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Operació 
policial en 
dos bars de 
Granollers amb 
cinc detinguts

La pagesia del Montseny 
s’organitza per reclamar més 
suport de l’administració
Alerten de l’impacte de la burocràcia i la massificació de visitants (Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 9) El nou servei de Cardedeu Vital i En Bici Sense Edat es va presentar divendres

Passejant avis amb tricicle
Cardedeu engegarà un servei de passejades per a gent gran amb vehicles adaptats

Laura 
Puigdueta i 
Marta Borràs, 
campiones 
d’Europa 
d’hoquei

(Pàgina 34)
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El món de 
l’handbol
posarà els ulls a 
Granollers com 
ho va fer el 1992 i 
el 2013

La classificació 
del Brasil, 
l’Argentina i el 
Paraguai completa 
els 32 equips 
del Mundial

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

Lliurament a l’interior

Les entitats Cardedeu Vital i En Bici 
Sense Edat posaran en marxa un servei 
de passejades amb tricicle per a la 
gent gran del poble. L’Ajuntament hi 

ha col·laborat amb la compra de dos 
tricicles adaptats i amb assistència 
elèctrica al pedaleig que es van presen-
tar divendres. Properament, començarà 

la formació de persones voluntàries 
per familiaritzar-se amb el maneig dels 
vehicles. En el projecte s’hi ha implicat 
el Centre de Dia de les Teixidores.

Suplement

Dilluns, 18 d’octubre de 2021 1

Alfabetització i acollida. Són els grans objectius 
del projecte Narinant, una escoleta per a nouvin-
gudes que va néixer de la mà d’un grup de dones 
de Moià ara fa tres anys. La intenció és ensenyar-

los a parlar el català, però l’intercanvi cultural 
va molt més enllà: unes i altres aprenen nous 
costums i fan comunitat i xarxa d’amigues. Mal-
grat que inicialment es trobaven a l’antiga Escola 

de Música, a causa de la pandèmia ara estan a la 
recerca de local. Entre totes han creat un espai 
de respecte, estimació i acompanyament que no 
volen deixar perdre.
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(Pàgina 6) Dones del projecte Narinant de Moià, a finals de setembre al parc municipal Francesc Viñas
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Territori invertirà quatre milions entre Sant Feliu de Codines i Moià, però continua preocupant l’alta sinistralitat

Els ajuntaments reclamen 
encara més millores a la C-59

(Pàgines 2 i 3) 

Xocolates de medalla  
Miquel Viñolas, alma mater de la pastisseria Àger 
de Moià, acaba de ser reconegut mundialment per 
quatre rajoles de la vintena que elabora. S’ho fa 
tot ell: des de l’obrador fins a despatxar o netejar.

(Pàgina 8)
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“Anar a Oló és tornar a casa”  
L’escriptora Miracle Sala viu a Girona des dels 30 
anys, però té molt presents les arrels moianeses. 
Alguns dels seus contes beuen directament del 
context d’Oló, la família i els records d’infantesa. 

(Pàgina 12)
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Un espai per a entitats a l’Anla vella
A més d’acollir l’arxiu comarcal, Castellterçol vol 
que la fàbrica Anla sigui un espai per a entitats. 
L’alcalde, Isaac Burgos (a la foto), diu que el nou 
institut-escola serà una realitat el curs 2024/2025.

(Pàgines 4 i 5) 
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Una escoleta per a dones nouvingudes

Lliurament a l’interior

En el marc de la setena Set-
mana del Bosc, el prestigiós 
naturalista Martí Boada ha 
cedit el seu patrimoni docu-
mental i material a l’Ajun-
tament de Sant Celoni. Són 
més de 500 volums i una 
valuosa col·lecció de des-
trals de tot el món.

Sant Celoni 
rep el 
patrimoni de 
Martí Boada

(Pàgina 4) Boada, a la dreta, saluda l’alcalde, Raül Garcia, aquest dissabte
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Mor amb 
74 anys 
l’exalcalde 
de Gualba 
Miquel Solaz

(Pàgina 10)
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Una nova entitat vol visibilitzar el 
sector agrari i ramader al Montseny
L’associació, que aplega agricultors i ramaders, es va presentar divendres en un acte a Sant Pere
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La presentació és fruit de tot un treball previ que han anat teixint agricultors i ramaders del massís del Montseny

Aram és la nova associació de ramaders i 
agricultors de la reserva de la biosfera del 
Montseny. Uneixen esforços per reivindicar 
la importància estratègica del seu sector i ga-

rantir-ne la continuïtat amb projectes com la 
creació d’un banc de terres d’acord amb els 
propietaris forestals del massís o la creació 
d’una agrupació de defensa sanitària.

Sant Pere de Vilamajor

Joan B. Mauri

La nova Associació de Rama-
ders/res i Agricultors/res de 
la Reserva de la Biosfera del 
Montseny (Aram) neix per 
fer visible i dinamitzar el 
sector primari al Parc Natu-
ral, posant en valor els bene-
ficis que aporta. L’entitat es 
va presentar divendres en 
un acte a Sant Pere. Aquest 
sector al Montseny tampoc 
s’escapa de la problemàtica 
general: cada vegada menys 
explotacions, problemes per 
accedir a pastures i conreus 
i envelliment de pagesos, la 
burocràcia i l’impacte de la 
massificació de visitants. Si 
no hi ha relleu generacional, 
ni reconeixement ni suport 
de les institucions, el sector 
primari al Montseny pot 
desaparèixer en 15 o 20 anys, 
pronostiquen. 

Però Aram neix per rever-
tir la situació i tornar a fer 
atractius aquests sectors 
perquè s’hi incorporin nous 
pagesos i ramaders. Incidirà 
en la visualització del sector, 
destacant-ne la importància, 
fent pedagogia a la societat 

i treballant perquè les admi-
nistracions s’adonin que són 
importants. L’associació té 
com a soci honorari el biòleg 
Martí Boada.

Aram vol aglutinar a 
totes les dones i homes que 
treballen o són empresaris 
ramaders i agrícoles. També 
d’unir forces per vetllar pels 
seus interessos, escoltar i 
recollir les necessitats dels 
ramaders i agricultors afili-
ats, posar en valor els bene-
ficis que aporten, elaborar 
propostes per millorar la 

situació del sector primari i 
donar a conèixer els produc-
tes que fan. “Estem tocats 
però no morts”, va afirmar 
el president d’Aram, Josep 
Ramírez. “Ens unim per fer 
força. Individualment no ens 
podem reunir ni participar 
en les decisions de les admi-
nistracions, però sí com a 
associació”, afegia. “Per tenir 
dret, veu i vot en les decisi-
ons que afecten les nostres 
propietats”, apuntava Ignasi 
Bassa, vicepresident d’Aram. 
“Conservem la muntanya. Si 

desapareixem, la muntanya 
desapareixerà”, reivindicava 
Bassa. “Contribuïm a la con-
servació de la biodiversitat, 
manteniment del paisatge 
mosaic i atracció pel turisme. 
Les administracions han de 
veure que som importants”, 
afegia Ramírez. 

El president d’Aram expli-
ca que han rebut suport dels 
ajuntaments. El de Montseny 
els ha cedit un local i el del 
Brull, un ordinador. “Bus-
quem subvencions de les 
administracions, però de 

moment no ens ha arribat 
res”, diu Ramírez. Aram tam-
bé cerca la col·laboració amb 
l’Associació de Propietaris 
del Montseny (APM) amb 
qui negociaran la creació 
d’un banc de terres perquè el 
85% del Montseny és propi-
etat privada, recorden. Una 
altra de les iniciatives és la 
creació d’una agrupació de 
defensa sanitària (ADS) per 
a oví i cabrum. Les ADS són 
associacions constituïdes 
per ramaders per aconseguir 
un nivell sanitari-zootècnic 
de les explotacions amb 
l’establiment i execució de 
programes de profilaxis, llui-
ta contra malalties animals 
i millora de les condicions 
higièniques, que permetin 
millorar el nivell productiu i 
sanitari dels seus productes. 
Per tirar endavant, busquen 
el suport de la Diputació per 
assumir despeses de salaris. 

Els ramaders de la zona 
del Vallès Oriental tenen la 
problemàtica afegida de la 
falta d’un escorxador. “Hem 
d’anar a Tordera”, diu Ramí-
rez, que afegeix que “només 
falta fer una inspecció per 
poder obrir el de Montseny”.

Com a projectes per al 
territori, Aram farà la seva 
activitat en tots els munici-
pis que configuren la reserva 
de biosfera del Montseny. 
La junta està constituïda per 
Josep Ramírez (president), 
Ignasi Bassa (vicepresident), 
David Blanco (tresorer), 
Diana Escudero (secretària), 
Pius Montañà i Ferran López 
(vocals) i cinc representants 
del territori: Alfons Planas 
(Montseny), Jordi Pujol 
(Breda), Marta Dalmau 
(Arbúcies), Josep Parejo 
(Fogars) i Albert Pagespetit 
(Viladrau).

“Estem fotuts però no 
morts, i som tossuts”
David Àlvarez és un apicultor de Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

“El sector agrícola i ramader 
està fotut, però com que són 
tossuts, som de pit i collons, 
tirarem endavant”, afirma 
David Àlvarez Rovira, api-
cultor ecològic de Sant Pere. 
Àlvarez diu que “està fotut 
sobretot el tema ecològic, 
cada dia hi ha més proble-
mes amb malalties, baixes 
de ruscos i és complicat 
d’aguantar. El sector ecolò-
gic és el que puja menys”. 

Àlvarez creu que l’existèn-
cia d’associacions com Aram 
“sempre està bé perquè es 
pot obtenir més suport de 
les administracions”. “Aram 

no demanarà subvencions, 
però sí que serà per fer 
força en temes com la pro-
tecció del medi ambient. El 
Montseny ho necessitava, 
serà positiu.” 

Àlvarez és el president de 
l’Associació Ecològica d’Api-
cultors. “El sector està patint 
baixes. L’administració fa 
una bona política pel tema 
de protecció de les abelles, 
però les línies d’ajut són 
poques”, afirma. “Tothom 
està a favor dels productes 
ecològics, però no ajuden”, 
diu. Les abelles tenen una 
zona de recollida de nèctar 
i pol·len d’uns tres quilòme-
tres de distància. Per poder 
fer mel ecològica, Àlvarez 

ha de posar els ruscos “en 
zones que no es puguin 
contaminar amb pesticides”. 
Va començar com a apicul-
tor ecològic el 2015 en una 
explotació familiar d’uns 200 
ruscos repartits per diversos 
llocs de Catalunya. 

Àlvarez es defineix com a 
apicultor transhumant que li 
permet fer mels de diverses 
classes de flors que troba al 
massís del Montseny. Però 
ha de buscar les que no tin-
guin impacte de pesticides. 
El 75% de la producció la fa 
al Montseny i les Guilleries. 
Ven els seus productes a 
botigues de proximitat del 
Vallès Oriental, en fires, 
mercats i a casa seva. David Àlvarez mostra com s’obté la mel a la Fira de la Mel que es va fer al maig a Sant Pere
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Total
boví

Total
oví

Total
cabrum

La Noguera Viladrau 0 30 0

La Sala Viladrau 0 60 0

Can Rovira de la Costa Fogars de Montclús 0 24 24

Mas Molins Viladrau 20 0 0

El Noguer Viladrau 10 0 0

Can Besa (Planas Riera Gestió 
Turística SL) Montseny 13 0 0

Mas Segalas Viladrau 32 0 0

La Sala El Brull 10 0 0

El Corral d’en Parera St. Pere de Vilamajor 0 150 0

Les Muntades (SAT Formatgeria 
del Montseny) Montseny 0 0 160

La Torra Tagamanent 0 0 155

Els Vímets St. Pere de Vilamajor 0 150 70

Can Brodon El Brull 0 29 106

El Boscàs El Brull 0 135 0

Els Segadors St. Pere de Vilamajor 0 67 245

Can Pla Fogars de Montclús 0 370 70

Can Vilar Arbúcies 0 334 0

Masia St. Andreu El Brull 37 89 31

La Cortada El Brull 0 290 52

La Vila Viladrau 0 636 0

El Bellit Tagamanent 0 688 0

El Pujol / Ferreres, Els Fondrats
i La Codina El Brull/Tagamanent 183 0 0

Ca l’Andreu St. Esteve de Palautordera 180 0 0

Can Bosch Viladrau/Cànoves i Samalús 128 948 0

Caps de bestiarExplotació Municipi

Explotacions ramaderesUn 70% dels 
ramaders de la 
reserva de la biosfera 
tenen més de 65 anys
Un estudi alerta de la manca de relleu

“Els models tradicionals 
tenen més possibilitats”
Gabi Pedragosa té un ramat de cabres a Sant Pere

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

Els germans Gabi i Joan 
Pedragosa tenen un ramat 
de cabres que s’encarrega de 
mantenir net de sotabosc les 
franges de protecció d’incen-
dis de les urbanitzacions de 
Can Vila i Can Ram, a Sant 
Pere. Ara han arribat a un 
acord amb l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera 
per fer-ho aquí. 

Fa uns mesos, van fer una 
crida per trobar un corral 
on deixar el seu ramat per-
què havien de deixar el que 
tenien. “Hem trobat un lloc 
a Palautordera, prop de les 
franges”, celebra Gabi Pedra-

gosa. No ha estat fàcil però 
han arribat a un acord amb 
el propietari amb una cessió 
d’ús a canvi del manteni-
ment del sotabosc. Ara, per 
poder-lo legalitzar han de 
canviar de règim de semiin-
tensiu a extensiu amb tota 
la burocràcia que això com-
porta. Pedragosa confia que 
finalment es legalitzi el nou 
espai. “Si no podem fer els 
canvis, ho aturarem, haurem 
de plegar, però abans mira-
rem de fer altres coses que 
poden ser temporals”, alerta. 

Per a Pedragosa els prin-
cipals problemes que té 
el sector són “econòmics, 
de visibilitat, el relleu i la 
burocràcia”. A més, “els 

grans propietaris forestals 
no volen deixar els boscos 
perquè les cabres pasturin. 
Temen que es mengin els 
plançons, però si es fa bé és 
beneficiós”, defensa.

Els germans Pedragosa 
aposten per “una cosa més 
tradicional”. “Els models tra-
dicionals i ecològics tenen 
més possibilitats de tirar-
se endavant.” De moment 
l’única font d’ingressos 
és la neteja de les franges 
forestals. Van aturar la pro-
ducció de carn per fer un 
rejoveniment del ramat. Les 
seves cabres són blanques 
de Rasquera, varietat autòc-
tona protegida, però no han 
cobrat l’ajut per la raça.Gabi Pedragosa pastura el ramat de cabres per mantenir les franges a Sant Pere

Sant Pere de Vilamajor

J.V.

Un 70% dels ramaders d’ex-
plotacions situades dins dels 
límits de la reserva de la 
biosfera del Montseny tenen 
més de 65 anys i la mitjana 
d’edat és de 61 anys. És una 
de les conclusions d’un estu-
di fet el setembre de l’any 
passat per l’empresa especia-
litzada Arran de Terra, SCCL. 
Eines per la Dinamització 
Local Agroecològica.

L’estudi va analitzar en 
detall la situació de les 
explotacions de ramaderia 
extensiva de l’àrea del parc 
natural. Els autors van deter-
minar que l’any 2020 hi havia 
un total de 24 explotacions 
de ramaderia extensiva que 
gestionaven 29 finques i pas-
turaven els ramats dins dels 
límits del parc. 

Una altra de les dades 
rellevants és que, en els dar-
rers 20 anys, des del 2000, el 
nombre d’explotacions es va 
reduir un 11% i va passar de 
27 a 24. Cal tenir en compte, 
però, que prop de la meitat 
de les explotacions de prin-
cipis de segle, 12, van tancar, 
però que el fet es va com-
pensar, en part, amb la incor-

poració a l’activitat de nou 
noves iniciatives, entre les 
quals es compten dues suc-
cessions. L’estudi alerta que 
aquesta disminució del nom-
bre d’explotacions “només es 
podrà compensar si s’incre-
menta significativament el 
ritme de noves instal·lacions 
o si s’aconsegueix que els 
ramaders que plegaran 
cedeixin l’explotació a altres 
ramaders que s’hi vulguin 
incorporar”. Els ramaders 
que s’hi van incorporar a par-
tir de l’any 2000 tenen edats 
entre 39 i 77 anys i una mit-
jana de 51 anys, mentre que 
els que estan al front de les 
explotacions abans del 2000, 
van dels 43 als 83 anys i una 
mitjana d’edat de 67.

Tot i que la ramaderia és 
l’activitat principal del titu-
lar, per a la gran majoria de 
les explotacions, més de la 
meitat perceben ingressos 
d’altres activitats. Passa en 
14 de les 24 activitats analit-
zades. Tres es dediquen tam-
bé al turisme rural, dues a 
la restauració, quatre venen 
llenya a cases del voltant i en 
cinc casos el titular o altres 
familiars es dediquen a altres 
activitats. La gran majoria 
dels titulars són homes, 
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excepte en el cas d’una de les 
explotacions petites, en què 
és una dona.

Pel que fa a la mà d’obra, 
17 de les 24 activitats tenen 
almenys un treballador con-
tractat i les grans tenen una 
mitjana de 2,6 assalariats. 
Com a regla general, els 

treballadors assalariats són 
homes i les dones són famili-
ars del titular.

I pel que fa al futur, més 
de la meitat (15) diuen que 
continuaran desenvolupant 
l’activitat o bé té prevista 
una successió. Quatre explo-
tacions, però, preveuen 

l’abandonament i un dels 
ramaders entrevistats preveu 
jubilar-se. L’explotació mitja-
na mixta (boví, oví i cabrum) 
ha reduït significativament 
el nombre de caps en els 
darrers tres anys, que passa 
d’entre 50 i 100 caps a menys 
de 40.
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Sant Celoni es queda  
el fons de Martí Boada
El material inclou més de 5.000 volums amb textos i material de la trajectòria del naturalista
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Diumenge es van veure algunes de les destrals de diversos racons del planeta que Boada ha aconseguit en els seus viatges

Perejaume, premi 
a la cultura
Sant Celoni La cultura és 
l’eix vertebredor d’aquesta 
Setmana del Bosc. De fet, 
hi va ser molt present a 
l’entrega del premi Bosque-
rol de l’Any, que dissabte 
a la tarda va rebre el poeta 
i artista multidisciplinari 
Perejaume. Es tracta d’una 
ànima compromesa amb la 
natura i lligada al Montne-
gre, on té el seu estudi. “No 
sé què pensaran els arbres 
d’això que estem fent ara”, 
va explicar. La presidenta 
del Parlament, Laura Bor-
ràs, va assistir a la cita com 
a convidada d’honor. 
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Sant Celoni

Pol Purgimon

No hi havia millor lloc que 
l’església de Sant Llorenç 
de Vilardell, a l’entrada del 
Montnegre, perquè el natu-
ralista Martí Boada presen-
tés aquest diumenge el patri-
moni arxivístic, documental 
i material que ha cedit a 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
De fet, a pocs quilòmetres de 
l’església, Boada havia tingut 
alguns dels seus primers con-
tactes amb el bosc i, perquè 
no dir-ho: “El Montnegre 
sempre m’ha interessat més 
que el Montseny”, va dir el 
naturalista.

D’aquesta manera, i dins 
els actes de la setena Set-
mana del Bosc, que té lloc 
durant tot el mes, es va pre-
sentar el fons Martí Boada, 

una col·lecció de més de 
5.000 volums entre carto-
grafies, herbaris, diaris de 
camp, articles, entrevistes o 
materials pedagògics que a 
partir d’ara tindrà guardats 
l’Ajuntament i que es posa-
ran a disposició del públic. 
A més d’aquests documents, 
Sant Celoni també hereta, 
entre altres, una col·lecció de 
destrals de tot el món, que es 
va poder veure, en part, diu-
menge dins l’església de Sant 
Llorenç de Vilardell. 

El naturalista va tenir 
un record especial per als 
companys científics –“de 
lluita”, va explicar– que el 
seguien entre el públic. A 
més, va aprofitar l’ocasió per 
fer un llarg monòleg sobre 
la importància de cuidar el 
medi natural. “El bosc ens 
reserva una quantitat d’apre-
nentatge infinita.” Va recór-
rer a records per il·lustrar 
alguns reptes que sempre 
l’han perseguit. “Al riu on 
ens banyàvem de petits, 
amb la industrialització dels 
anys seixanta va començar a 
baixar negre, groc o vermell, 
perquè les fàbriques hi van 
trobar un lloc on llençar-hi 
els residus. Em vaig dir que 
lluitaria fins que allò tornés 
a ser un riu.” 

La motivació de Boada 
també passa per doblegar la 
crisi climàtica i ecològica. Va 
tractar els boscos com una 
gran obra d’art: “És més que 
un Picasso”, va dir sobre el 
Montnegre. I, per acabar, va 
citar Nelson Mandela: “Ens 
va dir que la gran causa de 
la lluita revolucionària de la 
humanitat és el medi ambi-
ent.” L’acte va comptar amb 
intervencions de l’alcalde, 
Raül Garcia, i el president 
del Cercle Econòmic i Social 
del Baix Montseny, Joaquim 
Deulofeu. La música, enlla-
çada amb poemes del mateix 
Boada, la va posar l’Orques-
tra del Bosc, dirigida per 
Josep Maria Aparicio. 

Rècord de participació en  
el retorn a la caminada per  
la salut mental de Granollers
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Els 300 primers inscrits a la caminada van aconseguir la samarreta commemorativa de color rosa obsequi de Sirsa

Granollers

EL 9 NOU

La Caminada Popular per la 
Salut Mental a Granollers es 
va recuperar diumenge des-
prés de l’aturada forçada per 
la Covid-19. I va tornar amb 
rècord de participació en les 
sis edicions celebrades: prop 
de 500 persones. La cita està 
organitzada per la Taula de 
Salut Mental i Addiccions de 
Granollers, de la qual forma 
part el centre Benito Menni, 
i vol ajudar a lluitar contra 
l’estigma que existeix al vol-
tant de la malaltia mental.

