblioteca Casa de Cultura 
Joan Ruiz i Calonja. “Espè·
cies”, pintures de Carme 
Peirotén. Fins al 30 de 
setembre.

Sta. M. de Palautordera

Nidart. “Coordenades”, art 
contemporani de Sonia Ruiz 
de Arkaute i Susana Gutiér·
rez. Kati Riquelme i Mercè 
Soler.

Vallgorguina

Museu del Bosc i la Pagesia. 
Col·lecció d’eines del camp 
i testimonis dels treballs a 
bosc i pagès. Obert dissabte i 
diumenge de 10 a 14h.
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CARDEDEU  Dijous

Esbarjo	 Siempre	contigo	 20.00

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 Chavalas	 17.00
	 Dune	 18.45	i	21.30	 20.00

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 Shang-Chi	y	la	leyenda	de	los	diez	anillos	 21.30	/	18.45	/	17.45	i	20.10
	 Dune	 20.00	/	17.45	i	20.45	/	21.15
	 No	respires	2	(Atmos)	 16.30	/	22.15
	 Dune	(Atmos)	 18.30	i	21.45	/	16.15	i	19.15	(dj.	VOSE)
	 Respect	 16.00	/	22.00
	 No	respires	2	 18.45	i	20.40
	 Tiempo	 22.30
	 Cry	macho	 16.00,	18.00	i	20.00	/	22.15
	 Descarrilados	 16.00
	 Maligno	 18.00	i	22.30
	 Jungle	Cruise	 20.10
	 Maixabel	 16.00,	18.10,	20.20	i	22.30
	 La	Patrulla	Canina:	la	película	 16.15	i	18.00
	 Escape	room:	mueres	por	salir	 19.45
	 Adiós,	idiotas	 16.00
	 Los	olchis	 16.15
	 El	bebé	jefazo:	negocios	de	familia	 18.00
	 D’Artacan	y	los	tres	Mosqueperros	 16.00
	 Candyman	 22.30
	 Ninja	a	cuadros	2.	Misión	Tailandia	 16.15
	 Free	guy	 18.00
	 A	todo	tren:	destino	Asturias	 17.00	/	20.15
	 Garcia	y	Garcia	 22.00
	 El	club	del	paro	 16.00
	 After.	Almas	perdidas	 17.45
	 Escuadrón	suicida	 19.45

S ANT CELONI  De dilluns a dimecres Dijous

Ocine	 Dune	 16.15,	17.45	i	19.15	 16.15,	18.30	i	19.15
	 Free	guy	 22.15
	 La	Patrulla	Canina:	la	película	 16.00	i	17.30	 17.30
	 Shang-Chi	y	la	leyenda	de	los	diez	anillos	 20.45	 16.00
	 El	bebé	jefazo:	negocios	de	familia	 16.20	 16.20
	 No	respires	2	 16.00,	18.30,	20.30	i	22.30	 16.00,	18.30	i	20.30
	 Maixabel	 18.00,	20.10	i	22.20	 18.00	i	20.10

ADIÓS IDIOTAS
França 2021. Dir. Albert 
Dupontel. Amb Virginie Efira, 
Albert Dupontel i Nicolas 
Marié. Comèdia dramàtica. 
Quan	Suze	Trappet	s’assabenta	
als	43	anys	que	està	greument	
malalta,	decideix	anar	a	la	
recerca	del	fill	al	qual	es	va	
veure	obligada	a	abandonar	
quan	ella	tenia	15	anys.	La	
seva	cerca	administrativa	li	
farà	conèixer	JB,	un	cinquantí	
en	plena	depressió,	i	el	senyor	
Blin,	un	arxiver	cec	amb	un	
entusiasme	impressionant.	
Tots	tres	s’embranquen	en	una	
cerca	tan	espectacular	com	
improbable.

AFTER.  
ALMAS PERDIDAS
EUA 2021. Dir. Castille Landon. 
AMb Mira Sorvino, Stephen 
Moyer i Carter Jenkins. Drama.
Quan	Tessa	pren	la	decisió	més	
important	de	la	seva	vida,	tot	
canvia.	Els	secrets	que	surten	a	
la	llum	sobre	la	seva	família	i	la	
de	Hardin	posen	en	perill	la	seva	
relació	i	el	seu	futur.	La	vida	
de	Tessa	comença	a	trencar-se	
i	res	no	serà	com	abans.	Encara	
que	sap	que	Hardin	l’estima,	
aquestes	dues	ànimes	estan	
envoltades	de	gelosia	i	odi...	i	
perdó.	

CANDYMAN
EUA 2021. Dir. Nia DaCosta. 
Amb Colman Domingo, Miriam 
Moss i Rebecca Spence. Terror. 
Des	de	temps	immemorials,	
els	projectes	residencials	
del	barri	de	Cabrini	Green,	a	
Chicago,	s’han	vist	amenaçats	
per	la	història	d’un	suposat	
assassí	en	sèrie	que	s’invoca	
fàcilment	repetint	el	seu	nom	
cinc	vegades	davant	d’un	mirall.	
Avui,	una	dècada	després	que	
l’última	torre	de	Cabrini	fos	
enderrocada,	l’artista	McCoy	i	la	
seva	xicota	Brianna	Cartwright	
van	a	viure	a	un	apartament	de	
luxe	d’un	barri	ple	de	persones	
que	desconeixen	el	seu	passat.	

CRY MACHO
EUA 2021. Dir. Clint Eastwood. 
Amb Clint Eastwood, Eduardo 
Minett i Natalia Traven. Drama.	
Texas,	1978.	Una	exestrella	de	
rodeo	i	criador	de	cavalls	retirat	
accepta	un	encàrrec	d’un	antic	
cap:	portar	al	seu	fill	petit	des	
de	Mèxic	de	tornada	a	casa	per	
a	allunyar-lo	de	la	seva	mare	
alcohòlica.	En	el	viatge,	tots	dos	
s’embarcaran	en	una	inesperada	
aventura.

DESCARRILADOS
Espanya 2021. Dir. Fernando 

CARTELLERA

CINEMA OCINE 
gRANOLLERS  
Clint	Eastwood	
protagonitza	‘Cry	macho’

garcía-Ruiz. Amb Julián 
López, Arturo Valls i Ernesto 
Sevilla. Comèdia.	L’any	2000,	
Pepo,	Roge,	Costa	i	Juan	Luis,	
quatre	joves	de	vint-i-tants,	
van	emprendre	el	viatge	
somiat:	l’interrail.	Però	en	la	
seva	primera	parada	a	París,	
l’aventura,	i	de	pas	la	seva	
amistat,	va	acabar	de	manera	
abrupta.	Vint	anys	després	Juan	
Luis	ha	mort	i,	com	a	última	
voluntat,	ha	decidit	donar	la	
seva	sucosa	herència	als	seus	
tres	antics	amics.	

DUNE
EUA 2021. Dir. Denis Villeneuve. 
Amb Oscar Isaac, Timothée 

Chalamet i Rebecca Ferguson. 
Ciencia-ficció.	Arrakis,	el	planeta	
del	desert,	feu	de	la	família	
Harkonnen	des	de	fa	generacions,	
queda	en	mans	de	la	Casa	dels	
Atreides	després	que	l’emperador	
cedeixi	a	la	casa	l’explotació	de	
les	reserves	d’espècia,	una	de	les	
matèries	primeres	més	valuoses	
de	la	galàxia	i	també	una	droga	
capaç	d’amplificar	la	consciència	
i	estendre	la	vida.	El	duc	Leto,	
la	dama	Jessica	i	el	seu	fill	Paul	
Atreides	arriben	a	Dune	amb	
l’esperança	de	recuperar	el	renom	
de	la	seva	casa,	però	aviat	es	
veuran	embolicats	en	una	trama	
de	traïcions	i	enganys	que	els	
portaran	a	qüestionar	la	seva	
confiança	entre	els	seus	propers	i	

a	valorar	els	vilatans	de	Dune,	els	
Fremen,	una	estirp	d’habitants	
del	desert	amb	una	estreta	relació	
amb	l’espècia.