La marxa tenia dos recor-
reguts: un de vuit quilòme-
tres i un de quatre. El punt 
d’inici i final era la plaça 
Maluquer i Salvador i, des 
de les 10 del matí, es van fer 
sortides esglaonades –quatre 
per a la curta i tres per a la 
llarga– cada 15 minuts per 
reduir l’aglomeració de per-
sones. Durant la caminada, 
els participants es van trobar 
amb sorpreses com l’entrega 
de planters d’enciam, un 
photocall o diversos obsequis 
com una peça de fruita de La 
Tavella. Usuaris dels serveis 
van fer de voluntaris.



NOU9EL PUBLICITAT

Sabem
d’empreses.
Sabem
de persones.

És la decisió 
correcta?

Sabem el que necessita la teva empresa.  
Per això, hem concedit aquest darrer any milers de crèdits 
a empreses i comptem amb un equip d’especialistes per
facilitar el dia a dia, impulsar el creixement, donar suport 
a les inversions i assegurar la tranquil·litat de la teva empresa. 
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Servei a domicili
Masia Can Rovira
La Costa del Montseny

Tel. 627 01 27 08
llenyesrovira@gmail.com
www.llenyesrovira.com
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Un referent dels estudis dels ovnis
Sant Feliu reconeix l’ufòleg Antoni Ribera coincidint amb el centenari del seu naixement 
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Familiars d’Antoni Ribera amb Sierra, a la dreta de la imatge, a la casa del carrer Barcelona, on s’ha posat un placa

Sant Feliu de Codines

Queralt Campàs

Sant Feliu de Codines va 
commemorar aquest dissabte 
el centenari del naixement 
d’Antoni Ribera, investiga-
dor i escriptor referent de 
l’estudi dels ovnis i que va 
viure a la població durant 
més de 30 anys. Dissabte al 
matí es va inaugurar una pla-
ca al passatge Antoni Ribera, 
batejant-lo així amb el seu 
nom, i un codi QR al domicili 
on va viure més temps i on va 
redactar bona part de la seva 
producció literària. Alhora 
la biblioteca va inaugurar un 
fons bibliogràfic, batejat com 
a Espai Ribera, que recopila 
tota la seva obra per tal de 
fer-la accessible als lectors. 

A la tarda, els actes van 
seguir al Centre Cívic La 
Fonteta, amb diverses con-
ferències. Un dels que hi va 
participar com a orador va 
ser Javier Sierra, premi Pla-
neta 2017, que va recordar 

els seus primers contactes 
amb Antoni Ribera. “He fet 
un recorregut emocional. El 
meu primer contacte amb ell 

va ser per carta. Amb només 
14 anys, li vaig escriure 
preguntant què havia de fer 
per ser com ell de gran, li 

demanava consell”, detalla-
va Sierra. “La seva resposta 
va ser que estudiés anglès 
perquè la millor bibliografia 

Granollers homenatja 
Lluís Companys  
en el 81è aniversari 
del seu afusellament
Granollers Unes 50 perso-
nes van participar diven-
dres al vespre en l’acte de 
record a Lluís Companys, 
president de la Generalitat 
afusellat pel règim feixista 
de Franco fa 81 anys. Va 
comptar amb la presència 
de regidors dels grups 
municipals del PSC, ERC, 
Junts i Primàries. L’histo-
riador Pelai Pagès, profes-
sor de la Universitat de 
Barcelona, va destacar el 
component social de Com-
panys. La violinista Raquel 
Garcia Villar va acompa-
nyar l’acte musicalment.
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sobre el tema que hi ha, està 
escrita en aquest idioma”, 
afegia. L’escriptor va des-
tacar sobretot que Ribera 
no era només una persona 
que estudiava els ovnis i 
extraterrestres sinó que era 
un humanista, “una persona 
amb curiositat per tot i ganes 
d’aprendre”.

En aquest sentit, la casa on 
va viure, al carrer Barcelona, 
46, es va convertir en lloc de 
peregrinació per molts dels 
lectors de Ribera, que l’ad-
miraven. Ell sempre tenia la 
porta oberta i, gràcies al seu 
humor i caràcter extravertit, 
molts dels seus seguidors 
van poder parlar-hi i apro-
fundir en diversos temes 
amb converses llargues i 
apassionades. Sierra i Ribera 
es van convertir en grans 
amics. De fet, aquest últim, 
poc abans de morir va deci-
dir deixar-li el seu llegat en 
herència. Més tard, Miquel 
G. Arcil va repassar la passió 
de Ribera pel món submarí, 
Luís Dévora va introduir la 
relació entre ciència i misteri 
i Josep Guijarro va revelar 
que va escriure relats eròtics 
sota pseudònim. Els actes 
van clausurar amb una taula 
rodona i programa de ràdio 
moderat per Carlos Dueñas.

L’Hospital de 
Granollers 
inaugura dimarts 
l’Espai Domum
Granollers

L’Hospital General de 
Granollers inaugurarà aquest 
dimarts l’espai Domum 
Granollers, on, a partir d’ara, 
els pacients de tractaments 
oncològics esperaran abans 
de ser atesos. El model plan-
teja transformar les sales 
d’espera dels centres hospi-
talaris en sales d’estar on els 
pacients que esperen trac-
taments de quimioteràpia i 
fisioteràpia s’hi trobin com 
a casa. Aquesta és la sego-
na experiència del model 
Domum, creat per la funda-
ció Nous Cims, després de la 
seva implantació a l’Hospital 
del Mar de Barcelona.

David Pallàs 
obrirà dijous les 
jornades Amb G 
de Granollers

Granollers

Una xerrada del mestre 
xocolater i empresari David 
Pallàs inaugurarà aquest 
dijous una nova edició de 
les jornades de talent local 
Amb G de Granollers. L’acte 
es farà a les 7 de la tarda a 
la Nau B1, a Roca Umbert. 
Durant els propers mesos hi 
intervindran la influencer 
Ariadna Grau, la científica 
Sara Capdevila o la ballarina 
Roser López Espinosa.
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Instal·lacions de:
vidre, aluminis,
persianes, PVC, 
mampares,
parcel·les de jardí,
ferro, inox, tendals
i cortinatges.

info@prapar.es

S.L.
ALUMINIS   -   VIDRES   -   PVC

GRANOLLERSTANCAMENTS

PRESSUPOST
SENSE

COMPROMÍS
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Cap a 2/4 de 8 del vespre, diverses dotacions de Mossos, Policia Local i estatal es van desplegar al carrer Vinyamata

Doble intervenció 
policial en dos 
bars de Granollers 
amb cinc detinguts
Van actuar en locals de Vinyamata i Colom

Granollers

F.P.

Doble intervenció policial 
divendres passat al vespre 
en dos bars de Granollers al 
voltant dels quals s’havien 
generat alguns problemes de 
convivència i on se sospitava 
de la presència de persones 
que consumien o feien petit 
tràfic de substàncies estupe-
faents. Patrulles dels Mossos 
d’Esquadra –amb efectius de 
la comissaria de Granollers i 
de l’Àrea Regional de Recur-
sos Operatius (ARRO)–, de 
la Policia Local i de la policia 
estatal es van desplegar, 
primer, en un bar del carrer 
Agustí Vinyamata, entre el 
carrer Tetuan i les vies del 
tren, i després, en un altre 
local del carrer Colom, al bar-
ri de Sant Miquel. 

El dispositiu va acabar amb 

cinc persones detingudes 
per la policia estatal, totes 
cinc per estar en situació 
irregular a l’Estat espanyol. 
Dues detencions es van fer 
en l’actuació al bar del carrer 
Vinyamata i les altres tres al 
carrer Colom. A més, es van 
obrir dues actes per tinença 
de substàncies estupefaents, 
totes dues a persones que 
eren a l’interior del local del 
carrer Vinyamata. En total, 
la policia va identificar 17 
persones entre els dos esta-
bliments. Per a la detecció de 
drogues, va participar en el 
dispositiu la unitat canina de 
la Policia Local de Granollers 
amb el gos Bosco preparat 
per localitzar substàncies 
estupefaents de tot tipus.

L’actuació policial es va 
acompanyar d’una inspecció 
administrativa als dos esta-
bliments. A tots dos, se’ls va 

obrir un expedient en detec-
tar-hi deficiències. En el cas 
del bar del carrer Vinyamata, 
es van localitzar mancances 

considerades greus per les 
deficiències en la instal·lació 
elèctrica del local o en la 
neteja. També s’hi va detec-

tar un sistema de gravació 
de vídeo que no complia la 
normativa vigent de la llei de 
protecció de dades.

Montornès amplia voreres  
per afavorir la mobilitat  
dels vianants en tres carrers

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montornès 
ha fet millores de mobilitat 
als carrers Palau d’Amet-
lla, Jacint Verdaguer i Sant 
Isidre al centre del municipi 
amb l’objectiu d’afavorir la 
circulació de vianants. S’han 
ampliat voreres, racionalitzat 
els aparcaments i s’ha reorga-

nitzat el trànsit. Als carrers 
Palau d’Ametlla i Sant Isidre 
s’han fet ampliacions de les 
voreres a partir de la supres-
sió de places d’aparcament. 
Al carrer Jacint Verdaguer, 
s’ha fet una zona d’estada 
des del carrer Estrella fins a 
Jaume Balmes. 

Els canvis se sumen a la 
creació d’un nou aparcament 
lliure amb 62 places. 
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FARMACIA
ProPera

obertura

Camí Vell de Sant Celoni, 3
Sta. Maria de Palautordera
Tel. 93 564 73 93

AUXILIAR TÈCNIC LABORAL 
JÚNIOR
CURRIUS & ASSOCIATS
Assessoria en ple creixement de Vic

Ofereix lloc d’Auxiliar Tècnic/a Laboral Júnior

Requisit: Cicle Formatiu Grau Mitjà o Superior Administratiu o 
cursant Grau Relacions Laborals.
Es valorarà l’experiència professional.
Condicions laborals: Contracte fix a jornada completa.
Horari: De dilluns a dijous de 8.30h a 14.00 i de 15.00 a 18.00

i divendres de 8.00 a 14.00.
Bon equip i bon ambient de treball.

Interessats envieu CV a: info@curriusassociats.com
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Recta final a les obres d’ampliació 
del parc de Bombers de Granollers
S’està enllestint la reforma de l’edifici històric on hi haurà l’espai d’estada, el control i despatxos
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El nou edifici que amplia el parc de Bombers amb els contenidors provisionals que ara acullen la cuina dels Bombers

Granollers

F.P.

Les obres de reforma i ampli·
ació del parc de Bombers 
de Granollers arriben a la 
fase final després d’un llarg 
procés que va quedar atu·
rat durant set mesos quan 
l’empresa constructora que 
havia guanyat el concurs 
va deixar els treballs a mig 
fer. Va caldre fer una nova 
adjudicació i les obres no es 
van poder reprendre fins al 
gener d’aquest any. La previ·
sió actual és que l’ampliació 
pugui quedar enllestida 
entre els mesos de desembre 
i gener. 

El nou edifici, que amplia 
el parc en 300 metres qua·
drats, ja està construït. De 
moment, acull de manera 
provisional part de les depen·
dències, com les habitacions 
dels bombers o la sala d’estar 
i menjador. Altres espais, 
com la cuina o la sala de con·
trol, s’han guanyat a través 
de mòduls prefabricats instal·

La Fundació Rivus 
fa un homenatge a 
Sergi Mingote en el 
Congrés de l’Aigua

Parets del Vallès

La Fundació Rivus farà 
dimecres un homenatge de 
Sergi Mingote que, com a 
president del Consorci Besòs 
Tordera, va ser l’artífex de la 
creació de l’entitat i dels pre·
mis que reconeixen treballs 
de recerca sobre rius. Des 
d’aquesta edició, els guar·
dons porten el nom de Min·
gote. L’acte es farà en el marc 
del IV Congrés de l’Aigua, al 
CosmoCaixa, a Barcelona.

Són llocs on es podran recordar els infants morts durant la gestació

Sant Celoni i Bigues i Riells del 
Fai crearan espais de dol perinatal

lats al pati o a la cotxera. Ara, 
els operaris treballen en la 
millora de l’edifici original 
del parc amb la renovació 
del vestidor masculí, la cre·
ació de dos vestidors més 
–un segon per a homes i un 

altre per a dones–. També 
es renoven les instal·lacions 
elèctriques, la sala de control 
i els despatxos del cap de parc 
i del cap de guàrdia i s’incor·
poren portes de seguretat 
que milloraran l’aïllament 

entre la zona d’estada dels 
Bombers i la cotxera. 

Respecte al projecte inici·
al, s’han incorporat sobre la 
marxa algunes actuacions no 
previstes, com canvis en la 
distribució de les habitaci·

ons de la segona planta –es 
divideixen espais perquè hi 
hagi menys bombers a cada 
cambra–, s’ha renovat el 
clavegueram o se substitui·
ran alguns elements com la 
caldera, portes i interruptors 
que, inicialment, no estava 
previst de canviar.

La previsió és que la refor·
ma de l’edifici antic s’acabi 
aquest mateix mes. Alesho·
res, els bombers podran ja 
utilitzar aquesta part i l’em·
presa enllestirà els espais 
del nou edifici on hi haurà 
el taller, un magatzem, el 
gimnàs, l’aula de formació 
i els espais per guardar els 
EPI. També queden pendents 
algunes millores a l’exterior: 
s’ha d’acabar de pavimentar 
part del pati, renovar la porta 
d’accés per l’avinguda Sant 
Julià i col·locar una nova 
tanca perimetral. El projecte 
també inclou la renovació de 
la teulada i l’ampliació de la 
cotxera amb una cinquena 
porta, que ja està oberta, i 
altres millores.

Vicenç Devesa, cap del parc 
de Bombers de Granollers, 
valora de forma molt positiva 
la predisposició de la plantilla 
del parc “per adaptar·se a la 
situació de provisionalitat 
durant tots aquests mesos” 
d’obres. També ressalta que 
“tothom està mirant de posar·
hi de la seva part per deixar el 
parc al millor possible”. 

Sant Celoni

EL 9 NOU

Els ajuntaments de Sant 
Celoni i Bigues i Riells del 
Fai han anunciat la creació 
d’espais per al dol perinatal 
i gestacional als cementiris 
d’aquests municipis. En con·
cret, es crearan espais perquè 
les famílies que han perdut 

un fill abans o poc després 
de néixer els puguin retre 
homenatge. Està pensat, 
sobretot, per aquells que 
no han pogut ser enterrats. 
L’anunci es va fer divendres 
coincidint amb el Dia Inter·
nacional del Dol Perimetral 
i Gestacional. A Sant Celoni, 
l’Ajuntament crearà aquest 
espai tant al cementiri de 

Sant Celoni com al del poble 
de la Batllòria. 

“L’objectiu és reconèixer el 
dolor de les famílies afecta·
des i oferir·los un espai reco·
llit i íntim on recordar i retre 
homenatge al fill o filla que 
han perdut”, indica la regi·
dora d’Igualtat de Bigues i 
Riells, Mayte Escobar. “Intro·
duir aquest entorn reforça 

el fet que aquestes criatures 
efectivament han existit i 
han estat molt estimades 
i proporciona un espai de 
recolliment, de serenor i de 
pau a aquelles famílies que 
no tenen un lloc on anar a 
visitar els seus fills si no van 
poder enterrar·los”, afegeix 
la regidora.

Altres ajuntaments del 
Vallès Oriental també treba·
llen per crear espais dedicats 
a les famílies que han per·
dut un fill durant el procés 
de gestació. És el cas de 
Granollers, on s’han fet obres 
a l’espai on històricament 
s’havien fet els enterraments 
de nounats, i Vilanova.
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Cardedeu adquireix dos tricicles 
per fer passejades per a gent gran
Cardedeu Vital i l’associació En Bici Sense Edat formaran voluntaris per poder fer les sortides
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L’alcalde Enric Olivé amb altres representants de l’Ajuntament i de Cardedeu Vital en la presentació dels tricicles

Cardedeu

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha comprat dos tricicles 
adaptats i amb assistència 
elèctrica al pedaleig per 
posar en marxa un servei de 
passejades amb bicicleta per 
a la gent gran del municipi. 
La iniciativa es vehicularà 
a través de Cardedeu Vital i 
del grup local de l’associació 
En Bici Sense Edat que s’ha 
creat. Es va presentar diven-
dres a la plaça Sant Joan. 
Amb tot, encara no té data 
de posada en marxa. “Ens 
agradaria que fos abans de 
Nadal”, explica Maria Vidal, 
de Cardedeu Vital. Propera-
ment, es començarà la forma-
ció dels voluntaris per famili-
aritzar-se amb el maneig dels 
tricicles elèctrics.

Les passejades estan ober-
tes a totes les persones grans 
–tan si viuen a casa com 
en residències– o a les que 
tenen mobilitat reduïda i 
estaran guiades per volun-

taris. Busquen la promoció 
d’un envelliment actiu, el 
bon tracte i acompanyament 
a les persones d’edat avan-
çada i la creació de noves 
relacions integeneracionals. 
L’Ajuntament valora que 
el municipi “reuneix les 

característiques idònies per 
la gran quantitat de quilò-
metres de carril bici i per ser 
un poble pla amb un entorn 
natural privilegiat”.

Les persones interessades a 
fer de voluntàries o que vul-
guin gaudir d’una passejada 

es poden posar en contacte 
amb Cardedeu Vital al correu 
cardedeuvital@gmail.com.

Al projecte, s’hi ha impli-
cat personal del Centre de 
dia Les Teixidores amb la 
voluntat que els seus usua-
ris puguin fer-lo servir. La 

voluntat és donar el màxim 
ús als tricicles. “Hi són i com 
més els utilitzem millor”, 
indica Vidal, que assegura 

Granollers Pedala 
reprèn el servei 
de passejades 
amb tricicle
Granollers

L’associació Granollers 
Pedala va recuperar la set-
mana passada el servei de 
passejades per a gent gran 
després de la bona acollida 
de la prova pilot que es va 
fer just abans de l’estiu 
i que va quedar aturada 
per l’augment de casos de 
Covid. Per ara, hi partici-
pen residents del centre 
Antònia Roura però s’està 
parlant amb altres gerià-
trics. Les passejades duren 
una hora i mitja. Una vin-
tena de voluntaris hi par-
ticipen conduint el tricicle 
amb pedaleig assistit.

que “obren tot un ventall de 
possibilitats per a les perso-
nes amb mobilitat reduïda”. 
Per exemple, diu, poden ser-
vir per acompanyar persones 
del centre de dia fins al met-
ge o facilitar la participació 
d’infants amb discapacitat al 
Bicibus per arribar al centre 
educatiu on estudien.
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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

Dilluns, 18 d’octubre de 202110

El consell de l’FP proposa 
crear un centre específic 
per a cicles de l’àmbit 
sociosanitari a Granollers
L’ens aposta per ampliar els cicles formatius que s’ofereixen ara

Mor amb 74 anys 
Miquel Solaz, alcalde  
de Gualba pel PSC entre 
els anys 2007 i 2011
Va entrar a l’Ajuntament l’any 1999

Granollers

EL 9 NOU

El Consell de la Formació 
Professional de Granollers 
aposta per crear un nou cen·
tre especialitzat en cicles 
formatius de l’àmbit socio·
sanitari a la ciutat. És una de 
les conclusions del primer 
ple del curs 2021/2022 que 
aquest organisme va celebrar 
dijous passat a la tarda a la 
Sala Tarafa. El Consell de 
l’FP aplega representants 
municipals i agents de l’àm·
bit educatiu i empresarial de 
la ciutat. 

La trobada de dijous va 
servir per aprovar el nou 
pla de treball per aquest 
curs. També el document 
Proposta de creixement en 
especialitats formatives en 
FP a Granollers elaborat el 
curs passat per un equip de 
treball sorgit del Consell i 

consensuat amb agents del 
territori.

L’organisme també fa una 
aposta per augmentar les 
places de cicles formatius de 
grau mitjà i de grau superior 
a la ciutat. També el nombre 
d’especialitats que es poden 
cursar fent una aposta per 
l’àmbit sociosanitari. Pro·
posen incrementar l’espai 
dedicat a l’FP als centres de 
Secundària reduint el pes 
de l’ESO i ampliar instal·
lacions. El consell també rei·
tera la voluntat de continuar 
impulsant l’FP dual, on bona 
part de la formació es fa en 
empreses. En aquest camp, 
insisteixen en la necessitat 
d’augmentar els vincles entre 
els centres d’FP i les empre·
ses, especialment les pimes.

A més, es fa una aposta 
pel programa + Oportunitats 
per formar alumnes que no 
han completat l’ESO perquè 

puguin seguir la seva for·
mació de cara a intergrar·se 
al mercat laboral. En aquest 
camí, es posa al Centre Vallès 
com un espai de referència 
al territori en la lluita contra 
l’abandonament escolar.

L’organisme local també va  
explicitar la voluntat de coor·
dinar·se amb el nou consell 
de la Formació Professional 
que s’ha creat en l’àmbit 
comarcal.

Al final de l’acte, es van 
lliurar les beques Erasmus +, 
el programa de la Comissió 
Europea per educació, forma·
ció, joventut i esport que ofe·
reix als alumnes d’FP poder 
fer estades a l’estranger. El 
curs 2020/2021, 15 alumnes 
de Granollers van participar 
en mobilitats internacionals 
i van poder acabar les pràc·
tiques en països com Eslo·
vènia, Itàlia i Irlanda amb 
estades d’un o dos mesos.

Gualba

EL 9 NOU

Miquel Solaz i Gavaldà, alcal·
de de Gualba entre els anys 
2007 i 2011, va morir aquest 
dissabte a 74 anys a l’hospital 
on estava ingressat. Solaz 
va liderar la llista del PSC a 
Gualba des de les eleccions 
municipals de 1999. Aquell 
primer mandat va integrar·se 
al govern unitari encapçalat 
per l’Agrupació de Joves de 
Gualba, que havia guanyat 
les eleccions. Va ocupar els 
càrrecs de regidor d’Hisenda, 
Joventut i Turisme, i també 
va ser el representant muni·
cipal de les urbanitzacions 
Royal Park i La Llobregosa. 
Va tornar a presentar·se el 
2003 i va reeditar l’acord 
amb AJG, que aleshores ja 
es va presentar en coalició 
amb CiU. Poc abans de les 
eleccions de 2007, va sortir 
del govern pel desacord en 
les línies d’actuació en urba·
nisme i cultura. L’any 2007, la 

llista del PSC va aconseguir 
guanyar les eleccions per 
majoria absoluta amb cinc 
dels nou regidors. L’any 2011, 
però, no va poder aconseguir 
l’alcaldia. Solaz estava jubilat 
i havia treballat durant tota 
la vida al sector bancari.

Aquest dilluns es farà una 
cerimònia al tanatori de 
Sant Celoni només per als 
familiars i entorn més pro·
per. Més endavant, es farà 
un acte de comiat a Gualba. 
L’Ajuntament ha expressat a 
Twitter el condol per la mort 
de Solaz.
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Preparats per a la Panda Raid 
solidària contra el càncer infantil
Lliçà de Vall/Granollers La iniciativa Pels 
Valents a la Panda Raid que impulsen dos 
policies locals de Granollers –Joan Pastor i 
Adolfo Azuar Azu– va organitzar dissabte al 
vespre un concert solidari per recollir diners 
pel projecte del Pediatric Cancer Center de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu a El Kaliu, a 

Lliçà de Vall. L’acte va servir per mostrar el 
Seat Panda amb el qual competiran a partir 
de diumenge que ve en aquest raid que tra-
vessa el Marroc de nord a sud en sis etapes. 
Hi va actuar el grup Whisky Preachers, on 
toca Pastor. Les entrades costaven 3 euros i 
tots els diners recaptats s’afegiran a la dona-
ció que es farà a Sant Joan de Déu. A la foto, 
Pastor i Azu i, al mig, Manu Díaz, cap de la 
Policia Local de Lliçà de Vall.
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Desmantellat un grup que 
blanquejava diners des d’una 
botiga de telefonia de Granollers
Van aconseguir transferències per valor de més de 150.000 euros  
i en van gastar més de 12.000 en compres fraudulentes

Granollers

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra de la 
Unitat d’Estafes de la Divisió 
d’Investigació Criminal de 
la Regió Policial Metropo-
litana Nord han desmante-
llat un grup criminal que 
blanquejava diners amb la 
col·laboració d’un establi-
ment de telefonia situat a 
Granollers. S’han detingut 
dues persones de 24 i 36 anys 
i se n’investiga una altra 
que, segons la policia, es 
dedicaven a cometre estafes 
bancàries amb el mètode del 
phishing –aconseguien dades 
personals de les víctimes a 
través de falsos formularis 
a internet– i blanquejaven 
diners amb compres falses a 
l’establiment de Granollers. 
Segons ha pogut saber EL 9 
NOU, el local està situat al 
carrer Príncep de Viana. 

En concret, les persones 
que utilitzaven targetes 
fraudulentes generades pels 
detinguts amb les dades 
aconseguides de persones de 
manera fraudulenta per fer 
compres cobrades amb un 
TPV però que no es correspo-
nien a cap compra real. 

o un enviament pendent. Al 
missatge, hi havia un enllaç 
que si les víctimes clicaven 
les redirigia a una pàgina 
on podien posar les seves 
dades. Si les completaven, els 
estafadors ja podien accedir 
als comptes corrents i operar 
amb compres a establiments 
–s’havien gastat uns 12.000 
euros en botigues del Vallès 
i del Maresme– o per fer 
transaccions amb la botiga de 
telefonia de Granollers. 

Segons els investigadors, 
el grup va aconseguir fer 
pagaments i transferències 
fraudulentes per un valor de 
més de 150.000 euros. 

Les detencions es van fer el 
22 de setembre, van informar 
els Mossos. En un dels casos, 
es va deixar sense efecte a 
l’espera de ser citat pel jutjat 
que porta el cas. L’altre sí que 
va declarar davant del jutjat, 
que va acordar la seva lliber-
tat amb càrrecs.

Els investigats 
havien comprat 

material 
electrònic que la 

botiga revenia 

A més, els investigats havi-
en comprat material electrò-
nic i de telefonia que veien o 
subministraven a la botiga, 
que podia lucrar-se amb la 
revenda en un portal de com-
pravenda d’objectes.

Segons van informar fonts 
dels Mossos divendres, la 
investigació va arrencar a 
mitjan any passat quan la 
policia catalana va tenir 
coneixement de diverses 
denúncies per una estafa 
amb el mètode del phishing 
tant en territori català com 
en altres zones de l’Estat 
espanyol. El sistema per 
captar dades de forma 
fraudulenta coincidia: les 
víctimes rebien un correu 
electrònic d’una entitat 
financera o d’alguna altra 
organització com Correus on 
els notificaven un suposat 
problema amb una transacció 

Els Bombers fan una 
recerca d’una família 
perduda mentre feia 
una ruta al Montseny

Santa Fe del Montseny

Tres dotacions dels Bombers 
van fer diumenge una recer-
ca de dos adults i un infant 
desorientats mentre feien 
una ruta a peu al Montseny. 
Cap a les 3 de la tarda, van 
alertar els Bombers que van 
iniciar una recerca a peu a 
partir de la localització que 
havien facilitat els alertants 
per Whatsapp. Poc abans de 
les 5, els van trobar i els van 
portar fins al cotxe, prop del 
pantà de Santa Fe.

Un conductor topa 
amb tres cotxes 
aparcats a Caldes i 
marxa del lloc a peu

Caldes de Montbui

Un conductor va topar dis-
sabte cap a 2/4 de 8 del ves-
pre amb tres vehicles que hi 
havia estacionats al carrer 
Maria Aurèlia Capmany, prop 
de la cruïlla amb Pi i Mar-
gall, a Caldes. El conductor 
va marxar del lloc a peu. En 
rebre l’avís, la Policia Local 
va desplaçar-se al lloc dels 
fets i va traslladar el vehicle 
al dipòsit municipal. Poste-
riorment, van identificar el 
conductor. No hi va haver 
cap ferit. D’altra banda, 
divendres cap a 2/4 de 10 de 
la nit, un cotxe va bolcar al 
carrer Germana Reyes, a Sant 
Celoni, i va provocar danys 
a dos vehicles que hi havia 
estacionats. 

Bolca un cotxe 
sense provocar 
ferits a l’entrada 
a la Garriga

La Garriga 

Un vehicle va patir un acci-
dent aquest diumenge cap a 
les 6 de la tarda a l’entrada 
de la Garriga per la carretera 
de l’Ametlla. El vehicle cir-
culava en direcció al centre 
del poble quan, a l’altura del 
restaurant Tramonto, el con-
ductor va perdre el control 
i va sortir de la calçada i va 
quedar bolcat al marge. El 
conductor va sortir-ne il·lès. 
Al lloc de l’accident, s’hi 
van desplaçar efectius de la 
Policia Local i dels Bombers. 
Està previst que el vehicle es 
retiri aquest dilluns amb una 
grua.

Un cotxe 
atropella un 
senglar a la C-35 
a Llinars

Llinars del Vallès 

Un cotxe va topar contra un 
senglar la matinada de diu-
menge a l’altura del quilòme-
tre 48 de la C-35, en terme 
de Llinars. Les dues persones 
que anaven al vehicle en van 
sortir il·leses. El vehicle va 
haver de ser retirat per una 
grua pels danys que va patir.
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EL 9 NOU

La Fundació Benito Menni, 
que treballa en el camp de 
la salut mental, ha posat de 
relleu que, durant aquest any 
2021, han crescut les visites 
al servei d’urgències per 
causes de salut mental. Les 
estadístiques indiquen que 
les restriccions derivades de 
la Covid-19 han tingut un 
impacte en el benestar emo-
cional de les persones per la 
pèrdua de xarxes afectives, 
per les dificultats econò-
miques i laborals o per la 
incertesa general que ha pro-
vocat la pandèmia. Entre les 
visites més freqüents, hi ha 
les provocades per trastorns 
d’ansietat i depressió. Són el 

tipus de patologies que més 
s’han incrementat durant la 
pandèmia.

Les estadístiques i diver-
ses entitats que treballen 
en aquest mateix àmbit de 
la salut mental també han 
posat de relleu que han aug-
mentat les consultes entre el 
col·lectiu infantil i juvenil, 
els casos de més complexitat 
i fins i tot l’activació de l’ano-
menat Codi Risc Suïcidi, que 

es posa en marxa quan els 
professionals detecten que 
hi ha risc que una persona 
es plantegi la possibilitat de 
suïcidar-se.

El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, anunciava 
fa pocs dies que el Departa-
ment incorporarà 150 pro-
fessionals de la salut mental 
d’aquí a finals d’any, als 
centres d’atenció primària 
de les zones de Catalunya 

amb un índex socioeconòmic 
més baix; anunciava que 45 
d’aquests professionals s’in-
corporaran ja aquest mateix 
mes d’octubre i que l’any 
vinent se n’hi afegirien 200 
més. També va anunciar que, 
en els propers quatre anys, 
el Departament invertirà 
80 milions en salut mental 
per atendre l’augment de la 
demanda. A Granollers, en 
les properes setmanes Benito 

Menni obrirà una nova uni-
tat de mitjana estada amb 18 
places. Són notícies esperan-
çadores.

Els experts en salut adver-
teixen que, amb la pandèmia 
en una fase de control, els 
esforços s’han de centrar en 
l’atenció a la salut mental, 
sobretot entre els joves i els 
adolescents i la gent gran, els 
dos col·lectius que més han 
patit les restriccions de movi-
ment i aïllament imposades 
per aturar la transmissió.

De les poques coses posi-
tives que ha portat la pandè-
mia, una és cridar l’atenció 
sobre les malalties mentals, 
que havien quedat durant 
massa temps en un segon pla 
de l’atenció sanitària.

L’hora de reforçar l’atenció  
a la salut mental

Hi ha paraules, parlars o formes característiques 
d’un llenguatge, en aquest cas variants de la llen-
gua catalana, que no estan contemplades a cap 
manual lingüístic, però que una tradició oral de 
la població d’un indret els hi va portar, lluny de 
tota normativa; normativa absent, per no estar 
permesa, segrestada o prohibida. Aleshores moltes 
paraules sorgien del record. I les seves expressions, 
fruit d’una tradició oral mal apresa, es modifica-
ven i creaven mots o expressions no reconegudes, 
però acceptades per una col·lectivitat d’un poble 
o indret que en feia ús per a la seva comunicació i 
comprensió.

Per altra banda, es donava el cas que, quan els 
mestres precursors de la llengua a Catalunya, a 
principis del segle XX, per tal de donar unitat i cre-
ar una norma, no varen arribar a tots els punts de 
l’espai geogràfic, en la captació i recuperació eti-
mològica de les paraules i dels seus dialectes, per 
a la creació dels diccionaris i gramàtiques. Alguns 
indrets en van quedar exclosos. I per acabar-ho 
d’espatllar la dictadura franquista, després de la 
Guerra civil, va perseguir el català en el poc que 
s’havia aconseguit.

No va ser fins a l’entrada de la democràcia que, 
aquest desajust dels parlars, es va arreglar amb la 
normalització lingüística del català, un procés de 
recuperació de la llengua catalana a tots aquells 
territoris que s’hi parlava.

El perit agrònom, especialista en patologia ani-
mal el Sr. Jaume Vilarrassa Batchelli, de Campro-
don, va publicar el 2004 un escrit sobre “Els antics 
costums dels pastors de Cavallera. Records d’in-
fantesa”, una obra de caràcter familiar referida a 
la vida del pastors que fou publicada en la revista 
Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 
l’any 2004; una experiència de vida i sentiment 
sobre pastures del mas les Fonts de Cavallera.

La terminologia és emprada a voler de l’autor, 
que en reivindica la seva propietat natural, amb un 
llenguatge propi de la terra i del món dels ramats; 
heus aquí alguns mots com: “El corral era a peu de 
la eiera –per era–; “aroma de la xerria” –per caca 
d’ovella–. “Jo us recomano apropar-vos una matina-
da d’estiu, quan surt el sol, a una ramada aplatada” 
–per ajaguda.

Amb Llorenç Birba Cordomí (Camprodon 1921-

2016), empresari de la família fundadora de la 
fàbrica de les reconegudes galetes Birba, escriptor, 
historiador local de Camprodon i la seva vall, cer-
quem el seu conegut llibre, en tercera edició, de 

1980: La vall de Camprodon. En l’esmentada obra 
hi ha un apartat que tracta de les formes i caracte-
rístiques d’aquesta vall, formes que avui per avui 

encara les he sentides, no tan sols per aquesta con-
trada. Heus aquí alguns exemples: Ens parla que 
fan servir la iodització com Moió igual a Molló; 
taiar igual a tallar...  Ús de gota per gens i l’omissió 
d’alguna essa, com No é pa gota bo” Ús impropi de 
la forma verbal som, en  Ja ho som fet, per ja ho he 
fet. Aplicat en el cas: Ja som aquí, per ja só aquí, 
i fent el plural: Ja som aquí. M’afogo per m’ofego. 
Engony per enguany. Estidores per tisores. Bauma 
per balma. Emprés per després. Desingust per dis-
gust. Uella per ovella. Quessigolles per pessigolles.
Fent una elisió al referir-se al nom d’una mun-
tanya; Puigxou, per Puig Ou. Malici per malícia. 
Memori per memòria. Cofinejar per tafanejar. 
Escofar per escalfar... 

Anant d’excursió, vaig trobar un pastor amb un 
nombrós ramat de vaques. En demanar-li quantes 
n’hi havia, l’home, que era més aviat jove, em res-
pongué: “Un parei de centes”. En comptes de dues-
centes.

Paraules

La terminologia és emprada 
a voler de l’autor, que en 

reivindica la seva propietat 
natural, amb un llenguatge 
propi de la terra i del món 

dels ramats

Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat
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LA PROPOSTA ESTEV@

Finalitzo l’article que vaig escriure el 
passat 13 de setembre sobre els enter-
raments, tot revisant igualment el tre-
ball de final de curs de l’assignatura 
Litúrgia a l’Institut Superior de Ciènci-
es Religioses de Barcelona, i les indica-
cions del ritual de les Exèquies.  

Cal remarcar el caràcter pasqual 
de la mort cristiana en l’esperança 
de la resurrecció. L’anunci pasqual la 
converteix en portadora d’una visió 
realment nova i generadora d’espe-
rança. Crist dona sentit a la mort i a 
la resurrecció. Tot el que puguem dir 
com a cristians sobre la mort, ho hem 
de referir sempre a la mort de Crist. 
Hi advertim una dimensió personal, 
ja que Crist va assumir lliurement la 
mort, i una orientació comunitària, ja 
que ell va morir per nosaltres, per tots 
els homes.

La resurrecció de Crist és el que dona 
sentit final a la seva mort. A partir de 
la realitat del misteri pasqual, la rela-
ció dels homes amb la mort canvia de 

signe. Crist vencedor il·lumina “els 
que viuen a la fosca, a les ombres de 
la mort” (Lluc 1,79 ), i els allibera “de 
la llei del pecat i de la mort” (Romans 
8,2). Quan arribi la fi dels temps, el seu 
triomf tindrà la seva consumació en la 
resurrecció general dels morts. Llavors 
la mort serà destruïda per sempre.

En les cerimònies exequials les pre-
gàries, les lectures, la utilització dels 
símbols adients... tot està perfecta-
ment preparat, adaptat, i coordinat 
per poder transmetre aquest sentit del 
caràcter pasqual de la mort cristiana als 
assistents, siguin o no creients. Cal sig-
nificar també que la celebració de les 
exèquies comporta la celebració de la 
missa. No obstant això, per raons pas-
torals, pot deixar de dir-se en aquest 
moment, si bé cal celebrar-la oportuna-
ment un altre dia. 

Escric aquella pregària que sempre 
em colpeix pronunciar-la: “Senyor, en 
aquests moments que desapareix per 
sempre dels nostres ulls aquest rostre 
que ens ha estat tant estimat, alcem 
vers vós la nostra mirada. Feu que 
aquest germà nostre pugui contemplar-
vos cara a cara en el vostre Regne, i feu 
reviure en nosaltres l’esperança que el 
tornarem a veure al costat vostre pels 
segles dels segles.” I amb un fort clam 
de confiança, també aquelles paraules 
del llibre de Job (19,25.27): “Jo crec que 
el meu redemptor viu i que al darrer 
dia ressuscitaré de la terra. I jo mateix 
veuré Déu, el meu salvador. Soc jo, jo 
mateix que l’he de veure, i els meus ulls 
el contemplaran. I jo mateix veuré Déu, 
el meu salvador.”  

Parlem dels 
enterraments? (i II)

Nosaltres i ells, moltes vegades encara es així, els d’aquí 
i els d’allà, els que hem nascut aquí i els que han nascut 
allà, els fills d’aquí i els fills d’allà, així ho visc a les esco-
les. Anar a les escoles, viure uns dies a les escoles, esco-
les de Primària, escoles on entren i surten nens i nenes 
cada dia, nens i nenes d’aquí i d’allà, a aprendre, viure i 
conviure, amb la gran ajuda de mestres i professionals, 
d’aquí, no d’allà.... Vaig a les escoles a fer activitats d’art, 
a fer activitats amb aquests alumnes, d’aquí i d’allà, on 
a partir d’un autor, fem la nostra pròpia obra, observem, 
mirem i parlem d’un personatge, d’un artista, i amb les 
seves idees, fem el nostre treball, fan. 

La nostra proposta és pensada i creada, des de nosal-
tres, nascudes aquí, filles de mares i pares nascuts aquí. 
On hem nascut i hem crescut, des de la nostra educació 
i cultura, una proposta pensada per a les escoles, per a 
nens i nenes d’aquí i d’allà.

Parlar de museus, exposicions, obres d’art, realisme, 
abstracció... per després agafar els pinzells i començar. 
Retrats, pinzellades, modernisme, cubisme, ceràmica, 
fotografia, figuratiu, abstracte...

Hi ha escoles on els alumnes són nascuts aquí, fills de 
mares i pares nascuts aquí, i escoles on els alumnes son 
d’allà, fills de mares i pares nascuts allà, llocs d’on han 
marxat, llocs d’on han fugit, llocs que han deixat... Hi ha 
escoles on els alumnes són d’aquí i d’allà, i comencem a 
parlar de nosaltres, de tots. Alumnes que veuen i viuen 
el realisme en les obres, alumnes per a qui el realisme és 
sobreviure, alumnes que veuen i viuen l’abstracció en les 
obres, alumnes la vida dels quals és abstracta, alumnes 
que veuen i viuen el surrealisme en les obres, alumnes la 
vida dels quals és surrealista. La comprensió de les coses, 
l’atenció, la concentració... la valoració del moment, del 
material del temps... Fem una proposta on parlem d’un 
llenguatge universal, l’art com a forma d’expressió, l’art 
per entendre d’on som, d’on venim, l’art per entendre 
pensaments i sentiments. 

Comencem l’activitat pràctica i aquí tots, uns i altres, 
expressem, diem, fem, comença l’esclat de colors i for-
mes, de gestos i traços. La nostra proposta és pensada i 
creada, des de nosaltres, nascudes aquí, filles de mares 
i pares nascuts aquí, però quan la posem en pràctica, 
tots junts, nosaltres i els altres, aprenem uns dels altres, 
expressem uns amb els altres, les energies d’uns i altres 
es comparteixen, la comprensió de les coses es compar-
teix, sentiments i pensaments es comparteixen.

Trobar a les escoles alumnes d’aquí i d’allà, parlar 
de tots, nosaltres. Que l’esclat de formes i colors sigui 
intens, sigui veritat, sigui de tots.  

Nosaltres

BÚSTIA

Agraïment de l’EMT a Cosmo 
Internacional Fragances
La col·laboració entre Cosmo International Fragances, 
SAU i l’Escola Municipal de Treball, de Granollers, es va 
iniciar amb la signatura d’un conveni marc que recull els 
termes de la cooperació, acollida d’alumnes de pràctiques 
de formació professional en modalitat dual, mesures fle-
xibilitadores, etc. 

El darrer mes de juliol, Cosmo International Fragran-
ces va lliurar material d’oficina a la nostra escola. En 
concret, 1 taula rodona, 22 cadires, 1 taula ovalada, 9 
prestatges metàl·lics, 3 taules blanques, 18 armaris, 16 
taules per a ordinadors, 4 arxivadors, suros i pissarres, 
lluminàries LED i plaques de sostre. Tot aquest s’ha des-
tinat a modernitzar mobiliari dels departaments i aules 
del centre. 

Des de l’EMT, agraïm al senyor Aymerich Fichard, Gui-
llermo Ciuró i Maite Garcia, per la col·laboració i donació 
del material d’oficines. D’altra banda, l’Escola Municipal 
de Treball agraeix a l’empresa Slugst 3D Global Solution 
Technology, també situada a Granollers, la donació de 
cinc quilos de filament PLA+No. Aquest material s’uti-
litzarà en el nou mòdul d’indústria 4.0 que s’imparteix 
a tots els cicles de grau superior. També serà útil per les 
matèries d’emprenedoria i tecnologia d’ESO. Moltes grà-
cies a tots.

Montserrat Bosch Lata, 
directora de l’Escola Municipal de Treball

Granollers

Paco, va per tu!
Quins vells temps quan anàvem a l’esplai de Montmeló! 
En tinc un bon record. A l’esplai hi havia bons monitors; 
l’Elisenda, el Salvador i tota la gent anàvem de colònies 
al Castell de l’Areny. I també la Montse, l’actual directora 
de la Fundació Roura de Granollers, i l’Antoni Guil, exal-
calde de Montmeló. Ben segur que en Paco ha deixat una 
gran petjada entre els seus amics. El poble de Montmeló, 
un poble petit, però molt gran.

Encara me’n recordo d’ell quan venia a veure el bàs-
quet al Cacaolat Club Basquet Granollers, que venia 
acompanyat del seu fill i va viure moltes victòries 
del nostre equip i també nits tristes. La temporada 
1992/1993, surt amb una foto amb personatges impor-

tants buscant suport per a la continuïtat del club. Hi 
eren en Manel Comers, en Toni Cornellas, en Ramon 
Valls i jo mateix. I moltes persones de la societat gra-
nollerina. Quin gran llegat radiofònic ha deixat el 
Paco a Ràdio Granollers! El vèiem a tot arreu. Per Sant 
Jordi el trobàvem al carrer fent entrevistes a la Por-
xada o a qualsevol roda de premsa esportiva o algun 
ple municipal. Sempre a l’últim ple de l’any a l’Ajun-
tament, jo fent de Pare Noel. Sempre ens hi trobàvem. 
Vull agrair-li el suport que ell em va donar quan jo vaig 

tenir problemes judicials. Sempre va estar al meu cos-
tat. Des d’aquesta carta vull donar el meu suport als 
seus dos fills i a tota la família, els companys de Ràdio 
Granollers.