EL CLUB DEL PARO
Espanya 2021. Dir. David 
Marqués. Amb Carlos Areces, 
Fernando Tejero, Adrià Collado 
i Eric Francés. Comèdia.	Cada	
matí,	sigui	el	dia	que	sigui,	
Fernando,	el	Negre,	Jesús	i	
Benavente	es	reuneixen	en	un	
bar	a	prendre	unes	canyes	i	
arreglar	el	món	a	la	seva	manera:	
criticant	i	malparlant	contra	tot	
i	contra	tots.	Tenen	alguna	cosa	
en	comú,	estan	a	l’atur,	bo…	tots,	
menys	un.
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guia serveis

Guia de serveis

 si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49  - 93 860 30 20

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

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

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

PETITS ANUNCIS

93 860 30 20

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h,
de dilluns a divendres)

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB
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respiris, l’exmilitar cec que va 
causar estralls en el primer 
lliurament tornarà a veure’s 
embolicat en problemes. 
En aquella ocasió l’home va 
aconseguir eliminar manera 
violenta alguns dels joves que 
tracten d’entrar a robar a la 
seva llar. Ara, sembla que un 
grup d’amics ha entrat a la seva 
casa, però amb intencions ben 
diferents: intentaran venjar-se 
pels seus malaguanyats col·legues, 
en l’assalt temps enrere.

RESPECT

EUA 2021. Dir. Liesl Tommy. 
Amb Jennifer Hudson i Leroy 
McClain. Drama. Biopic de 
la llegendària cantant Aretha 
Franklin que segueix la seva 
carrera des de la infància fins a 
la seva fama internacional.

SHANG CHI  
Y LA LEYENDA  
DE LOS 10 ANILLOS
EUA 2021. Dir. Destin Cretton. 
Amb Simu Liu, Tony Leung 
ChiuWai, Florian Munteanu 
i Tim Roth. Fantàtstica, acció 
i Ciència Ficció. Adaptació 
cinematogràfica de l’heroi creat 
per Steve Englehart i Jim Starlin 
el 1973. Un personatge mític 
xinès, meitat americà, amb un 
peculiar estil de combat que 
mesclava kung-fú i armes de foc. 

OcINE 
GRANOLLERS  
I SANT CELONI
Blanca Portillo i Luis 
Tosar a ‘Maixabel’

ESCAPE ROOM 2: 
MUERES POR SALIR

EUA 2021. Dir. Adam Robitel. 
Amb Taylor Russell i Logan 
Miller. Thriller. Zoey i Ben 
han resultat ser els únics 
supervivents del maquiavèl·lic 
joc posat en marxa per la 
companyia Minos. No obstant 
això, el perill no ha acabat per 
a ells. El duo planeja viatjar a 
la seu de Minos per tractar de 
destapar les matances que la 
indústria està duent a terme. 
Per a això, hauran de viatjar en 
un avió que compta amb una 
prova l’índex de supervivència 
de la qual està entorn del 4%. 
Aconseguiran burlar a la mort de 
nou? Seqüela d’Escape Room.

FREE GUY
EUA 2021. Dir. Shawn Levy. 
Amb Ryan Reynolds, Jodie 
Comer i Lil Rel Howery. 
Comèdia. Guy treballa com a 
caixer d’un banc. És un tipus 
alegre i solitari al qual res no 

li amarga el dia. Fins i tot si 
l’utilitzen com a ostatge durant 
un atracament al seu banc, ell 
continua somrient com si res. 
Però un dia s’adona que Free 
City no és exactament la ciutat 
que ell creia. Guy descobrirà 
que en realitat és un personatge 
no jugable dins d’un brutal 
videojoc. Ara que sap que és un 
personatge de videojoc, Guy, 
acompanyat per Molotov Girl, 
decidirà enfrontar-se a tots els 
malvats que assolen la ciutat. 

GARCÍA Y GARCÍA
Espanya 2021. Dir. Ana 
Murugarren. Amb José Mota, 
Jordi Sánchez i Antonio 
Resines. Comèdia. Hispavia, 
una aerolínia de baix cost es 
troba en greus dificultats. Ni 
els seus números quadren, ni 
els seus avions volen. En un 
intent desesperat de salvar la 
companyia decideixen contractar 
simultàniament un prestigiós 
consultor d’aerolínies i un 
expert mecànic que està a l’atur. 
Tots dos es diuen Javier García. 

LA PATRULLA 
CANINA
EUA 2021. Dir. Cal Brunker. 
Animació. Els personatges 
de la mítica sèrie, liderats per 
Ryder, s’enfrontaran a diverses 
aventures i a Humdinger, el 
seu gran rival. Aquest malvat 
personatge, amant dels gats, 
estableix una llei que prohibeix 
els gossos. Mentre que un dels 
gossos ha d’enfrontar-se al 
seu passat a Ciutat Aventura, 
l’equip troba ajuda en una 
nova aliada, la intel·ligent 
gossa salsitxa Liberty. Junts i 
armats amb nous i emocionants 
artefactes i equips, la Patrulla 
Canina lluitarà per salvar tota la 
població de Ciutat Aventura. 

LOS OLCHIS
Alemanya 2021. Dir. Toby Gekel 
i Jens Moller. Animació. Els 
Ogglies busquen una nova casa 
però mai se senten benvinguts a 
cap lloc. Fan pudor i la majoria 
dels humans no els volen. 

MAIXABEL
Espanya 2021. Dir. Icíar Bollaín. 
Amb Blanca Portillo i Luis 
Tosar. Drama. Maixabel Lassa 
perd l’any 2000 el seu marit, Juan 
María Jaúregui, assassinat per 
ETA. Onze anys més tard, rep una 
petició insòlita: un dels assassins 
ha demanat entrevistar-se amb 
ella a la presó de Nanclares 
de l’Oca a Àlaba, en la qual 
compleix condemna després 
d’haver trencat els seus llaços 
amb la banda terrorista. Malgrat 
els dubtes i de l’immens dolor, 
Maixabel Lassa accedeix a trobar-
se cara a cara amb les persones 
que van acabar a sang freda amb 
la vida de qui havia estat el seu 
company des dels 16 anys.

MALIGNO
EUA 2021. Dir. James Wan. 
AMb George Young, Annabelle 
Wallis i Jake Abel. Terror. 
Madison està paralitzada 
per visions d’assassinats i el 
seu turment empitjora quan 
descobreix que aquests somnis 
són, de fet, realitats. 

NINJA A CUADROS 2. 
MISIÓN TAILANDIA
Dinamarca 2021. Dir. 
Thorbjorn Christoffersen i 
Anders Matthesen. Animació.  
Mentre Eppermint aconsegueix 
evadir una sentència de presó a 
Tailàndia, Taiko i Alex s’uneixen 
novament, juntament amb tota 
la seva família, per detenir 
Eppermint a Tailàndia. L’amistat 
d’Alex i Taiko es veurà sotmesa 
a una intensa pressió, mentre 
es veuen embolicats en una 
perillosa missió.

NO RESPIRES 2
EUA 2021. Dir. Rodo Sayagues. 
Amb Stephen Lang i Bobby 
Schofield. Thriller. En aquesta 
seqüela del film de terror No 
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Fa 30 anys 
30/09/1991

“Satisfacció 

unànimeper 

l’èxit del primer 

Gran Premi 

de Fórmula 1”

Fa 20 anys 
01/10/2001

“Traserra 

pren possessió 

del Bisbat de 

Solsona davant 

de 3.000 fidels”

Fa 10 anys 
03/10/2011

“Les Franqueses 
aprova el primer 
pressupost des 
de l’any 2008”

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
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 27. 
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 28. 
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dia 29. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dia 30.

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

La Garriga
✚ COMAPOSADA 
C. Centre, 29.  
Tel. 93 871 83 14 | dies 27 a 30.

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

La Llagosta
✚ CALVO SÁNCHEZ 
Plaça de la Concòrdia, 1.  
Tel. 93 560 18 16 | dies 27 a 30.

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
✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 27. 
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 28. 
✚ ROVIROSA 
C. Berenguer III, 66.  
Tel. 93 593 00 95 | dia 29. 
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 30.

Montmeló
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 27. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 28. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 29. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 30.

Montornès del Vallès
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 27. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 28. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 29. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 30.

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 Celoni
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 27. 
✚ M. EUGÈNIA GONZÁLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 28. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 29. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 30.