Visca el Paco, visca Ràdio Granollers i visca Montmeló!

Francesc Payàs
Granollers

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr

Agnès Ferrer 

Grup Granollers Vol Acollir

La resurrecció de 
Crist és el que dona 
sentit final a la seva 

mort
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Tot regirant una antiga calaixera, el moble que és 
converteix en un cul de sac i on moltes famílies hi 
guarden els documents que consideren transcen-
dentals (àpoques, censals, testaments...), un bon 
dia, els de Can Esturgó –que sempre han viscut a 
l’antiga casa pairal, magníficament restaurada, a 
les Roques del Pedró– tot remenant entre la pila hi 
van trobar un petit llibret imprès l’autor del qual, 
en Josep Mauri Carner, nascut el 1879 i emparentat 
amb els antics habitants de la casa, titulà Apuntes de 
la villa de San Feliu de Codinas. El tal Mauri va ser 
oficial de secretaria de l’Ajuntament local i després 
va acabar vivint amb la seva família a Sabadell. He 
estat de sort, ja que una còpia d’aquest llibret –del 
qual n’han desaparegut unes quantes pàgines, ves 
a saber quant temps fa– me l’ha fet a mans en Lluís 
Capdevila Segalés, a qui agraeixo la seva generosi-
tat, ja que ell també, de manera amateur, s’ha dedi-
cat a recollir anècdotes de la nostra història més 
pregona i en edició privada va publicar la trilogia 
Vivències per no oblidar. 

Justament una d’aquestes parts incompletes del 
llibret és la que m’ha desvetllat més passió i ganes 
de posar-me mans a l’obra, possiblement com a con-
seqüència del contingut esfereïdor del relat històric 
d’aquell 9 de maig de 1870. Eren temps convulsos i 
s’anava de revolta en revolta, semblava que la gent, 
com si fos una necessitat fisiològica, només buscava 
brega. Descontents del règim monàrquic, al país es 
va produir la rebel·lió militar amb elements civils, 
que va suposar el destronament de la reina Isabel II 
i com a reacció a aquesta insurrecció, un alçament 
que havia de ser el preludi de la Tercera Guerra Car-
lina, el 1872.

Però anem a pams i centrem-nos en el relat 
d’aquest llibret, que el propi autor qualifica com 
a “mi obrita”. Resulta que el 9 de maig de 1870, el 
poble es va amotinar contra el bàndol de la Ronda 
Negra, partidaris de l’alcalde Antonio Soler Cam-
pillo, un home natural d’Alacant que havia cons-
truït la plaça Nova i, davant mateix de la qual i amb 
capital propi, hi havia fet edificar el magnífic Casi-
no Felicense, on hi tindria el seu domicili. Sabem 
pels diaris de la època que aquell motí tenia el seu 
fonament en la famosa capitació, o sigui, les con-
tribucions. El mes de febrer d’aquell any, l’alcalde 
Soler havia estat condecorat amb la Creu d’Isabel 
la Catòlica i els partidaris de l’alcalde, la denomi-
nada Ronda Negra, eren, curiosament, la gent de 
les classes més humils: “[...] el otro bando lo ape-
llidaban la Ronda Blanca, que era el favorable a la 
clase alta y que era el más numeroso. Resolvieron en 
una reunión que tuvieron en un montecillo que lla-
man Serrat del Cobert ir a pegar fuego al domicilio 
del alcalde, persona muy honrada y notable por sus 
conocimientos y a quién la villa le debe importantes 
mejoras. Así pués al anochecer del día 9 de mayo, los 
vecinos de esta villa, armados con armas de fuego, 
cuchillos de todos tamaños, palos y costales de leña 
y latas de petróleo, se presentaron en el domicilio del 
señor Soler con ademán de matarle e incendiar su 
casa. El señor Alcalde, que estaba prevenido desde 
muchos días, junto con sus compañeros de la Ron-
da Negra, se negaron a abrir la puerta; en el interi-
or del domicilio del señor alcalde, además de él y sus 
compañeros había un sargento de la Guardia Civil 
con 10 o 12 miembros, todos dispuestos a hacer fue-
go a la multitud si fuese necesario, para hacer cesar 
el tumulto. En medio de aquella algazara, a altas 
horas de la noche partieron de la plaza en dirección 
a la iglésia, un grupo de 18 o 20 hombres; llegados 
allí descerrajaron dos o tres tiros sobre la cerradura 
de la puerta de hierro del cementerio viejo, anejo a 
la iglésia, y abierta la puerta se dirigieron al cam-
panario para tocar a somatén. El pueblo, al sentir 
tocar a somatén, se apresuró en ir inmediatamen-

te a la plaza, no sin antes provisionarse en sus casas 
de malas armas con el objeto de maltratar y herir a 
cualquier individuo de la Ronda Negra y mayormen-
te al señor alcalde. Hombres, mujeres, niños y ancia-
nos, todo el mundo quería matar al señor Soler, sólo 
por el delito de ir éste en provecho de los pobres... [...] 
Un vecino que se dirigía pacífico hacia la plaza para 
ver lo que sucedia se halló en el caso de que dos hom-
bres de mala catadura le preguntaron a dónde iba, y 
como la respuesta del pobre hombre no les satisfizo, 
se arrancó uno de ellos un cortante y lo descargó en 
el hombro del desdichado, dejándole tan mal parado 
que le hicieron caer el hombro y costado en redondo, 
falleciendo a los pocos instantes. Por la mañana lo 
trasladaron al hospital, luego de cesado el tumulto o 
mejor dicho, la pequeña revolución...”

L’homicidi fou perpetrat contra Vicens Vernet 
Deu, paleta, casat i de 24 anys d’edat, que per man-
dat judicial seria enterrat l’11 de maig. Ja ho veuen, 
la Ronda Negra donant suport a l’alcalde Soler i la 
Ronda Blanca incendiant-l’hi la casa amb llaunes de 
petroli i costals de llenya. Tot això passava a la plaça 
principal del poble, que després de ser construïda 
seria batejada com la plaça Reial, en honor al prín-
cep Alfons, però que alguns vilatans n’hi deien la 
plaça de l’Alcalde Soler i d’altres la plaça Nova, ja 
que abans que s’edifiqués la plaça del poble estava 
situada al Pla de l’Os. I ara, al 1870 i en un perío-
de de conflictes gravíssims, de sang, ai l’as! l’havien 
rebatejada com a plaça de la Pau.

“[...] Eran las 10 de la noche de aquel fatal 9 de 
mayo, la plaza de la Paz parecía una hoguera; la casa 

del señor Soler iba ardiendo con bastante intensidad, 
los sitiados aguardaban a que cesase algo el alboroto. 
El señor alcalde impaciente y casi inmóvil, teniendo 
a su lado al sargento de la Guardia Civil, alargaba la 
mano para detener de vez en cuando el sable del sar-
gento, que encolerizado iba a mandar que hicieran 
fuego contra la multitud [...] Por último, a las diez y 
media, uno del grupo de la multitud alborotadora 
estaba vociferando desaforadamente en mueras al 
alcalde, cuando el sargento de la Guardia Civil, can-
sado de aguantar, con la mayor sangre fría encaró 
el fusil sobre él y le hizo blanco al momento; sonar 
el tiro, caer bañado en sangre el infeliz, y fallecer al 
poco rato. Quedó la plaza en cinco minutos desierta, 
todo el mundo se retiró a sus casas, con el corazón 
peor que el de una gallina, dejando a aquel desgra-
ciado que pocos momentos antes de existir gritaba 
para alentar al infeliz y miserable pueblo.” El tret del 
sergent de la Guàrdia Civil va acabar amb la vida 
d’en Jaume Vernet Domènech, teixidor, casat i de 
24 anys, que per ordre judicial també seria enter-
rat l’11 de maig al cementiri municipal. “[...] Por la 
mañana del día 10, llegó el batallón de cipayos man-
dado por el coronel don Francisco Targarona que pro-
cedía de Granollers con dos compañías...” Es van fer 
més d’una vintena de detinguts que serien traslla-
dats a presons de Barcelona.

UNA BONA MARATÓ

En una altra calaixera, a l’habitatge del Joanet de 
Ca Na Valenciana, Joan Puigdomènech i Passa-
rell, nascut el 1867, també s’hi van trobar alguns 
escrits d’aquest autor, cronista i secretari munici-
pal de l’Ajuntament; com aquest passatge de la seva 
impublicada Història de Sant Feliu, que breument 
resumeixo: “El mes de juliol de 1873 un contingent 
carlí de 3.000 homes es concentrà a Sant Feliu de 
Codines amb el propòsit d’atacar la veïna població 
de Caldes de Montbui, enclavament liberal partida-
ri a la República Federal Presidencialista. La nom-
brosa tropa s’havia format amb gent provinent de 
les comarques muntanyenques, a la qual donaven 
el seu suport testimonial don Alfons Carles de Bor-
bó i Àustria-Este, germà de Carles VII –que era el 
pretendent a la corona d’Espanya– i la filla d’aquest, 
que aleshores tenia 5 anys, donya Blanca de Bor-
bó. Tant l’oncle Alfons Carles com la seva neboda 
Blanca es van hostatjar a Can Macià, de Sant Feliu. 
Aquell exercit, més nombrós en efectius que tots 
els habitants del poble junts, fou capitanejat pel Ros 
Sopetes, amo de l’Hostal del Xato, un hostal de camí 
ral, relativament proper de la caserna que s’havia 
instal·lat a Can Deu Ric, on s’agrupà el contingent 
carlí. 

De nit emprengueren el camí cap a Caldes i els 
badocs del poble que sortien al carrer per veure la 
comitiva van ser obligats a afegir-s’hi; els feien dur 
cordes, escales i les llaunes de petroli que els carlins 
havien adquirit a Can Fideuer. Un d’aquests badocs 
era el Joan Vilanova de Can Ferreret, que va ser obli-
gat a seguir-los i com que era de la Confraria de la 
Cort de Maria, va perdre la paga que rebia, ja que un 
dels articles l’esmentada confraria prohibia als seus 
membres sortir de nit (!). En arribar a Caldes, a les 
12 de la nit, de seguida van ocupar tot el passeig del 
Remei –n’eren molts– i el barri de Sant Salvador; 
després hi va haver una escaramussa a l’era de Can 
Xalabarder i van continuar la seva marxa cap al cen-
tre de la població, on des de l’interior de les cases, 
amb escopetes de caça, molts calderins van mirar de 
contrarestar l’atac carlí. Va ser una nit intensa, fins 
que l’endemà, pels volts de quarts de 10 del matí, 
un jove carlí situat en una posició d’avantguarda va 
començar a cridar: “La columna arriba! la columna 
arriba!” i, efectivament, provinents de Sabadell i 
havent travessat Sentmenat ja feia una bona esto-
na, es divisava als barretinaires vermells, coman-
dats pel capità Felip Crespi i, pel sud, des de Mollet, 
també s’apropava el batalló de barretinaires d’en 
Jubany –el simbolisme de la barretina era acceptat 
per totes les tendències del catalanisme, des dels 
republicans federals fins als carlins–. Sense aten-
dre cap més ordre, els carlins van optar per la reti-
rada i van córrer desordenadament cap a Sant Feliu. 
No van parar fins arribar-hi, extenuats. A l’enemic 
només l’havien vist d’un tros lluny...

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com
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En aquest ordre, Carles VII, el pretendent carlí a la corona espa-
nyola; Can Deu Ric, a Sant Feliu de Codines, que el 1870 va ser 
quarter general dels carlins, i les marques de les bales en una 
casa de Caldes de Montbui

Calaixeres
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Les empreses premiades en la gala celebrada aquest dijous

Un paviment de Breinco 
obté el premi Ecodisseny 
per la innovació ambiental
Llinars del Vallès

EL 9 NOU

El paviment drenant Llosa 
Filtrant de l’empresa Breinco 
de Llinars ha estat guardonat 
en els premis Ecodisseny, 
que concedeix el Departa-
ment d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Medi Rural de 
la Generalitat. L’empresa de 
Llinars ha obtingut el guardó 
en la categoria de producte 
per la solució innovadora 
de pavimentació amb un alt 
percentatge de permeabili-
tat que millora la gestió de 

l’aigua, minimitza l’erosió i 
incrementa el confort dels 
vianants amb un element 
d’estètica natural. Són lloses 
de llarga durada, elaborades 
amb àrid reciclat, reutilitza-
bles i reciclables, de manera 
que suposen una adaptació al 
canvi climàtic.

El premi també ha distingit 
l’empresa Girbau per un pro-
ducte en desenvolupament 
i una alumna d’Elisava en la 
categoria de disseny jove. Els 
guardons destaquen innova-
cions que milloren el com-
portament ambiental.

El comitè de 
Cespa planteja 
més aturades  
a la planta  
de Mollet

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El comitè d’empresa de la 
companyia de tractament de 
residus Cespa manté oberta 
l’opció de convocar noves 
jornades d’aturada a Mollet 
i a la Zona Franca per exigir 
l’equiparació dels incentius 
(prima d’activitat) amb 
altres centres de treball del 
grup. El sindicat Comissions 
Obreres (CCOO) ha desta-
cat que les aturades de la 
setmana passada van tenir 
un seguiment massiu i que, 
tot i això, la direcció només 
ha respost amb negatives als 
plantejaments dels comitès 
d’empresa.

CCOO considera que la 
situació que es produeix 
en les dues plantes suposa 
una “discriminació salarial”, 
perquè els sistemes d’incen-
tius comporten que, per la 
mateixa feina, hi ha treba-
lladors que arriben a cobrar 
un 144% més. El sindicat ha 
lamentat que l’empresa es 
negui a negociar, motiu pel 
qual no descarta més mobi-
litzacions.

La Cambra facilita  
el finançament  
a les empreses
Granollers

La Cambra de Barcelona ha 
posat en marxa un servei 
per ajudar les empreses a 
trobar finançament, un cop 
constatat que és una de les 
principals dificultats de l’em-
presariat. L’ens preveu facili-
tar alternatives per accedir a 
recursos d’una vintena d’en-
titats d’estalvi.

Nextil porta al 
Masnou l’activitat 
de la filial Ritex 
de Parets

Parets del Vallès

El grup tèxtil Nextil ha 
unificat en un de sol els 
centres de treball de Dogi 
(antiga denominació de 
la companyia) i Ritex. Les 
dues empreses operaran des 
d’una sola planta, situada al 
Masnou. Ritex, que el grup 
va adquirir a final de 2017, 
tenia la fàbrica a Parets. 
Ara, les dues activitats es 
faran en una gran planta de 
producció, que ha de “faci-
litar economies d’escala i 
millora l’atenció al client”. La 
unificació de plantes anirà 
acompanyada del canvi de 
denominació de Ritex, que 
passa a ser Nefe (Nextil Elas-
tic Fabrics Europe). Nextil 
està en procés de reconversió 
de l’activitat per millorar 
la rendibilitat. En el primer 
semestre, va facturar 30,2 
milions d’euros i va reduir 
les pèrdues un 66%, fins a 
2,4 milions.

Sant Celoni ofereix 
assessorament a 
comerços per reduir 
la factura elèctrica

Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha posat en marxa l’assesso-
rament per a l’estalvi ener-
gètic per ajudar establiments 
comercials i de restauració 
a reduir la factura elèctrica. 
L’Ajuntament remarca la 
importància que el cost ener-
gètic té per al sector. En el 
programa, totalment subven-
cionat, hi podran participar 
com a màxim 18 establiments 
del municipi que, després 
d’assistir a un taller en grup, 
rebran la visita individual 
d’un consultor d’eficiència 
energètica al seu local que 
farà un informe sobre millo-
res per reduir el consum.
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La presentació, amb alumnes i algunes de les unitats de vehicles desenvolupats per l’enginyeria de Montmeló

QEV Technologies engega el 
tercer màster de motor esportiu
La firma xifra en el 80% la inserció laboral en cursos anteriors

Montmeló

EL 9 NOU

La tercera edició del màster 
en Motorsport i e-Racing de 
QEV Technologies ha comen-
çat a la seu de l’empresa a 
Montmeló, amb totes les 
places cobertes. El curs va 
arrencar la setmana passada 
i, a l’acte d’inauguració, hi 
van assistir els 30 alumnes 
i representants de la Uni-
versitat de Vic, entitat que 
atorga el títol, i de l’empresa 
vallesana.

En les dues edicions anteri-
ors, el màster ha aconseguit 
l’objectiu de formar profes-
sionals del motor de compe-
tició, particularment en el 
vessant elèctric. Segons asse-
nyala l’empresa, un 80% dels 
participants treballen actu-

alment en diferents equips 
dels principals campionats 
internacionals del motor i, 
en alguns casos, han passat a 
integrar la plantilla de QEV 
Technologies.

En la inauguració, el 
director executiu de QEV 
Technologies, Joan Orús, va 
remarcar la gran rellevància 
que tenen les “pràcticament 
inexistents formacions espe-
cialitzades en el món del 
motorsport”. Orús va remar-
car el paper de “l’extraordina-
ri equip docent” i l’evolució 
de la formació que s’impar-
teix al màster. El primer exe-
cutiu de la companyia també 
destaca “les instal·lacions de 
què gaudeixen els alumnes i 
tots els actius que se’ls posen 
a disposició des de QEV Acta-
demy”. Tot plegat converteix 

la companya “en un referent 
impulsor del canvi i la profes-
sionalització que es produeix 
al sector”.

La trentena d’alumnes 
que participaran en el màs-
ter tindran un programa de 
550 hores presencials –400 
teòrico-pràctiques i 150 més 
de pràctiques en un equip 
de competició o empresa del 
sector–. En les hores teòri-
ques, els alumnes aprenen 
els aspectes teòrics fonamen-
tals i treballen amb vehicles 
que desenvolupa la compa-
nyia. 

QEV Technologies és una 
enginyeria que participa en 
el desenvolupament de vehi-
cles esportius com l’Hispano 
Suiza Carmen, i la gestió 
d’equips com l’Extrem E o el 
Rallycross elèctric.
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Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Notech Spain Meter Calibra-
tion Systems, SL, dedicada a 
la fabricació d’instruments 
i aparells de mesura, verifi-
cació i navegació; activitats 
de programació informàtica. 
Capiral: 100.000 euros. Admi-
nistrador: Ralf Schneiderat. 
Adreça: camí de Can Pla amb 
Camí Ral, 8.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Sambo 96, SL, dedicada a la 
fabricació, comercialització, 
compravenda i distribució 
de components per al sector 
de la impressió 3D i fabri-
cacions digitals; prototipat, 
importació i exportació de 
components per al sector 
de la impressió. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Leonardo Gastón Piñeiro 
Domínguez. Adreça: Gaietà 
Ventalló, 87.

Sant Antoni de Vilamajor

S’ha constituït la societat 
Genium Noa, SL, dedicada 
a la neteja d’edificis, locals i 
habitatges; el comerç al detall 
de béns usats, com poden 
ser mobles, peces i utensilis 
ordinaris d’ús domèstic; el 
comerç al detall de mobles, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Jordi Ribes 

Alcaina. Adreça: passatge 
Farigola, 10.

Sta. M. de Palautordera

S’ha constituït la societat 
Mesfuncional, SL, dedicada 
a altres activitats professio-
nals, científiques i tècniques. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Òscar Sambola 
Tomàs. Adreça: rambla Gene-
ralitat, 28.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Jake2021, SL, dedicada a 
l’activitat de restaurants 
i llocs de menjar. Capital: 
3.500 euros. Administradora: 
Eudelia Ibarra Ibarra. Adreça: 
plaça Major, 4.

Cardedeu 

S’ha constituït la societat 
City Homes Vera, SL, dedi-
cada a la realització de tot 
tipus d’activitats de caràcter 
immobiliari, en especial les 
relatives a l’adquisició, tinen-
ça arrendament, alienació, 
promoció, etc. Capital: 3.000 
euros. Administradors: Ion 
Badía, Antonio Murillo Ortiz. 
Adreça: Torrent Llibre, 3.

Montornès del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Mecanizados Rupom, SL, 
dedicada a la fabricació 
d’útils per a màquines i eines. 

Capital: 3.200 euros. Admi-
nistradors: Roberto Macià 
Mondelo, Raül Calleja Fer-
nández. Adreça: Can Busca-
rons de Baix, 4, Nau 8.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Fagom Process, SL, dedica-
da a la prestació de serveis 
tècnics i la realització i man-
teniment de tota obra civil 
i instal·lacions industrials. 
Capital: 12.000 euros. Admi-
nistradors: Ignasi Pijoan Bori, 
Sergi Gómez Riera. Adreça: 
Lluís Companys, 66.

Caldes de Montbui

La societat Visa Immobles, 
SL, dedicada a les operacions 
típiques del tràfic immobi-
liari, incloses la promoció, 
construcció, comercialització 
i arrendament, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 100.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 106.000 euros.

Montmeló

La societat Automated Tran-
sactions Vending, SL, dedica-
da al comerç a l’engròs de tot 
tipus d’element, components, 
plaques i dispositius electro-
mecànics per a màquines de 
venda automàtica, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 215.618 euros. El capital 

resultant subscrit queda ara 
fixat en 218.618 euros.

Granollers

La societat Saingest, SL, 
dedicada a la comercialització 
de productes del ram de l’ali-
mentació, ha fet una ampli-
ació de capital per valor de 
195.096,94 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 720.317,44 euros.