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 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. Intèrprets que de 
vegades fan serenates a les teulades / 2. Planti 
la tenda encarada a ponent. Ascensió entre 
Vallirana i Vilafranca / 3. P amb crossa. Mig 
brètola mig bufona, la francesa de la crêpe. 
Enmig de l’orla / 4. Begut com cada anglès. 
Col•locada sense ajut de cap droga / 5. Ca-
prici de riu voluptuós. És un futbolista de 
primera, llàstima que es trenqui / 6. Entre 
vint. Vigilant municipal per la guardiola. A 
la tercera va la segona / 7. Auxiliar com un 
cavaller. Instrument per punxar, no pas per 
trucar la troca / 8. Bressol israelià de messies i 
d’inventors. Entre ca i ema / 9. Aspirant a fun-
cionari universitari. Ambit natural de l’arròs 
un cop collit / 10. Poseu de cul al món. Tot de 
salvatges de cap al tribunal / 11. Para el cop. 
Exercici natatori que pot provocar cabreig. 
Recauen en la malaltia / 12. Planta tuberosa 
que d’esquena fa així. Massa maleducat per 
participar a la guerra / 13. Ja em puc arrecerar, 
que si em toca aquest llampec… S’assembla a 
allò, i sovint és el mateix.

VERTICALS: 1. Infecció que pot afectar 
l’ordinador, perquè és d’un virus. Deixeble 
amb estudis d’òptica / 2. Índex de Preus i 
prou. Del tumor que encara sembla que et 
faci un favor. Talla grossa / 3. Sembla broma, 

però els aficionats al toreig l’agraeixen. Un 
que concep la música en tons blaus / 4. És 
a la laringe com a la mina el mineral. Amb 
un cotxe es fa a 200 i amb una via a 20 / 5. 
El Liceu part dedins. Senyal que la feina ha 
estat dura. Torna a parar el cop / 6. Quan 
arriba a la tela ja sol estar morta. Quin vell 
verd, no para de remenar calius! / 7. Sis sense 
seguretat social. Badades com portes en 
algunes jornades. Enemics de la Nostra Cosa / 
8. Faci remor de nois esvalotats. Contundent, 
taxatiu, terminal / 9. Pels amants del 4X4 és 
la màxima atracció. Escudella barrejada de 
cossos explotant-se / 10. En plena veda. Altar 
en honor de la Segarra. Suc de cep / 11. Una 
illenca com la Rosa Maria. Va cap allà baix, 
l’ocell, de decaigut que es troba / 12. Parany 
per atrapar conills. Observo des de l’interior 
del rullol.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions



NOU9EL EL VALLESÀ DE L’ANY 2020

Nom i cognoms.................................................................................................

Adreça ..................................................................................................................

 Telèfons  .............................................................................................................. 

Població ...............................................................................................................

Subscriptor   SÍ              NO Col·labora:

: Trieu un màxim de 3 candidats i marqueu-los amb una 
creu. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i envieu la pàgina sencera 
a: c. Girona, 34, 1r - 08402 - Granollers , indicant la referència Vallesà 
2020. El candidat que rebi més vots serà el vallesà del 2020. Podeu 
participar tants cops com vulgueu.
També podeu votar a través de EL9NOU.CAT. Una vegada estigueu 
registrats, només es podrà votar un cop per persona.

: Les votacions es tancaran l’1 d’octubre de 2021.

 4 entrades al 
Museu Nacional d’Art 
Catalunya MNAC

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament i en 
endavant, EL 9 NOU) amb la �nalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com 
imatge 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 �nalitats periodístiques. Pot consultar 
informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat

Dilluns, 27 de setembre de 2021 43
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Desmentit
Els cartells amb crides 
al civisme són tan neces-
saris com, sovint, avor-
rits. Per això s’agraeix 
quan se’n troben amb 
missatges simpàtics. 
Com aquest que hi ha a 
l’entorn de l’església i la 
zona esportiva de Llero-
na que convida a recollir 
les caques de gos i avisa 
que, en contra del que 
diu la creença popular, 
trepitjar-les o xafar-les 
no dona sort. Un des-
mentit del qual podem 
donar fe. Només embruta 
les sabates. O no?
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VISIÓ PERIFÈRICA

VIATGE AL FONS DE LA COVID (XLVIX)

Els botellots són la qüestió de segu-
retat que ara mateix els treu més la 
son als Mossos?

Els botellots hi són de fa temps. Jo 
vaig començar a Mataró el 2002 i pen-
si que era l’època en què començaven. 
Per tant, són gairebé dues dècades. 
Què està passant ara? Que la pandè-
mia ha provocat la restricció d’algu-
nes conductes. No és el mateix abor-
dar els botellots des d’un punt vista 
sanitari que des de l’incivisme, com 
regulen les ordenances municipals. 
Els darrers mesos, la nostra tasca ha 
estat incidir sobretot en l’àmbit sani-
tari, a evitar que les concentracions 
de gent disparessin els contagis.

Des de l’estiu, però, a més de la 
derivada sanitària, hi ha l’ocupació 
de carrers i places per beure.

Ens preocupen les infraccions de les 
ordenances municipals i tot allò que 
se’n pugui derivar. I treballem i col-
laborem braç a braç amb les policies 
locals per allò de la teoria dels vidres 
trencats. O sigui, es comença per un 
botellot i allò pot acabar en un alda-
rull, en bretolades o que es barallin 
entre els concentrats.

N’hi ha més, de botellots?
Sí que han crescut, i a tots els 

municipis, a partir del final del con-
finament nocturn. Són molt pocs els 
botellots que hagin degenerat més 
enllà de la concentració de gent. Al 
Vallès Oriental, els botellots no han 
derivat ni en altercats ni en batusses. 
Només hi ha hagut un cas aïllat. I és 
veritat que hi ha hagut més botellots 
coincidint amb les festes majors, però 
aquests botellots ja hi eren el 2019 o 
el 2018. Els botellots són i continua-
ran sent latents, s’han de normalitzar 
una mica abans no marxin de mare.

El botellot a un polígon de Llinars 
amb cops de llauna al cotxe de Mos-
sos va marxar de mare.

Sí, però penso que no va ser greu. 
I que hi va haver gent que s’apunta a 
comportaments per efecte ramat i per 
l’efecte tafaner. Allò va començar pel 
control habitual que fem els caps de 

setmana per localitzar grups de per-
sones o concentracions de cotxes en 
coordinació amb les policies locals. La 
resposta dels concentrats als agents 
va ser desproporcionada, la patrulla 
va marxar i després més efectius van 
tornar-hi per fer identificacions i dis-
soldre’ls. Ha estat l’única incidència 
greu del 2020. Normalment, almenys 
fins ara, l’aparició d’agents dels 
Mossos és prou dissuasiva contra els 
botellots. Trigarà més o menys, però 
aquelles concentracions s’esvaeixen.

Gent que beu al carrer respon amb 
més ràbia, amb menys respecte per 
l’autoritat o les normes?

Ho constatem des d’un punt de 
vista policial i des d’un punt de perso-
nal, la tolerància de tothom ha baixat. 
La pandèmia ens ha canviat a tots. La 
gent que interactua al carrer tolera 
poc que li prohibeixin coses.

No els toca a vostès decidir-ho, 
però amb discoteques obertes, hi 
hauria menys botellots?

És difícil valorar-ho, però em mullo: 
penso que no és excloent. Des de fa 
temps que hi ha botellots al país, 
també quan podia obrir del tot l’oci 
nocturn. No es pot obviar que qui 
tingui dificultats econòmiques i no 
pugui pagar l’entrada a la discoteca o 
una copa allà farà allò que en diuen 
parquineig al costat dels locals. I sem-
blaria que la pandèmia també ha fet 
créixer el nombre de ni-nis, els que ni 
estudien ni treballen. Botellots i oci 
nocturn coexistiran.

Caldrà que actuïn els antiavalots 
per evitar macroconcentracions?

A la vista de les dades, no. A la 
immensa majoria de festes majors de 
la comarca no hi ha hagut cap proble-
ma greu: ni a Montornès, ni a Lliçà 
d’Amunt, que han estat les últimes. 
Que ara costa una mica més desallot-
jat carrers? Sí, costa una mica més. 
Com les platges de Barcelona, que 
cada nit s’han desallotjar. Em sembla 
que hi haurà botellots tota la vida.

Jesús Medina
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L’inspector dels Mossos Coll, de 55 anys, dirigeix l’ABP 
de Granollers, que inclou tots els municipis vallesans 
menys els del Baix Vallès. Coll va arribar a la comarca 
just a l’inici de la pandèmia.

“L’aparició d’agents dels Mossos és 
prou dissuasiva contra els botellots”

JOAN COLL, inspector dels Mossos i cap de 
l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Granollers
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