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat Red 
Veneto Capital, SL, dedicada 
a la comercialització a l’en-
gròs i al detall de tot tipus de 
productes, la seva distribució, 
així com la promoció de pro-
ductes i serveis a través de 
plataformes digitals; la fabri-
cació de mobles, etc. Capital: 
1.500.000 euros. Administra-
dors: Josep Talavera Franch, 
Fernando Jiménez Jiménez. 
Ion Vidaurreta Guerin. Adre-
ça: la Nòria, 13.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat All 
for Health Health for All, 
dedicada a la importació i 
exportació, així com venda 
a l’engròs i al detall, de tota 
classe de begudes; importa-
ció i exportació, així com la 
venda a l’engròs i al detall, 
de productes de nutrició. 
Capital: 3.000 euros. Admi-

nistrador: Marco Fabio Clara 
Trigueiro. Adreça: Santo 
Domingo, 6.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat Jet 
Grup 2021, SL, dedicada a 
la venda al detall en establi-
ments de menjar i begudes. 
Capital: 75.000 euros. Admi-
nistrador: Jugraj Singh Sidhu 
Sidhu. Adreça: Ramon Turró, 
26-28.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Against Covid, SL, dedicada a 
la compra i venda (a l’engròs 
i al detall) així com la impor-
tació i exportació de material 
sanitari que no requereixi 
autorització administrativa 
especial, tal com gel hidroal-
cohòlic i/o mascaretes, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Manuel José Maia 
Rubia Trigueiro. Adreça: San-
to Domingo, 6.

Bigues i Riells del Fai

S’ha constituït la societat 
Batlles Moviments de Terres, 
SL, dedicada a la preparació 
i moviment de terres i tot 
tipus d’obres de construcció; 
preparació de terrenys. Capi-
tal: 30.000 euros. Adminis-
tradors: Andreu Batlles Valls, 
Albert Batlles Valls. Adreça: 
Pla de Can Vermell, Nau 1.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Lyne Group es presenta com un 
pont entre el talent jove i l’empresa
L’entitat, vinculada a la patronal UEI, mostra els seus objectius en un acte a Vilanova

Granollers

EL 9 NOU

Joves emprenedors d’entre 
20 i 35 anys tenen a l’abast 
des de divendres una entitat 
que neix amb l’objectiu de 
representar-los. Lyne Group 
va fer la presentació en 
societat a l’Hotel Augusta 
de Vilanova, en un acte amb 
130 assistents que mostrava 
la voluntat de la nova asso-
ciació, vinculada a la Unió 
Empresarial Intersectorial, 
de convertir-se en un pont 
entre el talent juvenil i el 
teixit empresarial del Vallès 
Oriental.

Per fer efectiu aquest 
objectiu, una vintena de 
joves emprenedors han posat 
en marxa un projecte que 
tindrà trobades de tot tipus 
que propiciïn que els joves 
amb projectes, ja siguin pro-
pis o dins de companyies ja 
establertes, disposin de prou 
suport per materialitzar-se. 
“Ens defineix l’inconformis-
me, perquè som els incon-

formistes els que fem que 
les coses avancin i canviïn”, 
explicava el president de la 
nova entitat, Eduard Compte.

A partir d’aquest incon-

formisme, l’entitat ha 
definit quatre pilars com a 
punt de partida per al seu 
funcionament: la comuni-
cació, l’educació, la tutoria 

i els esdeveniments. Lyne 
Group comunicarà els seus 
objectius, amb les xarxes 
socials com a eina, participa-
rà en accions que fomentin 

l’emprenedoria a escoles i 
instituts, i disposarà d’una 
agenda d’empresaris ja con-
solidats per acompanyar 
els joves en els passos per 
conduir els seus projectes 
cap a l’èxit. Els esdeveni-
ments seran l’eina per donar 
a conèixer els projectes i 
localitzar aquests possibles 
acompanyants. “Volem fer 
créixer el nostre projecte 
com a Lyne Group, però 
sobretot els vostres projec-
tes”, exposava el secretari 
general de l’entitat, Aleix 
Colom durant la presentació. 
“Som joves implicats en el 
teixit empresarial que volem 
fomentar les oportunitats 
de joves cap als empresaris 
i dels empresaris cap als 
joves”, afegia Albert Duran, 
de la junta directiva.

En aquest sentit, resul-
tarà de vital importància 
la xarxa de contactes que 
pugui establir la nova entitat 
d’emprenedoria juvenil. En 
tenen a disposició a través de 
l’empresariat que forma part 
de la UEI, però els actes que 
organitzarà l’entitat també 
tindran un objectiu afegit, si 
es dona el cas, de localitzar 
inversors per als projectes 
més viables. “Les empreses 
poden col·laborar, bé sigui 
comprant el projecte, col-
laborant-hi o acompanyant-
lo”, expressava Ricard Las-
corz, membre de la junta.

Albert Duran i Aleix Colom durant la presentació de l’entitat i dels seus objectius
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El traper Lluc, de Palautordera, va ser un dels participants en el festival dissabte a la tarda, amb l’estrena del seu directe amb banda

Massaviu és una festa
Sant Julià d’Alfou es transforma en l’epicentre del pop juvenil en català

Sant Antoni de Vilamajor

Pol Purgimon

Van començar que eren tres 
amics fent música i aviat les 
seves cançons van trobar 
fans que les cantussejaven 
allà on anaven. Massaviu han 
passat de ser grup que feia 
cançons per als amics des de 
Cardedeu i Sant Esteve de 
Palautordera, a liderar un 

gran aixopluc de bandes. El 
festival Massaviu Party, que 
es va celebrar aquest dissab-
te a la tarda a Can Suari de 
Sant Julià d’Alfou, a Sant 
Antoni de Vilamajor, va ser 
el primer gran aparador dels 
artistes que Massaviu produ-
eix. “Vam decidir que havíem 
de fer créixer el projecte més 
enllà del nostre i contribuir 
a la música catalana”, justifi-

cava un dels seus membres, 
Miki Lloret. 

El cartell de músics que 
han sumat a la seva famí-
lia van des de propostes 
autòctones, com Lluc –de 
Palautordera–, Moli –de 
Granollers– o Pau Roget 
–de Cardedeu– al barceloní 
Socunbohemio. Tots ells van 
tenir cabuda en un festival 
minat de guitarres atmosfè-

riques, pop casolà i beats de 
hip hop. Una cartellera que, 
si bé estava farcida d’estils 
musicals diferents, la major 
part de les bandes compar-
tien la mateixa essència. “És 
contingut modern, fet per 
joves i en català.” També 
van tocar durant el festival 
Ven’nus, Iglú i Entresol2na.

L’enfilall de projectes s’ha 
anat construint amb els 

mesos des de l’estudi que 
Massaviu té a Cardedeu, i 
també fan videoclips i roba. 
“Som una entitat creativa.” 
El primer d’entrar a la famí-
lia va ser el traper Lluc, de 
Palautordera, a qui Lloret va 
conèixer d’intercanviar-se 
cançons per internet. Aquest 
dissabte va estrenar el seu 
directe amb banda. Fa un 
any va publicar el seu primer 
disc, DE X VIDA, i aviat llan-
çarà el segon, també produït 
Massaviu. “Fa dos mesos que 
me l’escolto i encara no n’es-
tic cansat”, admet el traper.

INTERCANVI DE MÚSICS

Entre els membres de la 
comunitat, també s’inter-
canvien músics. La banda 
de Lluc, per exemple, està 
formada per components 
de Massaviu i Iglú. Un 
altre músic de Massaviu, 
Biel Colomer, és baixista a 
Socunbohemio, el projecte 
personal d’Artur Viñas. 
“Buscava un grup. Vaig tro-
bar el Biel per instagram, em 
va dir que em podia produir 
i tocar a la banda. Estem 
fent una comunitat d’artis-
tes molt xula”, explica Viñas, 
que acumula un bon grapat 
de seguidors.

A més de projectes musi-
cals amb segell propi, aquest 
conjunt d’artistes també 
tenen públic molt fidel, jove 
i vingut d’arreu. L’Adriana, 
la Marta Nicolau i el seu 
pare, en Miquel, van arribar 
a la Massaviu Party directa-
ment des de Mallorca. “Vam 
comprar els vols ahir a la nit 
i tornem demà. Ens agraden 
tots i es nota que són un gran 
grup d’amics. A les Illes hi ha 
molta gent que els escolta”, 
explicava l’Adriana. 

El festival Montmusic, de Palautordera, guanya espais en la seva cinquena edició 

La música improvisa amb la natura
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Laia Vallès va actuar divendres al vespre al Circ Cric amb un sintetitzador modular

Santa Maria de P

P.P.

Divendres a la nit era la pri-
mera vegada que el Circ Cric 
acollia algun espectacle del 
Montmusic, el festival de 
músiques improvisades del 
Montseny. Dalt d’una lona 
vermella tacada de restes 
de pirotècnia, la músic Laia 
Vallès feia un concert amb 
un sintetizador modular. 
Posava i treia cables per fer 
virar un so que anava de la 
vibració o un so més plàcid, 
de músiques més lentes a 
d’altres de més intensitat i 
que es fonien amb el cantar 
dels grills dels boscos pro-
pers.

Aquesta va ser una de les 
tòniques de la cinquena 
edició del festival, que va 
tenir lloc entre divendres 

i diumenge a Sant Esteve i 
Santa Maria de Palautordera. 
La cita s’ha eixamplat més 
dies de l’habitual –de dos a 
tres– i a més espais: tant al 
Circ Cric, com al Teatre Pare 
Casals, La Quadra o espais 
a l’aire lliure, lluny del Can 
Balmes inicial. “Se’ns havia 
fet petit”, explica la directo-
ra artística, Núria Andorrà. 
L’objectiu és que amb els 
anys el festival vagi creixent 
i despunti com un referent 
de la música improvisada 
arreu de Catalunya. “Omplim 
un buit. Hi ha molts festivals 
d’aquest caire a nivell euro-
peu, però aquí, per tradició, 
no en tenim.” 

Andorrà, que a més és 
percussionista, explica que 
aquest any el festival ha girat 
al voltant d’un concepte: l’es-
colta activa, que parla sobre 
com el públic rep la música 
en el moment de l’actuació. 
El festival, a més, ha comptat 
amb un reguitzell d’artistes 
internacionals i, fins i tot, 
una experiència musical dins 
el bosc. 
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Ricky Gil, a l’esquerra, va actuar acompanyat dels sempre solvents Biscuit a l’auditori Ovidi Montllor de Palautordera

Una nit de retrobament
Som del Montseny celebra la novena edició coincidint amb el final de les restriccions sanitàries

Sta. M. de Palautordera

Oriol Serra

Nit de retrobament en tots 
els sentits, la de dissabte pas-
sat al parc del Reguissol de 
Santa Maria de Palautordera. 
El festival Som del Montseny 
celebrava la seva novena edi-
ció coincidint amb el final de 
les restriccions que durant 
un any i mig havien tingut 
el món de la cultura contra 
les cordes. Canvi de data –la 
pandèmia havia fet ajornar 
la cita en diverses ocasions– i 

d’emplaçament –de Can 
Balmes a l’auditori Ovidi 
Montllor–, però el mateix fil 
conductor de sempre: la pas-
sió per la música i la cultura 
underground.

La vetllada va començar a 
ritme de contundent punk 
rock amb els osonencs FP. 
Tot un combinat d’electrici-
tat, velocitat i visceralitat, 
amb la veu gutural de Ramon 
Mas escopint confessions en 
veu alta com qui s’hi juga la 
vida. En unes coordenades 
no gaire distants, Les Cruet 

van oferir una altra descàr-
rega de punk a tota castanya 
i sense domesticar. Amb les 
estripades cordes vocals de 
Laura Crehuet en primer 
pla, els de Palautordera van 
emmarcar composicions inè-
dites en un repertori que va 
repassar generosament els 
dos discos que tenen publi-
cats a data d’avui –Pomes 
agres (2016) i Cérvols, astres 
(2019)-, i on van brillar títols 
com “Cérvols”, “Núvols dau-
rats” o “Folls”.

El primer canvi de registre 

el va determinar l’actuació 
de Ricky Gil amb el suport 
dels seus ja inseparables Bis-
cuit. El vocalista de Brighton 
64 venia a presentar Infinites 
rutes invisibles (2021), el 
primer disc que signa amb el 
seu nom. A sis mesos d’haver 
estrenat l’àlbum en direc-
te, el rodatge es comença a 
notar i l’aliança de Gil amb 
Biscuit es referma més que 
mai com una de les més sòli-
des i fructíferes que s’han 
pogut veure últimament a 
l’escena catalana.

Una potent descàrrega de 
rock psicodèlic, que va fer 
dialogar les essències de Neil 
Young i Crazy Horse amb les 
orgies decibèliques dels Who 
a Leeds i la comunió elèc-
trica de Bob Dylan amb The 
Band. “Insubmissió”, poema 
de Caterina Albert musicat 
pel propi Gil, va manifes-
tar-se aclaparador com ell 
mateix. “En una altra vida”, 
una de les joies de la corona 
de l’àlbum, va esdevenir un 
expansiu exercici de rock 
àcid dels que apunten enlaire 
i remouen consciències. I el 
dinàmic rock’n’roll de “Dues 
obres mestres” va acabar de 
rematar la feina amb la segu-
retat de qui ha parit un dels 
discos de l’any.

Tot seguit, Chaqueta de 
Chándal van posar la pista 
de potes enlaire –per pri-
mer cop en un any i mig, el 
públic podia ballar– amb un 
cançoner que conjuga ironia 
i consciència social sobre un 
dinàmic coixí sonor on els 
acabats psicodèlics i fins i tot 
progressius van de la mà amb 
una aguda sensibilitat pop. A 
títols tan celebrats com “Artí-
culo Primero” o “La insopor-
table levedad del ser rico”, 
van sumar-hi “Vademécum”, 
oportú avançament del seu 
proper àlbum on venen a pas-
sar comptes amb els gegants 
de la indústria farmacèutica.

La recta final del festival es 
va enlairar amb els contorns 
galàctics de Gambardella i el 
seu post-rock d’herència psi-
codèlica, i va culminar amb el 
final de festa d’Esperit!. Molt 
més que un home orquestra, 
l’alter ego del celoní Mau 
Boada va construir sobre la 
marxa un repertori on van 
alternar registres com el dub, 
el post-punk o el krautrock.

X
.G

.G
.

Txema Riera Quartet en un moment del concert de divendres al vespre al Casino

CRÍTICA DE MÚSICA

Txema Riera Quartet pre-
senta ‘Allegoria’. 49è Cicle 
Jazz Granollers. Casino de 
Granollers. Divendres 15 
d’octubre, 20.00. 

Després de la tempesta  
ve la calma

Granollers

X.G.G.

Amb l’excusa de celebrar la 
fi de la majoria de restric-
cions en l’àmbit cultural a 
Catalunya, aquest divendres 
al vespre em vaig acostar 
al Casino de Granollers per 
assistir al tercer recital del 
49è Cicle de Jazz de la capital 
comarcal. Allà, en una sala 
mig plena, el músic de Palau 
de Plegamans Txema Riera va 
oferir durant una hora i mitja 
una selecció de les creacions 
incloses en els seus dos discos 

editats, Terror (2016) i Alle-
goria (2020), més un parell 
de composicions inèdites, “La 
bona nova” i “Freire”. Amb 
el cohesionat suport i els 
notables solos dels habituals 
Dani Pérez, a la guitarra, i 
Roger Gutiérrez, a la bateria, 
juntament amb la flamant 
incorporació i el destacable 
protagonisme del saxofonista 
Santi de la Rubia, el pianista 
vallesà va esprémer el seu 
vintage orgue Hammond B3, 
a través del corresponent 
altaveu Leslie, en un concert 
que va anar trescant per 
terrenys tan clàssics com 
contemporanis, alternant 
seqüències progressives amb 
passatges introspectius, i fent 
dedicatòries o tributs a artis-
tes tan dispars com l’instru-
mentista Pep Mula, el cubà 

Silvio Rodríguez, els pioners 
Larry Young i Lonnie Smith o 
el grup d’indie rock estatuni-

denc Yo La Tengo.
Per cert, tal com va anun-

ciar el mateix Riera, el seu 

darrer treball només es pot 
adquirir en el també ressus-
citat vinil.
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Dijous passat, Anna Porquet va presentar el llibre a la Biblioteca Montserrat Roig de Martorelles

Anna Porquet presenta la seva 
última novel·la, a Martorelles
L’autora de Mollet signa ‘Descalces per casa’, una novel·la intimista i costumista

Martorelles

Marta Santisteban

“Les portes del balcó del 
dormitori es van obrir amb 
un grinyol de bèstia feri-
da que va envair per uns 

instants el silenci”. Així 
comença la darrera novel·la 
de l’autora molletana Anna 
Porquet Botey, Descalces per 
casa, una oda al record, a la 
memòria, reflex d’unes vides 
que caminen descalces i es 

(re)construeixen en retalls 
de record, fragments de vida 
continguts dins d’una casa. 
La història d’una mare i una 
filla, i totes les vicissituds de 
dues dones en convivència i 
família.

Dins de Descalces per 
casa hi ha una mica de la 
pròpia vida de l’autora, i 
molta ficció: “M’agrada 
molt fer ficció, fantasiejar”, 
va explicar l’autora en la 
presentació del llibre que 

El fotògraf de Granollers presenta “At home i +” i fotos de l’últim treball

Francesc Ventura exposa a la 
galeria fotogràfica 3-e-u de Vic

El fotògraf Francesc Ventura

Granollers

EL 9 NOU

El fotògraf granollerí 
Francesc Ventura exposa des 
de divendres a la galeria 3-e-
u de Vic. Fins al 3 de novem-
bre s’hi podrà veure, sota el 
nom de “At home i +” el seu 
últim treball de fotografia 
intervinguda digitalment, 
realitzada durant la pandè-
mia amb objectes quotidians 
que podia trobar a casa o al 
pati. “Van ser moments de 
reclusió i d’observació d’allò 
que de petit, i a vegades 
insignificant però ple de 
bellesa, t’envolta ben a prop i 
que sovint no hi dones gaire 
importància”, explica l’autor.

La mateixa exposició tam-
bé inclou les fotografies del 
seu últim treball, que con-
tinua amb la línia intimista 
i de trobada amb la natura 
però ara ja de forma més 

expansiva. “Ja podem gaudir 
d’allò petit que ens ofereix la 
natura fora de casa, petites 
coses en transformació que 
reclamen la nostra atenció.” 

Properament, Ventura 
també serà a la fira de foto-

grafia FIG de Bilbao, que 
se celebrarà del 15 al 28 
de novembre,. Hi exposarà 
principalment fotografies 
intervingudes manualment 
i amb diferents tècniques 
pictòriques.

El Teatre Auditori 
Cardedeu obre 
una segona funció 
d’El Pot Petit

Cardedeu

EL 9 NOU

El Teatre Auditori Cardedeu 
(TAC) ha obert una nova 
funció de l’espectacle Les 
aventures del lleó vergonyós, 
d’El Pot Petit, per al 2 de 
desembre a les 7 de la tarda. 
Les entrades es posaran a la 
venda aquest dilluns a les 9 
del matí.

D’altra banda, per cau-
ses d’organització de les 
activitats previstes al TAC, 
l’espectacle Els ocells, de la 
companyia La Calòrica es 
passa del 15 al 22 de gener a 
les 8 del vespre. Les persones 
que vulguin tornar l’entrada 
ho podran fer. I per causes 
alienes al TAC; la companyia 
Petit Comitè ha suspès la 
gira prevista de l’espectacle 
Talking Heads. Això afecta la 
representació prevista per al 
6 de novembre al TAC.

Montse Lapuerta 
presenta un conte  
a la Garriga 
La Garriga

Aquest dimecres es presen-
tarà a la Garriga el conte 
Filomena, la rateta sàvia, de 
Montse Lapuerta. L’acte, 
organitzat per l’Associació 
La Garriga Secreta i l’Ajunta-
ment, es farà a les 7 de la tar-
da a Can Luna, i hi participarà 
l’escriptora Mercè Arànega. 
L’escenari del conte és l’antic 
sindicat de pagesos i ramaders 
de la Garriga, que després es 
va convertir en biblioteca.

Òpera al Cinema 
Edison de Granollers
Granollers

El Cinema Edison de 
Granollers projectarà 
aquest dijous a les 7 de la 
tarda l’òpera Tosca, de Gia-
como Puccini, realitzada al 
Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona. És una història 
d’odi, amor, passió, violència 
i religió escrita pel composi-
tor de Lucca. La presentació 
anirà a càrrec de Begoña 
Alberdi, soprano i divulga-
dora.

va fer dijous passat a la 
biblioteca Montserrat Roig 
de Martorelles. Segons Por-
quet, els personatges prenen 
vida i ells mateixos li dema-
nen el que escriu. De fet, 
Descalces per casa neix de la 
necessitat d’explicar la vida 
dels personatges protago-
nistes d’un dels seus contes 
més reconeguts, Secrets, 
publicat a la revista Inèdits. 
Un gènere, el dels contes, 
que Porquet vindica i reivin-
dica no només amb el dis-
curs, sinó amb les accions. 
“Els contes són un gènere 
per si mateix. Tenen la per-
fecció d’una esfera, que va 
directa cap al final.”

Descalces per casa va un pas 
més enllà del conte, i confi-
gura una novel·la fix-up, és a 
dir, una novel·la feta a partir 
de contes independents, 
entrellaçats pels personatges 
i el seu vincle. Pilar Arbó, 
que va conduir l’acte, va pre-
sentar la novel·la com a “inti-
mista, costumista, d’històries 
que podrien haver passat a 
casa nostra”.

Anna Porquet és especi-
alista a captar l’essència de 
les petites coses, que sovint 
són les més importants. Com 
diu en un passatge del llibre: 
“Magma aturat amb la cen-
dra encara bategant a dins”, 
així és com captura Porquet 
el record en paraules. Ima-
ginant realitats alternatives 
que podrien ser també nos-
tres.

Després de presentar la 
seva novel·la a la comarca, 
Anna Porquet té previst fer 
una presentació a Barcelona, 
a la llibreria Barra Llibres.
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El món de 
l’handbol 
posarà els ulls a 
Granollers com 
ho va fer el 1992 i 
el 2013

La classificació 
del Brasil, 
l’Argentina i el 
Paraguai completa 
els 32 equips  
del Mundial

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ
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Tres campionats  
per a una seu 
El Palau d’Esports haurà acollit dos Mundials i els Jocs del 1992

Aficionats de la selecció francesa animen el seu equip en un partit del Mundial masculí de 2013. La Selecció francesa també serà un dels atractius en les fases preliminars del Mundial femení

la projecció de ciutat que 
atorga formar part d’un esde-
veniment d’abast globlal com 
uns Jocs Olímpics.

Esportivament, 12 equips 
en categoria masculina i 8 
en categoria femenina van 
disputar les fases prèvies i 
algunes de les rondes finals 
al Palau d’Esports. Els partits 
per les medalles es van dis-
putar a Barcelona. 

Granollers havia superat el 
repte organitzatiu dels jocs i, 
de nou, l’handbol internaci-
onal de seleccions va passar 
per la ciutat el 2013, com 
una de les seus del Mundial 
que organitzava la Federa-
ció Espanyola. De nou, el 
voluntariat va tenir un paper 
remarcable, amb més de 230 
persones implicades. El mun-

J.C.A.

Jordi Romea, Cap d’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Granollers, pot parlar en 
primera persona sobre l’or-
ganització dels grans esdeve-
niments internacionals que 
s’han fet a la ciutat. El 1992 
va ser responsable tècnic del 
Palau d’Esports; en el Mun-
dial de 2013, com ara en el 
femení, és el responsable de 
la seu de Granollers.

Els reptes són coneguts, 
però per a aquest 2021 també 
n’hi ha de nous. La seu acolli-
rà més partits, perquè a més 
que el Mundial tindrà 32 par-
ticipants, Granollers serà la 
seu dels partits de quarts de 
final, les semifinals i la final.  
Seran 38 partits en tres set-
manes de competició que 
donaran visibilitat a la ciutat, 
amb una audiència potencial 
de 700 milions d’espectadors 
i també posaran a prova la 
capacitat organitzativa a la 
ciutat. “Tant els Jocs Olím-
pics com el Mundial són 
recordats gratament per la 
gent. Confiem que, en aques-
ta ocasió, en el Mundial 
femení torni a ser així”, diu 
Romea.

 En la perspectiva del 

temps, Romea destaca que 
“es nota que el temps ha 
passat” des de 1992 “tant des 
del punt de vista de l’organit-
zació, de la concepció de l’es-
deveniment, com sobretot en 
l’evolució de la tecnologia”. 
“El que no ha canviat és la 
il·lusió que es respirava el 
92, el 2013 i ara”, remarca. Sí 
que hi ha canvis pel que fa 
a la difusió. “Els mitjans de 
comunicació són més forts, 
hi ha més canals com les xar-
xes socials, la tecnologia ha 
avançat molt i l’handbol està 
implantat arreu del món”, 
analitza,

De nou, el paper del volun-
tariat és essencial i el caliu ja 
s’està notant. “La resposta de 
les inscripcions per formar 
part del voluntariat ha estat 
fantàstica. Estic convençut 
que qui no acabi participant 
d’una manera o altra, també 
se sentirà orgullós que la 
ciutat hagi acollit un esdeve-
niment com aquest.”

Romea té el convenciment 
que “la gran força de l’hand-
bol a la ciutat i el reconeixe-
ment internacional” són un 
motiu per ser seu. També ho 
és el potencial esportiu en 
general de la ciutat.

Granollers

Joan Carles Arredondo

Jocs Olímpics, Copa del Món 
Masculina i Copa del Món 
Femenina. Els tres grans 
esdeveniments internaci-
onals de l’handbol hauran 
passat per Granollers quan 
la pilota entri en joc el dia 2 
de desembre a 2/4 de 7 de la 
tarda en el partit entre Corea 
del Sud i el Congo. No hi ha 
gaires precedents que un sol 
escenari, el Palau d’Esports 
de Granollers, hagi allotjat 
aquestes tres competicions i, 
encara menys, que els princi-
pals esdeveniments interna-
cionals hagin passat per una 
ciutat de poc més de 60.000 
habitants. 

Per arribar a ser seu de les 
principals cites internacio-
nals de l’handbol, Granollers 
ha pogut acreditar la inqües-
tionable vinculació amb 
aquest esport, del qual es 
considera la ciutat bressol a 
Catalunya i a l’Estat, amb un 
club, el BM Granollers, amb 
un historial de títols enveja-
ble i el primer de tot l’Estat 
a obtenir un campionat 
europeu (la Recopa de 1976). 
Però també ha certificat una 
capacitat organitzativa forja-
da ja en els Jocs de Barcelona 
i grans competicions domès-
tiques, com la Copa del Rei 
d’handbol de 2009.

L’any 1992 va ser el del 
fervor olímpic. La nominació 
de la ciutat com a subseu de 
les competicions masculina 
i femenina d’handbol va 
despertar entusiasme, amb 
actes multitudinaris de cele-
bració a la Porxada, durant la 
posada de la primera pedra 
del Palau d’Esports que 
acolliria les competicions i 
que aquest 2021 també serà 
la seu del Mundial femení 
o amb l’arribada de la torxa 
olímpica.

La celebració dels Jocs a 
Granollers va deixar pòsits 
tangibles, com el mateix 
Palau d’Esports o la configu-
ració urbanística de l’entorn 
de l’equipament, al sud de 
la ciutat, amb al barri de 
les Tres Torres. Però també 
d’intangibles, com el desple-
gament d’una xarxa hotelera 
–en la qual també ha incidit 
el Circuit de Montmeló–, 

Els Jocs van 
a desplegar 
la capacitat 

organitzativa  
a la ciutat

la creació d’una cultura de 
voluntariat –hi va haver més 
de 500 voluntaris als Jocs i 
els grans esdeveniments que 
es fan a la ciutat acostumen 
a tenir les col·laboracions 
desinteressades com a princi-
pals aliats– i el desplegament 
de la capacitat organitzativa 
que, posteriorment, s’ha 
reflectit amb altres grans 
esdeveniments no només de 
l’handbol. I, per descomptat, 

Jordi Romea ha estat implicat en l’organització dels Jocs i dels dos Mundials a Granollers

“La ciutat sentirà orgull pel Mundial”
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Romea, el 1991, al Palau d’Esports, del qual va ser responsable tècnic en els Jocs
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El responsable de la seu de Granollers, durant el Mundial de 2013
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Aficionats de la selecció francesa animen el seu equip en un partit del Mundial masculí de 2013. La Selecció francesa també serà un dels atractius en les fases preliminars del Mundial femení
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Un jugador suec celebra un gol en el partit que els va enfrontar a França el 92

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Una disputa de pilota en el partit Alemanya-Argentina del mundial de 2013

dial va comportar arranja-
ments al Palau d’Esports. 

A l’equipament es van 
disputar 12 partits de la fase 
prèvia, amb França com a 
cap de cartell del Grup A, en 
el qual també van competir 
Alemanya, Montenegro, l’Ar-
gentina, el Brasil i Tunísia.

A més de la implicació 
dels voluntaris, la seu de 
Granollers va destacar com 
una de les que va tenir més 
entrades venudes –14.155 
de 15.200 possibles–. Entre 
els agents econòmics de la 
ciutat, hi havia satisfacció 
per l’elevada ocupació hote-
lera i per la repercussió en 
el comerç local d’aquells 
cinc dies de competició. La 
imatge de Granollers tam-
bé es projectava sobre una 
audiència potencial de 1.200 
milions de persones.

La tradició de l’handbol i 
els dos grans reptes organit-
zatius superats tornen a por-
tar un esdeveniment global 
a Granollers amb el Mundial 
femení de 2021. En aquesta 
oportunitat, a més, amb el 
protagonisme afegit d’acollir 
els partits decisius.
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El podi del torneig previ a Sud-amèrica amb les jugadores de les seleccions classifacades

El Brasil, l’Argentina i el Paraguai 
completen el quadre de 32 seleccions
La participació sud-americana es va decidir en un torneig disputat al Paraguai

Granollers

EL 9 NOU

El quadre de seleccions 
participants al Campionat 
del Món Femení d’Handbol 
s’ha completat després de la 
disputa del torneig de clas-
sificació d’equips que repre-
sentaran Amèrica del Sud en 
la competició. Com s’espera-
va, les seleccions del Brasil 
i de l’Argentina van superar 
el repte de la classificació. 
La tercera posició, l’última 
que donava dret a competir 
en el mundial, la va acon-
seguir el Paraguai, país on 
s’havia organitzat el torneig 
de classificació. El Brasil va 
aconseguir la victòria en els 
cinc partits que va disputar, 
inclòs l’últim contra l’Argen-
tina, amb un clar 31-22.

El quadre queda format 
per 32 seleccions, el més 
nombrós de la història del 
campionat. Les places reser-
vades per a les seleccions 

sud-americanes ja tenien un 
grup assignat i només calia 
esperar el resultat final del 

torneig previ. El primer clas-
sificat, el Brasil, i el tercer, el 
Paraguai, disputaran la fase 

prèvia en el grup F, amb seu 
a Castelló, amb Croàcia i el 
Japó, mentre que l’Argentina 

haurà de disputar la plaça 
per a la ronda principal en 
el grup H, el de la Selecció 
espanyola, que disputa la 
ronda prèvia a Llíria, junta-
ment amb Àustria i la Xina, 
país que ha accedit al Mun-
dial amb una invitació de la 
Federació Internacional.

L’assignació dels grups ja 
havia quedat fixada en el 
sorteig que es va fer al mes 
d’agost a Castelló i que havia 
determinat, també, els grups 
de les seleccions que es juga-
ran a la seu de Granollers el 
pas a la fase principal. Seran 
el grup A, amb França –una 
de les favorites de la compe-
tició–, Montenegro, Angola 
i Eslovènia, i el grup F, amb 
Dinamarca –un altre dels 
referents– juntament amb 
Corea del Sud, que va acon-
seguir el passaport per a la 
competició al mes de setem-
bre en imposar-se en el grup 
asiàtic, Tunísia i el Congo.

La fase prèvia suposarà que 
Granollers aculli els  partits 
corresponents als dos grups 
de la fase prèvia, però l’hand-
bol no s’acabarà en aquesta 
primera etapa, perquè el 
Palau Olímpic acollirà també 
partits de dos grups de la fase 
principal i tota la fase final 
(quarts, semifinals i final). En 
total, seran gairebé 40 partits 
del 2 al 19 de desembre.

Kaba Gassama torna amb bon 
peu a la Selecció espanyola
Granollers

EL 9 NOU

La jugadora de Granollers 
Kaba Gassama, actualment 
a les files del Fleury Loiret, 
de la lliga francesa, es perfila 
com una de les vallesanes 
amb més opcions per tenir 
un lloc al mundial del mes 
de desembre. La jugadora, 
formada al planter del BM 
Granollers, a través del qual 

va arribar al primer equip i 
va tenir les primeres oportu-
nitats com a internacional, 
va tornar a la Selecció en els 
partits de classificació per al 
campionat europeu que es 
van disputar fins el cap de 
setmana anterior. 

Gassama, que no havia 
entrat de manera directa a la 
convocatòria, va ser cridada 
a la Selecció pel nou tècnic, 
José Ignacio Padres –substi-

tut des de fa unes setmanes 
del que era entrenador de 
l’equip femení espanyol, el 
vallesà Carlos Viver, fins als 
Jocs Olímpics, arran de la 
lesió de la pivot Eli Cesáreo.

Gassama va tornar al com-
binat estatal amb bon peu i 
els seus quatre gols van con-
tribuir a l’ajustada victòria 
que l’equip va obtenir, a pista 
contrària, davant de Portugal 
(22-23). Kaba Gassama fa un llançament en un partit del combinat espanyol
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El parc de l’Escorxador de Montmeló va quedar ple de cotxes i motos clàssiques i moltes persones els van anar a veure

Torna l’amor pels clàssics
El Clàssic Club de Montmeló va celebrar diumenge la 8a trobada de clàssics al municipi
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El públic va poder admirar diferents models de vehicles

Montmeló

Carla Ramos

La vuitena trobada de clàs-
sics que el Clàssic Club 
Montmeló va celebrar diu-
menge estava inclosa en el 
30è aniversari del Circuit 
de Catalunya i era el primer 
esdeveniment multitudinari 
que feien després de la pan-
dèmia. “Estem molt contents 
perquè hem vist que la gent 
té moltes ganes de treure 
els automòbils clàssics dels 
garatges i, per primera vega-
da des que fem la trobada, 
ens hem trobat que hem 
hagut de tancar les inscrip-
cions força dies abans de 
l’esdeveniment. De fet, han 
vingut alguns vehicles sense 
inscripció i no han pogut 
accedir al recinte”, explicava 
el president del Clàssic Club, 

Ramon Feliu. 
El parc de l’Escorxador de 

Montmeló, escenari de la 
trobada, va quedar molt ple 
de cotxes i motos clàssiques. 
Alineats en  tres files amb 
vehicles a la dreta i a l’es-
querra, els amants del motor 
clàssic van poder gaudir de 
l’exposició. A més, l’entrada 

a la mostra simulava la sor-
tida d’una carrera. Entre els 
vehicles destacats hi havia un 
cotxe tradicional de la Guàrdia 
Urbana, un Citroën 2CV i un 
Renault 5 copa turbo. En total 
es van repartir 350 dorsals 
pels vehicles clàssics, dels 
quals 30 feien tandes de velo-
citat, i 200 cotxes i 80 motos 
que feien voltes guiades pel 
Circuit de Catalunya. L’asso-
ciació sense ànim de lucre de 
clàssics va poder organitzar 
l’esdeveniment amb el suport 
dels mateixos socis del club, 
de l’Ajuntament de Montmeló 
i la participació del Circuit 
de Barcelona. “El valor afegit 
de la trobada són les voltes 
guiades que els participants 
poden fer en el mateix indret 
en què estan competint Marc 
Márquez o Lewis Hamilton. 
Això és un fet molt valorat”, 
remarcava Feliu. 

La 8a trobada de vehicles 
clàssics també va comptar 
amb música en directe, un 
esmorzar a la brasa i simula-
dors de conducció virtuals. A 
més, també es podien trobar 
algunes parades amb peces 
de cotxes, vehicles de jogui-
na, un antiquari de motos i 
bicicletes i un espai dedicat 
a la marca automobilística 
Porsche. El parc de l’escorxa-
dor es va començar a buidar 
cap a 2/4 d’1 del migdia, hora 
en què els vehicles comença-
ven a marxar cap al circuit. 
“Ha estat un èxit molt gran”, 
emfatitzava satisfet el presi-
dent del club.
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Gerard Camp, Miquel Camp fill i Miquel Camp pare bufant les espelmes d’aniversari divendres al vespre

L’Endroit celebra 40 anys  
amb còctels, música i pastís

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La celebració dels 40 anys del 
pub L’Endroit de Mollet es va 
allargar durant tres dies, des 
de dimecres, dia de l’aniver-
sari, fins divendres, en què 
es va fer la festa grossa. En 
aquesta darrera vetllada no 
hi va faltar la música de la mà 
d’un “vell roquer dels bons” 
com Frank Mercader, amb un 
concert de covers, o també el 
músic molletà Esteve Coll. 
La celebració es va completar 

amb un pica-pica especial i un 
pastís d’aniversari del Pita-
pes, “molt ideal per a l’ocasió, 
amb petits pastissets que 
recreaven els 40 anys”, segons 
ha explicat Gerard Camp, un 
dels copropietaris del negoci.

 A més, la nit de divendres 
va significar un retrobament 
amb la gent de sempre i tam-
bé amb les noves generacions. 
La celebració havia començat 
dimecres amb el repartiment 
de l’auca a tots els clients, i 
dijous amb la degustació d’un 
còctel especial.

Entre els vehicles 
hi havia un cotxe 
tradicional de la 
Guàrdia Urbana
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Daniel Garcia Crespo, divendres passat a La Troca amb algunes de les fotografies exposades

Granollers

Oriol Serra

L’espai La Troca de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, 
a Granollers, acull fins al 
30 d’octubre l’exposició 
“Retrats sota el foc”. Gairebé 
una quarantena d’imatges de 
colles de diables d’arreu de 
Catalunya, captades pel fotò-

graf Daniel Garcia Crespo, 
veí de la Roca i antic membre 
dels Diables de Granollers. 
La mostra es va inaugurar 
aquest divendres a la tarda 
en el marc d’un acte organit-
zat per la mateixa colla.

“A dia d’avui qualsevol per-
sona equipada tan sols amb 
un mòbil pot fer fotografies 
de correfocs. En aquest con-

text, el repte del fotògraf ha 
de ser captar allò que ningú 
més arriba a captar. En el 
meu cas, m’he volgut fixar 
en la forma com els diables 
viuen la seva activitat, en el 
sentiment que desprenen 
quan ballen sota el foc”, 
va destacar el propi autor 
durant l’acte inaugural.

Garcia Crespo va començar 

a fotografiar diables l’any 
2015, i va deixar de fer-ho 
quan la pandèmia va fer 
aturar l’activitat festiva. “La 
idea inicial era inaugurar 
aquesta exposició durant el 
2020, però no va poder ser a 
causa del coronavirus.” Final-
ment, es va acabar estrenant 
l’abril passat a Vilanova i la 
Geltrú, i posteriorment es va 

instal·lar en diverses poblaci-
ons catalanes abans d’arribar 
a la capital vallesana.

“Exposar a Granollers em 
fa molta il·lusió perquè és 
una bona ocasió de mostrar 
la meva feina al costat de 
casa. A més, poder-ho fer 
de la mà dels Diables de la 
ciutat fa que l’ocasió sigui 
encara més especial, perquè 
jo mateix havia estat mem-
bre de la colla”, va destacar. 
A l’exposició s’hi pot veure 
l’activitat de colles diableres 
de poblacions com Reus, 
Tarragona o Granollers, 
l’únic municipi vallesà que hi 
és representat.

A l’acte inaugural també 
hi va intervenir el president 
dels Diables de Granollers, 
Francesc Guixé, que va pre-
sentar la Diada que la colla 
té previst celebrar dissabte 
vinent, després d’haver-la 
hagut de suspendre l’any 
passat a causa de la corona-
crisi. “Estem pendents de 
saber què podrem fer i què 
no podrem fer en funció de 
quines siguin les restriccions 
vigents en aquell moment, 
però ara per ara podem avan-
çar que farem una cercavila 
amb foc. Tenim ganes de tor-
nar a ballar.” L’acte comen-
çarà a les 10 del vespre a la 
plaça de la Corona i acabarà a 
la plaça Maluquer i Salvador 
amb un castell de focs.

“M’he volgut 
fixar en  

el sentiment  
que desprenen 

els diables”

Caldes torna a celebrar l’Aplec del Remei amb la participació d’entitats i veïns

Un aplec molt esperat
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La trobada de carros i la pujada fins a l’ermita del Remei va ser un dels actes de diumenge 

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La celebració de la Capvuitda 
i l’Aplec del Remei aquest 
cap de setmana a Caldes de 
Montbui, sense cap restricció 
per la pandèmia, s’ha con-
vertit en un cap de setmana 
molt “terapèutic” per a tots 
plegats, en paraules de la 
regidora de Cultura Laia 
Cuscó. De fet, després de 
l’anul·lació de la darrera edi-
ció, són molts els que espe-
raven aquest cap de setmana 
festiu, tot i que l’afluència de 
gent no ha estat tan massiva 
com abans de la pandèmia.

L’alegria i la satisfacció sí 
que han estat generals, ja 
des de dissabte quan es van 
fer les primeres activitats 
com la matinal excursionista 
del Centre Excursionista de 
Caldes o el torneig de pàdel 

Memorial Ramon Clotet, una 
de les ànimes de la festa i 
que va morir l’any passat. Els 
carros van sortir de la zona 
del Caprabo i van travessar 
tot el poble per pujar fins a 
l’ermita.

També van tenir lloc les 
demostracions de diferents 
entitats de cultura popular. 
Dissabte ja va haver-hi una 
trobada de bèsties de foc, que 
s’havia de fer per Sant Jordi, 
i que va omplir la plaça de 
bestiari i de foc. Diumenge 
van poder sortir en cercavila 
els geganters, els bastoners i 
els castellers, que van fer una 
mostra davant de l’ermita del 
Remei. A més, es va fer la tra-
dicional ballada de sardanes, 
molt concorreguda, i la missa 
de l’Aplec del Remei.

Durant tot diumenge el 
passeig del Remei va ser l’es-
cenari de la fira de productes 
artesans, amb la majoria de 
paradistes de Caldes però 
també dels voltants. Els que 
hi passejaven també podien 
fer partides ràpides d’escacs 
o fer un taller de màscares 
amb l’Esplai Grifoll.

Els diables, vistos de prop
La Troca de Granollers acull l’exposició fotogràfica “Retrats sota el foc”, de Daniel Garcia Crespo

solidari organitzat per l’As-
sociació Espanyola contra el 
Càncer. 

Diumenge van tenir lloc 
actes tan tradicionals i 
emblemàtics com la trobada 

de carros i la pujada fins 
a l’ermita del Remei, que 
enguany prenia el nom de I 
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Rama: “Hem 
fet una segona 
part molt 
completa”

 Granollers

T.C.

Antonio Rama desprenia 
una plena satisfacció. 
Ja no només pel triomf, 
també perquè tot el que 
s’havia parlat abans del 
partit en l’aspecte tàctic es 
va aplicar. “Hem fet una 
segona part molt comple-
ta, hem estat bé en totes 
les facetes, fruit també de 
la regularitat de la prime-
ra meitat. Hem tingut un 
percentatge alt a la porte-
ria, hem tapat bé la seva 
connexió amb el pivot, i 
també hem estat bé en la 
defensa de l’un contra un i 
en les ajudes”, destacava el 
tècnic del Fraikin. 

“No teníem Adrià 
Martínez per una sobre-
càrrega, hem perdut Anto-
nio García per una torçada 
de turmell i hem perdut 
dos jugadors més per 
exclusió. I, tot així, hem 
fet un gran partit. Això vol 
dir que la gent ha respost”, 
va afegir Rama. 

Tot i l’absència d’Adrià i 
les baixes sobre la marxa, 
va tornar Sergi Franco, 
que va ressaltar l’ambició 
de l’equip. “Tenia moltes 
ganes de tornar i m’he 
sentit molt bé, no he 
notat cap molèstia. Volem 
tornar a Europa i no és 
fàcil guanyar de 12 gols 
a l’Asobal”, va subratllar 
l’extrem. El Granollers 
visita un rival directe com 
l’Ademar León diumenge. 

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

El KH-7 va fer un molt bon partit defensiu i va encaixar 24 gols

El KH-7 trenca el partit a la 
represa per vèncer el Palautordera

KH-7 BM Granollers 36

Zudaire, Miró (3), Domingo (8), 
Valera (1), Bermúdez (3), Guillem 
Vega (2) i Armengol (1) [set inicial]; 
Varela (ps), Mainar (2), Pont (1), 
Marc Vega (4), Campos (3), Castilla 
(2), Xavi (3), Cantón (3) i Ekaitz.

Palautordera-Salicru 24

Casado, Biel, López (1), Aritz, 
Sabadell (6), Pascual (3) i Tomàs (1) 
[set inicial]; Gesa (ps), Anfruns (1), 
Vivas (5), Fradera (1), Genís, Encinas 
(3) Rius (1), Clausells i Agustí (2).

ÀRBITRE: Andrés Leandro Martín i Diego Pastoriza. Exclusions per Ekaitz i 
Miró del KH-7 BM Granollers i Biel, Aritz, López i Encinas del Palautordera-
Salicru.

PARCIALS: 3-2, 4-5, 8-5, 11-8, 16-10, 18-12 [descans]; 22-13, 25-16, 29-18, 31-20, 
33-21 i 36-24 [final].

Granollers

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers es va 
imposar còmodament, amb 
una bona segona part, al 
Palautordera Salicru.

L’equip de Sergio Pozo va 
fer un partit molt complet, 
tot i no poder obrir escletxa 
fins al minut 20 del primer 
temps, en què els visitants 
van cometre forces impreci-
sions. A la represa, el KH-7 
va sentenciar el partit amb 
un parcial d’inici de 4-1, 

després que els d’Èric Gasull 
no es sentissin còmodes i no 

tinguessin opcions d’imposar 
el seu joc ràpid.

L’Avannubo La 
Roca s’exhibeix 
davant l’OAR  
(45-36)

La Roca del Vallès

Nova mostra de poder del 
BM La Roca, en aquesta oca-
sió davant un OAR Gràcia 
Sabadell sobrepassat, que 
es va veure superat en tot 
moment per l’empenta ofen-
siva dels de Morales.

Avannubo BM La Roca: 
Miquel (2), Sanoun (5), Ferré 
(8), Castillo (7), Catafal (1), 
Casas (4) i Manzano (5) [set 
inicial];  Sánchez (3), Hernán-
dez (1), Piqueras (2), Aguilera 
(2), Camprubí (3) i  Sola (2) 

Parcials: 5-3, 11-4, 14-7, 18-
8, 21-12 i 25-14 [descans]; 27-
16, 30-20, 33-23, 36-27, 40-32 
i 45-36.

Irregular versió 
del Sant Esteve, 
que cau per la 
mínima (34-33)

S. Joan Despí (Baix Llob.)

El Sant Esteve de 
Palautordera segueix sense 
arrencar en aquest inici de 
curs. Va caure per la mínima 
en un partit molt irregular, 
en què va acabar pagant la 
falta de continuïtat.

CH Sant Esteve: Volart, 
Prat (2), Xerta (2), Jordi Pla-
nas (9), Àngel (2), Ponsatí i 
Lleonart (2) [set inicial]; Gesa 
(ps), Colomé, Vilà, Pujadas, 
, Hernández (2), Bosch (4), 
Deumal (4) i Morell (6).

Parcials: 0-0, 3-4, 6-6, 8-7, 
11-9 i 14-15 [descans]; 18-19, 
23-21, 25-24, 28-28, 31-30 i 
34-33.
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Antonio García es va retirar a la segona part per lesió, tot i que es va quedar en una lleu torçada de turmell 

Fraikin BM Granollers  33

Marc Guàrdia, Édgar Pérez (5, 1p), 
Chema Márquez (3), Pol Valera (6, 1p), 
Álex Márquez (4), Esteban Salinas (1) i 
Víctor de Sande (2) [set inicial]; Rangel 
Luan da Rosa, Marc Vega (2), Jan Gurri 
(2), Josep Ernest Armengol (1), Oriol 
Rey, Joan Amigó, Sergi Franco (3) i 
Antonio García (4, 1p).

Unicaja Banco Sinfín 21

Ernesto Sánchez, Diego Muñiz, 
Alberto Pla (3), Alejandro Blázquez, 
Ángel Basualdo, Javi Castro (6, 1p) i 
Nicolás Zungri (1) [set inicial]; Pau 
Guitart (ps, 1), Dija Cruz (3, 2p), 
Carlos Lastra (1), Leonardo Alonso, 
Ramiro Martínez (1), José Manuel 
Herrero Lon (4) i David Roca (1).

ÀRBITRES: Jordi Ausàs i Miquel Florenza. Exclusions: Amigó (3, min 56) del 
Fraikin BM Granollers i Muñiz (2) de l’Unicaja Banco Sinfín. Vermella directa a 
Salinas (min. 36) del Fraikin BM Granollers.

PARCIALS: 1-1, 3-4, 7-7, 9-7, 11-9 i 14-11 [descans]; 18-12, 23-13, 24-15, 27-15, 
29-18 i 33-21.

Granollers

Xavi Mas

El Fraikin BM Granollers, 
amb una segona part brillant, 
va desfer-se amb relativa 
comoditat de l’Unicaja Ban-
co Sinfín (33-21), un equip 
que encara no sap què és 
guanyar al Palau d’Esports 
de Granollers. La comoditat 
del marcador, a més, va per-
metre a Antonio Rama donar 
minuts a jugadors menys 
habituals, com Josep Ernest 
Armengol o, fins i tot, fer 
debutar a l’extrem esquerre 
del Primera Estatal Marc 
Vega. Vega no només va 
debutar, sinó que es va estre-
nar com a golejador.

Aquesta victòria situa els 
granollerins en la quarta 
posició, al capdavant dels 
equips que sumen vuit 
punts, malgrat tenir un par-
tit menys –el que té pendent 
contra el BM Benidorm–.
Tot i semblar que el Fraikin 
tenia controlat el ritme del 
partit, durant la primera 
meitat no hi va haver grans 
diferències, bàsicament per 
la bona actuació del porter 
visitant Ernesto Sánchez, 
que va aturar els primers dos 
llançaments granollerins –un 
a cada un dels germans Már-
quez– i va permetre que el 
seu equip es posés al davant 
en diverses ocasions durant 
els primers minuts –el 0-1 
i el 3-4 van venir després 
d’aturades seves.

Malgrat les aturades de 
Sánchez, el Fraikin trobava 
porteria amb facilitat. El 4-5 
va ser el darrer avantatge del 

Sinfín, i a partir de l’empat 
a 5, va ser el Fraikin qui ja 
va dominar el marcador. El 
primer avantatge de dos gols 
(9-7) va provocar que Víctor 
Montesinos, tècnic visitant, 

demanés temps mort i el seu 
equip va aconseguir empatar 
a 9, però després el Fraikin 
va tornar a agafar dos gols de 
marge i els va estirar fins als 
tres amb els quals va arribar 

al descans (14-11).
La segona part, en canvi, 

va ser totalment diferent. 
Un dels motius va ser l’en-
trada de Rangel sota els pals 
–les seves 11 aturades van 
suposar acabar amb un 55% 
d’encert–, que es va sumar 
al gran treball defensiu de la 
defensa 6-0 i a l’elevat nivell 
d’encert de cara a porteria.

En només vuit minuts 
Montesinos ja havia esgo-
tat els dos temps morts i la 
diferència al marcador ja era 
insalvable per al seu equip 
(21-13), que no va aprofitar 
l’expulsió d’Esteban Salinas 
amb vermella directa –per un 
xoc amb Dija Cruz– i que va 
cometre moltes imprecisions 
en atac.

Rangel esdevé un mur
El Fraikin s’imposa amb comoditat al Sinfín (33-21) i Rama fa debutar el jove Marc Vega



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 18 d’octubre de 2021 29HANDBOL 

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA 

X
A

V
IE

R
 S

O
LA

N
A

S 

Martina Capdevila, intenta un llançament. La central va marcar tres gols 

KH-7 BM Granollers   29

Marta Mera, Giulia Guarieiro (6), 
Ona Vegué (4), Carolline Dias (2), 
Carmen Prelchi, Ana González i 
Martina Capdevila (3) -set inicial-, 
Nicole Wiggins, Imane Ben Chayhab, 
Elene Vázquez (1), Lora Sarandeva, 
Maria Monllor i Jana Castañera (3). 

U. Banco Gijón 31

Raquel Álvarez, Lorena Zarco (1), 
Marizza Faría, María González (3), 
María Palomo (2), Aída Palicio (8) i 
Sandra Vallina (2) -set inicial-, Cecilia 
Cacheda (1), Nerea Calbón, Lucía 
Alonso, Nayla De Andrés (6), Nerea 
Canas, Juliana Borges (6) y Alba 
Fernández. 

ÀRBITRES: Roland Sánchez i Josep Millán. Exclusions: Sarandeva del KH-7 i 
Lorena, Faría, María González i Nayla del Gijón. 

PARCIALS:3-2., 5-3, 11-5, 12-9, 13-11, 16-13 [descans]; 18-17, 19-22, 21-25, 23-27, 
25-29 i 29-31. 

Granollers

Toni Canyameras 

El KH-7 mira amb ulls llami-
ners cap amunt però encara 
no pot mirar de cara els 
membres de la classe alta. 
Contra el Gijón va confirmar 
les sospites despertades a la 
pista del Guardés amb una 
altra derrota ajustada però 
simptomàtica. La fúria final 
li va servir per eixugar una 
renda desfavorable de quatre 
gols per plantar-se 29-29 al 
minut 28 però la precipita-
ció va esguerrar la victòria, 
atrapada per la pacient i 
encalmada lectura de l’equip 
asturià als minuts finals. 

Un equip desenfrenat con-
tra un altre de parsimoniós. 
Radical contraposició d’estils 
testimoniada pel Palau, quasi 
àrid amb tan sols 80 perso-
nes, escasses però suficients 
per fer bullir la pista. A un 
costat el salvatge KH-7, que 
ho esvalota tot amb la seva 
velocitat. A l’altre, el sigil·lós 
Gijón, que repta silenciós i 
pacient fins a clavar una sob-
tada mossegada amb els llan-
çaments de Palicio i Borges 
–8 gols cadascuna–, pur verí. 

Al principi es va jugar al 
que va voler el Granollers, 
que va produir contraatacs 
a base d’ofegar el Gijón amb 
una defensa en 6-0 molt 
agressiva i amb dues jugado-
res més flotants per vigilar las 
dues laterals, Palicio i Borges. 
Corrien i corrien les vallesa-
nes, sobretot Ona Vegué –8 
dianes–, i es van disparar fins 
a l’11-5 al minut 15. 

L’entrenadora del Gijón, 
Cristina Cabeza, va demanar 
temps mort i va mudar del 6-0 

al 5-1 la defensa, massa con-
templativa fins llavors i per-
missiva amb les penetracions 
de Guarieiro. Les asturianes 
van forçar llançaments errats 
del KH-7 i van començar a 

jugar més ràpid, exigint molt 
més a un Granollers que de 
vegades no replegava a temps. 
Les vallesanes van marxar al 
davant a la pausa però ja esta-
va més a prop el Gijón. 

La producció ofensiva 
del KH-7 continuava sent 
acceptable però es va veure 
cada cop més frenada per les 
aturades de Raquel Álvarez, 
mentre que les dues laterals 
asturianes, Palicio i Borges, 
es van acabar de deixar anar. 
Eficaç i fugaç la reacció del 
Gijón, el marcador reflectia 
un per al KH-7 desolador 20-
24 al minut 42. 

Salva Puig va intervenir 
i les vallesanes van optar 
per un 4-2 mixt en defensa, 
més agressiu. El canvi a la 
pissarra, unit a la irrupció 
golejadora de Jana Castañera 
amb tres dianes, va catapul-
tar el KH-7 al 29-29 al minut 
28. Però el Gijón va tenir més 
calma i claredat en l’agonia.

Puig: “Hem 
encaixat 
massa gols 
a la segona 
part”

 Granollers

T.C.

Per a l’entrenador del KH-
7, Salva Puig, una de les 
claus de la derrota va ser 
la tendresa defensiva de 
la segona part: “Ens hem 
contagiat del seu ritme, 
elles saben jugar tranquil-
les, amb el marcador i 
encaixar 18 gols a la sego-
na part són massa si vols 
optar a la victòria”, assegu-
rava Puig. 

“A la primera part hem 
estat superiors i, fins i tot, 
hem pogut marxar amb 
més avantatge. Elles han 
millorat, la seva porteria 
ha millorat i nosaltres 
hem fallat molts llança-
ments. No hem estat a 
l’alçada del que requeria 
el partit a la segona part”, 
reconeixia el tècnic, que 
va incrementar l’agressi-
vitat defensiva amb el pas 
dels minuts: va començar 
amb un 6-0 per passar a 
un 5-1 i acabar amb un 4-2 
que va servir per remuntar 
quatre gols. “Hem pressi-
onat més en defensa, hem 
remat i això ens ha permès 
empatar però no ha estat 
suficient. Petits detalls al 
final són els que han deci-
dit”, analitzava Salva Puig,

Amb aquesta derrota, el 
Granollers cau a la vuitena 
posició. Les vallesanes 
visitaran el Lanzarote 
divendres. 

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

Ajustada derrota de realitat
El KH-7 competeix fins al final però demostra que encara està una mica per sota dels equips punters

Les de Ramon Plans van enviar una pilota al pal per empatar

L’Avannubo BM La Roca fa  
un bon ensurt al líder

Avannubo La Roca 32

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

Elda Prestigio 33

Prades, Amores (8), Maura (1), Mulet 
(3), Lucía García (4), Benítez (5) i 
Rodríguez (6) [set inicial]; Vicente 
(ps), Padilla (1), Sáez, Meca (4), 
Herrero, Martínez i Cristina García 
(1).

ÀRBITRE: Álvaro López i Roberto Argiz. Exclusions per Ortega, Fontcuberta 
(2) i Clascà de l’Avannubo BM La Roca i Maura, García, Padilla, Rodríguez i 
Cristina García de l’Elda Prestigio.

PARCIALS: 2-3, 5-5 7-8, 10-12, 15-14, 16-19 [descans]; 19-22, 22-25, 24-28, 26-29, 
29-31 i 32-33 [final].

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

La mala astrugància pot deci-
dir partits, i així ho va fer 
aquest dissabte amb l’Avan-
nubo La Roca. Les de Ramon 
Plans van fer un gran partit i, 
si no arriba a ser per un llan-
çament al travesser d’Agnès 
Ribas, possiblement haurien 
pogut puntuar amb el líder, 
l’Elda Prestigio.

Malgrat que el partit va 
estar sempre del costat 
visitant, les locals no es van 

rendir i mai van marxar del 
partit. Van prémer les dents 

a la segona part i van merèi-
xer sumar algun punt.

El KH-7 Atlètic es desfà  
a la segona meitat a Castelló

BM Castellón 35

Sánchez, Adrián (2), Gabriela (2), 
Fondevila (2), Noelia (6), Alarcón (6), 
Pacheco (1), Jiménez, Sales (2), Peris 
(5), Cáceres, Peralta (1), Llamas, 
Chiva (2) i Dumitrescu (6).

KH-7 BM Granollers 26

Aguiar, Colomer (1), Moragues (5), 
Sánchez (5), Muñoz, Hinojosa (3) 
i Manuela (1) [set inicial]; Buscà 
(ps), Bruach (2), Sau (1), Grañana, 
Pleguezuelos (1), Alarcón (2), 
Estrada, Montero (2) i Cobo (3).

ÀRBITRE: Saúl Carlos Oliveira i Rubén Martínez. Exclusions per Sales (2), 
Peris i Martínez del BM Castellón i Muñoz, Hinojosa i Montero del KH-7 BM 
Granollers Atlètic.

PARCIALS: 2-1, 3-4, 5-7, 10-8, 12-10, 15-12 [descans]; 19-16, 21-19, 25-21, 29-22, 
32-23 i 35-26 [final].

Castelló (la Plana Alta)

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers 
Atlètic va cedir a la pista del 

Castellón, després de tenir 
un inici molt bo, on va tenir 
petits avantatges però va 
acabar sent superat per l’atac 
local.
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Isaac Serna disputa la pilota amb José Enrique a l’esquerra

CE l’Hospitalet  2

Torreguitart, Guillem Pujol, Cristian 
Gómez (Marin, min 46), Joan Verdú 
(Gallego, min 46), Ripoll, Canario, 
Pérez (Lobato, min 74), Valls, Ton 
Alcover (Del Chicca, min 82), Juste 
(Bandeh, min 65) i Dan Coll.

EC Granollers 1

Martí, Rayo, Muñoz, Marquillas, 
Escamilla (Zaid, min 70), Jandro, 
Hamza, Quintanilla (Serna, min 84), 
José Enrique (Dani Ruiz, min 84), 
Fuentes i Urbina (Cuadras, min 70).

ÀRBITRE: Miguel Ángel Moreno, assistit a les bandes per Alejandro Fernández 
i Germán Carrasco. Targetes: Ton Alcover, Dan Coll i Del Chicca de l’Hospitalet 
i Marquillas i Fuentes de l’Esport Club Granollers.

PARCIALS: 1-0, Canario (p), min 29; 1-1, José Enrique, min 57; 2-1, Dan Coll, 
min 58.

L’Hospitalet (Barcelonès)

EL 9 NOU

La tornada de José Solivelles 
a la banqueta de l’Esport 
Club Granollers va ser molt 
esperançadora malgrat la 
derrota final al camp del 
Centre d’Esports l’Hospitalet 
(2-1). L’equip va dominar 
bona part del partit però li va 
mancar un xic de sort de cara 
a porteria.

Després d’uns primers 
minuts de tempteig on les 
ocasions arribaven amb cen-
trades a l’àrea sense trobar 
rematador, al minut 12 va 
arribar el primer xut a porte-
ria. El va fer Ton Alcover de 
l’Hospitalet, després d’una 
errada defensiva granolle-
rina, però Oriol Martí, que 
debutava sota els pals de 
l’Esport Club –un dels canvis 
efectuats per Solivelles–, la 
va aturar sense problemes.

La pressió dels homes de 
Solivelles va fer que de mica 
en mica l’Esport Club s’anés 
trobant millor damunt del 
terreny de joc. Això va por-
tar les primeres ocasions 
–gol anul·lat per fora de joc 
inclòs–, però quan millor 
semblava estar el Granollers, 
un penal comès per Gerard 
Marquillas va permetre a 
l’Hospitalet avançar-se en el 
marcador amb gol de Cana-
rio. Després del gol l’Esport 
Club va continuar insistint, 
amb més pilota i amb un 

altre gol anul·lat –l’àrbitre va 
fer repetir la centrada des de 
la cantonada–, però va arri-
bar al descans al darrere al 

marcador.
Els de Solivelles van 

començar la segona part 
amb la mateixa força, van 

avisar amb un xut de Hamza 
i van aconseguir l’empat al 
57. Quintanilla va recuperar 
la pilota i la va cedir a José 
Enrique, que va definir molt 
bé. En la jugada següent, 
però, Dan Coll va tornar a 
avançar l’Hospitalet en rema-
tar un córner molt tancat 
i poc després José Enrique 
va tenir l’empat a les seves 
botes però va fallar un penal 
per mans de Coll dins l’àrea. 
Els de Solivelles van conti-
nuar buscant la porteria rival 
mentre l’Hospitalet endar-
reria línies, però no va estar 
afortunat als últims metres.

PRIMERA CATALANA  

Solivelles torna amb derrota
L’Esport Club Granollers perd contra l’Hospitalet (2-1) i José Enrique falla un penal

El Parets treu el màxim profit 
d’un gran plantejament tàctic 
per remuntar a Lloret 

El Mollet ho intenta tot al 
camp de la Montañesa però 
cau amb un penal discutit

Les Franqueses  
no pot aturar  
el contraatac  
del Bescanó (1-3) 

Les Franqueses del Vallès

El CF Les Franqueses es va 
veure desbordat pel contraa-
tac del Bescanó, llançat per la 
velocitat de Brice, autor dels 
tres gols. L’equip de Manolo 
Parralo va tenir la possessió 
però el joc dels visitants 
va ser més eficient. Mejías 
va maquillar amb un gol al 
tram final la tercera derrota 
en tres jornades del CF Les 
Franqueses. 

CF Les Franqueses: Kande, 
Marwan (Karach, min 66), 
Gerard, Tunkara, Atanasio, 
Maude (Llanes, min 31), 
Manzanera (Mejías, min 31), 
Aparicio (Sergi, min 46), 
Rubén, Qanni i Castellvell 
(Planas, min 59). 

Gols: 0-1, Brice, min 18; 
0-2, Brice, min 67; 0-3, Brice, 
min 70; 1-3, Mejías, min 73. 

CF Lloret  2

Tuscà, Guerrero (Vilà, min 58), 
Blanco (Jiménez, min 58), Chamizo, 
Fajardo, Sohna, Bautista, Gascà 
(Callicó, min 70), González (Terradas, 
min 80), Ros i Massegú (Cabrera, 
min 58).

CF Parets 4

Guzmán, Pau Ruiz (Alsina, min 86), 
Llavaneras, Alcoba, Gràcia, Montpart, 
David Garcia (Mesa, min 63), Ferrés 
(Irigoyen, min 86), Guillem Ruiz, 
Pedro Lino i Aradilla (Omar, min 78).

ÀRBITRE: Joan Garcia, assistit a les bandes per Sergi Sanahuja i Marc 
Claramunt. Targetes: Fajardo (2, min 76) i Jiménez del Lloret i Llavaneras i Pau 
Ruiz del Parets.

GOLS: 1-0, Bautista, min 10; 1-1, Aradilla, min 14; 2-1, Sohna, min 25; 2-2, 
Guillem Ruiz, min 40; 2-3, Aradilla, min 44; 2-4, Guillem Ruiz, min 68.

Lloret de Mar (la Selva)

EL 9 NOU

El Parets va sumar el segon 
triomf seguit a Lloret. Bau-
tista va avançar els de la 
Selva rematant una centrada 
però Nico va igualar rema-
tant una centrada de Litus. 

El Lloret va fer el 2-1 amb 
un gol calcat al primer però 
el Parets, que va saber inco-
modar els locals amb un bloc 
baix, va remuntar amb una 
vaselina de Guillem i un xut 
creuat de Nico i va sentenci-
ar amb una acció col·lectiva 
segellada també per Guillem.

CF Montañesa   1

Eric, Murcia, Andy, Fabián, Moyano, 
Sanvidal (Pardilla, min 81), Bilbao 
(Omar, min 72), Ruiz (Marçal, min 
62), Roland Garrós (Bejarano, min 
72), Velillas i Aumatell. 

CF Mollet UE  0

Luque, Reche, Jiménez, Edgar, Sergio,  
Uroz (Mauri, min 72), Alexis (Nabil, 
min 72), Noel (José, min 46), Alkaba 
Suárez (Jacobo, min 65) i Reyes. 

ÀRBITRE: Arnau Massana, assistit a les bandes per Àgata González i David 
Cabrera. Targetes: Moyano, Marçal, Bejarano, Andy i Omar de la Montañesa i 
Suárez, Noel, Marc, Nabil i Jacobo del Mollet. 

GOLS: 1-0, Velillas, min 17. 

Barcelona 

EL 9 NOU

El Mollet va patir la primera 
derrota de la temporada al 
camp de la Montañesa amb 
un penal molt discutit, en 
una acció on un jugador dels 
locals va caure a  l’àrea en 

girar-se davant Alkaba. 
L’equip de David Parra ho 

va intentar sobretot per les 
bandes amb Nabil i Reyes i 
va tenir ocasions per empa-
tar, sobretot, amb un xut des 
de fora de l’àrea de Sergio i 
un cop de cap sota els pals 
que va fallar Alkaba. 

La reunió 
entre Nama 
i la junta es 
resol sense 
avenços

 Granollers

T.C.

La junta de l’Esport Club 
volia “redefinir” la relació 
amb l’empresa gestora de 
l’entitat, Nama Sports, a 
la reunió de dijous però 
la trobada es va resoldre 
sense avenços, segons ha 
explicat a EL 9 NOU el 
president del Granollers, 
Àngel Aguirre. Tot i així, 
l’equip directiu va mostrar 
els seus dubtes sobre el 
radical canvi de política 
esportiva per aquesta tem-
porada, amb una plantilla 
renovada de dalt a baix per  
formar un equip sub-23. 

“Cadascú va fer la seva 
exposició i, en veure que 
no avançàvem, ho vam dei-
xar tot a l’aire. Ells confien 
en l’aposta esportiva però 
nosaltres continuem pen-
sant que falta un perfil de 
jugador amb experiència. 
També hi ha discordances 
en el tema social, com la 
composició que ha de tenir 
la junta”, relata Aguirre 
sense donar més detalls. 

Tot i que la gestió de la 
política esportiva corres-
pon a Nama, ha estat el 
mateix club qui ha decidit 
el retorn de Solivelles a la 
banqueta. 
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La capitana del CD La Concòrdia, Sonia Blanco, controla la pilota pressionada per Clara Dueñas

La Concòrdia hi posa el joc 
i l’Hospitalet, l’únic gol
Una pèrdua, jugant sense portera, comporta el gol visitant

CD La Concordia 0

Mónica, Sonia, Marina, Naiara i 
Kautar [cinc inicial]; Júlia (ps), Paula 
Jiménez, Claudia, Paula Pérez, Marta, 
Laura i Mercè.

AECS L’Hospitalet 1

Martín, Calvo, Del Río, Dueñas i 
Franch [cinc inicial]; Rovira, Gabriela 
García, Díez, Montero i Sara García.

ÀRBITRES: Jaume Pons i Ignasi Velasco. Targetes: Paula Pérez i Kautar del CD 
La Concòrdia i Montero i Del Río de l’AECS l’Hospitalet.

GOLS: 0-1, Montero, min 39.

La Llagosta 

EL 9 NOU 

Segona derrota del CD La 
Concòrdia. Totes dues, a 
casa, i pel mateix resultat: 
0-1. Una derrota que, a més, 
va arribar a 50 segons del 
final. L’equip estava abocat a 
l’atac buscant el gol de la vic-
tòria –va jugar els últims dos 
minuts de cinc sense porte-
ra– i una pèrdua de pilota va 
deixar la pilota franca perquè 
Montero fes l’únic gol del 

partit.
El CD La Concòrdia va 

dominar el joc davant un 
equip que es va limitar a 
esperar al darrere i sortir 

sempre amb pilota llarga. Les 
de Ruiz van tenir un xic més 
d’ocasions, sense encert, i 
l’Hospitalet, a banda del gol, 
va estavellar un xut al pal.

El CN Caldes 
domina el partit 
i s’imposa al 
Mataró (2-0)

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes es manté 
invicte després de vèncer 
el Futsal ACL Grup Mataró 
per 2 a 0 en un partit que 
va dominar de principi a fi. 
L’equip calderí va dominar 
més el joc durant la primera 
meitat però, per contra, va 
ser a la segona quan va acon-
seguir marcar les diferències 
al marcador.

L’equip de Marc Muñoz va 
controlar la possessió davant 
un Mataró que esperava molt 
enrere i va gaudir de diverses 
ocasions de gol que no van 
traduir-se en gol per proble-
mes en la definició. En canvi, 
el Mataró, quan aconseguia 
trenar alguna jugada, no ho 
feia amb perill, i així es va 
arribar al descans amb l’em-
pat a 0 inicial.

A la segona part el Mataró 
va pressionar una mica més 
i va disposar d’alguna ocasió 
de gol després de recupera-
cions de pilota però de mica 
en mica el Caldes va tornar a 
agafar el control i el primer 
gol va facilitar encara més 
les coses. Una recuperació de 
Carla va permetre a Sandra 
fer l’1 a 0 en un contraatac i a 
sis minuts del final va arribar 
la sentència gràcies a un xut 
de fora l’àrea d’Emma des-
prés que Adriana li cedís de 
primeres.

WATERPOLO 

El CN Granollers 
supera amb 
claredat el 
Colegio Brains
Colegio Brains   9

Hernández, Dani Acosta (3), Pérez, 
Harvey, Gallego, De las Heras (1), 
García, Martínez, Arija (1), Trillo (2), 
David Acosta (2, 1p), Hoeps i Poletaev.

CN Granollers              16

Lisandro, Ros (1), Peralta (5, 2p), 
Colominas (3), Riesco, Vera (2), 
Gimeno, Troyano (1), Sánchez (1), 
Ruiz, Antonov (3), Valero i Fernández.

ÀRBITRES: Carla Martín, José Carlos 
Cabello i Miguel Ángel Lavela. 
Exclusions: Dani Acosta, Gallego, 
Martínez (2), Arija (2), David Acosta 
i Hoeps del Colegio Brains i Ros, 
Peralta, Riesco (3), Gimeno (2), 
Troyano (2), Sánchez (2), Ruiz (2), 
Antonov i Valero (2) del Granollers.

PARCIALS: 3-4 [primer quart]; 4-9 
[descans]; 8-15 [tercer quart] i 9-16.

Madrid

EL 9 NOU

El CN Granollers es va refer 
de la derrota en la jornada 
inaugural contra el Sevilla 
(5-7) amb una contundent 
victòria a la piscina del 
Colegio Brains (9-16). Els 
homes de Tomas Brúder van 
començar amb força amb un 
0-3 d’inici i, malgrat que els 
madrilenys es van acostar 
amb el 3-4 al final del primer 
quart, van dominar tot el par-
tit amb claredat, van marxar 
al descans amb cinc gols de 
marge (4-9) i van augmentar 
la renda durant el tercer i 
l’últim períodes.

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT 

Per segon partit consecutiu l’equip deixa la seva porteria a zero

El Palautordera goleja el cuer i 
es manté com a líder en solitari

CF Palautordera 5

Antuña, Adaia, Clupés, Carla, Lídia, 
Ona, Carola, Clos, Verde, Rut i Otero 
[onze inicial]; García, Alba, Paula i 
Sònia.

CE Júpiter 0

González, Sanchís, Mireia Meseguer, 
Esteban, Fernández, Segura, Trenchs, 
Fargas, Ollé, Gemma Meseguer i 
Camacho [onze inicial]; Hernández, 
Bellido, Portillo, Sánchez, Suárez i 
Meritxell.

ÀRBITRE: Monim Kahouach, assistit a les bandes per Ayoub Sourdou i Ismael 
Vázquez. Targetes: Carla, Clupés i Carlos Segura (entrenador) del Palautordera.

GOLS: 1-0, Carola, min 26; 2-0, Carla, min 34; 3-0, Carla, min 38; 4-0, Carla, min 
62; 5-0, Lídia, min 86.

S. M. de Palautordera

EL 9 NOU 

El Palautordera es manté una 
jornada més al capdavant de 
la classificació, en solitari, 
després de desfer-se còmoda-
ment del cuer, Fundació CE 
Júpiter, a qui va golejar per 
5 gols a 0. A més, l’equip de 
Carlos Segura va aconseguir, 
per segona jornada seguida, 
mantenir la porteria a zero.

Al Palautordera li va 
costar inaugurar el mar-
cador davant d’un equip 
que va plantejar el partit 
molt defensiu, amb un 5-
3-2 i esperant molt enrere. 
Després de fallar un parell 
d’ocasions clares de gol 

Carola va aconseguir mar-
car a la sortida d’un córner. 
Amb el primer gol al sarró 
el partit va anar de baixada i 
dos gols seguits de Carla en 
pocs minuts van permetre al 
Palautordera arribar al des-
cans amb un clar 3-0.

A la segona part va tornar 
a costar marcar, en part per 
les aturades de la portera 
visitant. Carla va arrodonir la 
seva actuació amb un nou gol 
pel seu hat trick particular 
i Lídia va tancar la golejada 
amb el 5-0 definitiu.

El Llerona supera amb 
comoditat un Sabadell 
totalment inofensiu
CE Sabadell FC 0

Vela, Àlex, Del Toro, Barrouhou, 
Gómez, Bautista, Bermejo, 
Fernández, Borda, Morban i Romero 
[onze inicial]; Zerouali, Vílchez, 
Gallego i Solano.

CE Llerona 3

Mar, Yavila, Tania, Míriam, Mireia, 
Núria, Aguilera, Judit, Mónica, 
Xènia i Witny Naomi [onze inicial]; 
Llorente, Natàlia, Aina Lan, Guardi, 
Alba i Irene.

ÀRBITRE: Guillem Blanch, assistit a les bandes per Pol Urbano i Adrián 
Vázquez. Targetes: Morban, Del Toro i Barrouhou del Sabadell i Mónica i Mireia 
del Llerona.

GOLS: 0-1, Witny Naomi, min 7; 0-2, Mónica, min 25; 0-3, Xènia (p), min 73.

Sabadell (el Vallès Occid.)

EL 9 NOU

El Llerona va ser clarament 
superior a un Sabadell que, 
en quatre partits, encara 
no ha marcat cap gol. Dues 
bones definicions després de 
recuperació i un penal van 
servir perquè el Llerona s’en-

dugués la victòria per 0 a 3.
El Sabadell va intentar sor-

tir amb la pilota controlada 
però la pressió del Llerona 
va permetre recuperacions 
que van acabar sent letals. A 
la segona part, amb més con-
trol de pilota, el Llerona va 
estavellar dos xuts al pal i va 
marcar el tercer, de penal.
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La Torreta,  
en quadre, cau 
davant l’encert 
del Torelló
CF Torelló   2

Torrejón, Berenguer, Roura, Pérez, 
Juanes (Moussaoui), Diao (Famada), 
Gorgals (Rammou), El Amrani 
(Martín), Mateu, Coll i Casals

CF La Torreta                  0

Gilabert, Sánchez, Garcia, Suárez 
(Bansar), Moreno (Javier), Verano 
(Abel), Alan, Samba (Martín), 
Abdelkarim, Senyé i Rubio (Diao).

ÀRBITRES: Daniel Galera assistit a 
les bandes per Arnau Pardo i Roger 
Closas. Amonestacions per Senyé i 
Garcia de La Torreta.

GOLS: 1-0, Casals, min 44; 2-0, 
Berenguer, min 55

Torelló (Osona)

EL 9 NOU

Condicionada l’alineació per 
vuit baixes, algunes de pes, 
La Torreta segueix sense 
conèixer la victòria. Aquesta 
setmana va caure al compli-
cat camp del Torelló. Mal-
grat competir en diversos 
trams del partit amb l’equip 
força debilitat, un golàs 
per l’escaire després d’una 
diagonal just abans del des-
cans i un error de marcatge 
a la sortida d’un córner a 
la represa van fulminar 
les opcions dels de Diego 
García. La Torreta, per la 
seva banda, també va tenir 
les seves opcions. Amb l’1-0 
va tenir dues ocasions molt 
clares que van ser resoltes 
amb dues grans intervenci-
ons del porter local.

El Llavaneres va marcar el gol de la victòria a pocs minuts pel final

Les errades defensives condemnen 
el Cardedeu amb el Llavaneres

FC Cardedeu 3

Jiménez, Vallejo, Ramírez (Oriol 
Verdaguer), López, Colom (Cisse), 
Gassama, Puigbó (Masanet), 
Matamala, Guillem Verdaguer, Diallo 
(Estany) i Cirera (Mauri). 

CE Llavaneres 4

Palomino, Mora (Castillo), Duran, 
Medina (Ortiz), Castillo, Sanneh, 
González, Torrecillas (Bas), Adel 
(Creus), Jaiteh (Dávila) i Rabassa.

ÀRBITRE: Mohamed Beldris assistit a les bandes per Daniel Alcázar i Asier 
Jaurrieta. Amonestacions per Cirera, Ramírez i Jiménez del Cardedeu i Mora, 
Palomino i Duran del CE Llavaneres.

GOLS: 0-1, Adel, min 7; 1-1, Gassama, min 38; 2-1, Matamala, min 49; 2-2, 
Medina, min 56; 2-3, Adel, min 63; 3-3, Cisse, min 74; 3-4, Dávila, min 87.

Cardedeu

EL 9 NOU

Un partit boig, amb anades 
i vingudes, li va sortir creu 
al Cardedeu, que va acabar 
pagant molt cara la innocèn-
cia en les dues àrees: en una 
la rematada final i en l’altra 
la poca seguretat defensiva.

L’arrencada del Cardedeu 
va ser fulgurant, amb una 
rematada de Colom que 
va marxar per poc i una de 
Matamala al travesser. No 
obstant això, qui es va avan-
çar va ser el Llavaneres amb 
una rematada d’Adel a boca 
de gol. Gassama va empatar 
abans del descans, amb prè-
via assistència de Matamala. 
Els de Jordi Peris van comple-
tar la remuntada a la represa, 

amb els protagonistes inter-
canviats, Gassama va assistir 
en profunditat a Matamala.

Poc va durar l’alegria, amb 
dos errors defensius que 
van aprofitar Media i Adel 
per capgirar el marcador. El 
Cardedeu no es va rendir, i va 
continuar assetjant la porte-

ria visitant per trobar l’em-
pat, que va arribar amb una 
definició per sota les cames 
del porter de Cisse. Quan el 
partit semblava abocat a l’em-
pat, una rematada de Dávila 
des de la frontal va rebotar 
en un defensor per convertir-
se en el definitiu 3-4.

Partit fluix de la Molletense, 
que surt golejada del camp 
de l’Europa B

Barcelona

EL 9 NOU  
La Molletense mai va poder 
mostrar la seva millor ver-
sió al camp de l’Europa B. 
L’equip d’Antonio Filgaira 
no va poder entrar al partit 
i va caure en un partit que 
ja estava sentenciat al des-
cans amb 3-0 al marcador. 

Els visitants van encaixar 
els tres primers gols en el 
darrer quart d’hora del pri-
mer temps, amb dos gols 
d’Aldabó i un en pròpia de 
Quiñones. La Molletense 
va millorar ostensiblement 
al segon temps, però sense 
poder maquillar el marca-
dor. Monde va fer el 4-0 als 
minuts finals.

CE Europa B 4

Ruiz, Lozano, Vargas (Morlans), 
Aldabó, Gonzálbez, Matsuoka, 
Vidal (Monde), Hernández, 
Vilajosana (Vaca), Lao (Aichi) i León 
(Makuemimo).

UD Molletense  0

Ortega, Becerra, Simón (El Asri), 
Collado, Abad, Quiñones, Muñoz 
(Girabent), Garcia (Diarra), Arnal 
(Carrillo), Carricondo (Molist) i 
Arroyo.

ÀRBITRES: Èric Nieto assistit a les bandes per Alejandro Morales i Arnau 
Raimundo. Amonestacions per Vargas i León de l’Europa B i Simón, Becerra, 
Ortega, El Asri i vermelles per Collado i Abad de l’UD Molletense

GOLS: 1-0, Aldabó, min 29; 2-0, Aldabó, min 32; 3-0, Quiñones p.p, min 43; 4-0, 
Monde, min 84

El Caldes venç el Parets B i 
manté una trajectòria impol·luta
El debutant Carlos García va tenir una actuació destacada forçant un penal i fent el segon gol
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Aaron Parra i Albert Camí, del Caldes, intenten frenar la conducció d’un jugador del Parets B

CF Parets B 1

Fernández, Moreno, Polo 
(Amaro), Rocamora (Fernández), 
Hidalgo, Rodríguez (Marouam), 
Torralba,Obiol, Segovia (Villanueva), 
Hernández i Toure (Tortosa)

CF Caldes 3

Morte, Torrecillas, Roca, Gayolà, 
González, Amante (Anaya), Jordi 
Camí (Alsina), Valls, Carlos (Aitor), 
Parra i Albert Camí.

ÀRBITRE: Marc Guàrdia assistit a les bandes per David Medina i Rubén Muñoz. 
Amonestacions per Polo, Obiol, Segovia i Marouam pel Parets B i Jordi Camí del 
Caldes.

GOLS: 0-1, Albert Camí, min 4; 0-2, Carlos, min 15; 1-2, Hidalgo, min 66; 1-3, 
González, min 68.

Parets del Vallès

EL 9 NOU 

El Caldes de José Luis Duque 
continua fent mèrits per 
ser considerat un dels grans 
favorits a l’ascens, i més 
després de superar, amb una 
gran efectivitat, el Parets B, 
que està sent un equip molt 
compacte i difícil de batre en 
aquest inici de curs.

L’inici de partit va ser molt 
mogut i ràpidament es va 
moure el marcador. Amb 
tres minuts i escaig de partit, 
Carlos García –jugador amb 
fitxa de l’equip sub-23– va 
fer una gran arrencada i per-
seguit per dos defensors va 
ser objecte de penal. Albert 
Camí va transformar el penal 
per avançar els visitants. 
Amb el 0-1, el partit es va 
obrir i va tenir fases de domi-
ni altern, però qui van tor-
nar a colpejar van ser els de 
Duque, que van fer el segon 
mitjançant una rematada de 
vaselina de Carlos García, 
que va tenir un gran debut.

El Parets, abans del des-
cans, hauria pogut retallar 
distàncies amb un parell 
d’aproximacions força peri-
lloses. Tot i això, Edu Morte 
va tenir una primera part 
força tranquil·la.

A la represa, el Parets va 
intentar embogir el partit i 
li va funcionar. Al minut 66, 
una indecisió de la defen-

sa visitant va provocar el 
gol dels locals. El davanter 

Edgar Hidalgo va aprofitar 
l’errada i va batre Morte 

pel pal llarg. El gol va donar 
molta vida al Parets, que va 
creure en l’empat. Encara 
que l’alegria no va durar gai-
re: el Caldes no va tardar a 
respondre amb l’1-3, obra de 
Guillem González aprofitant 
una centrada d’un servei 
de córner. Amb el gol, els 
ànims locals es van calmar 
i el Caldes va tenir un final 
de partit força tranquil, tot 
i els intents infructuosos 
d’un Parets que, en certs 
moments, va complicar el 
partit als de Duque.
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Sergi Manent, del Llinars, refusa una pilota en una acció de l’intens derbi del Baix Montseny 

CE Llinars                      4

Gerard, Masnou (Carrillo, min 67), 
Tierno (Guijarro, min 46), Rullo 
(Janita, min 58), Miki, Manent, Ivan 
(Martí, min 67), Chorrib, Ferran, 
Sergi (Relat, min 83) i Sorolla. 

CF Vilamajor                 1

Ortega, Joel (Albert, min 89), 
Balaguer (Galán, min 46), Bruguera, 
Parera (Albert, min 65), Algar, Víctor, 
Portella, Bellot, Marcel (Fontanals, 
min 46) i Herraiz (Bernat, min 46).  

ÀRBITRE: Alejandro Domínguez. Targetes grogues: Masnou i Manent del 
Llinars i Algar del Vilamajor.

GOLS: 1-0, Miki, min 2; 1-1, Algar (p), min 45; 2-1, Balaguer (p.p.), 3-1, Miki, 
min 87; 4-1, Relat, min 89.  

Llinars del Vallès   

EL 9 NOU

El Llinars va treure màxim 
profit del seu domini i efec-
tivitat a la segona part per 
endur-se un derbi del Baix 
Montseny més igualat del 
que diu el marcador i amb 300 
persones a la graderia. Dos 
dels gols locals van ser en prò-
pia porta, tot i que l’àrbitre va 
concedir el primer a Miki. En 
aquest primer gol, un jugador 
del Vilamajor va desviar la 
rematada del davanter. 

La primera part va trans-
corre amb escassetat d’opi-
nions i Algar, de penal, va 

El Llinars s’enduu el derbi 
del Baix Montseny 

empatar per al Vilamajor just 
abans del descans. La pos-
sessió es va posar del costat 
del Llinars a la segona part 
i, de nou, un futbolista del 
Vilamajor va desviar un xut 

d’un jugador local. Els de 
Sergio Cáceres ho van inten-
tar sense èxit i Miki, en un 
rebuig, i Relat, amb un xut 
ajustat al pal des de la fron-
tal, van segellar el matx. 

Montmeló      

EL 9 NOU 

Com un sobtat llampec, sen-
se avisar, Jordan, de primeres 
–res de controlar–, va fer 
penetrar un obús a l’escaire 
des de fora de l’àrea. Va ser 
la tronada final que va fer 
amainar una intensa tempes-
ta de set gols en 60 minuts. 
D’aquí fins al final, seque-
ra. Ja havien caigut gols de 
manera torrencial. 

La festa va començar al 
minut 13, quan el Montmeló 
es va aprofitar dels espais 
entre central i carriler 
que deixava el Sant Celoni 
–disposat en un 3-5-2–, per 
marcar el primer en un con-
traatac a través de Checa. 

Igualava Paitu poc després 
en un rebuig en una acció 
originada en una pèrdua del 
Montmeló en la sortida de 
pilota i establia el 2-1 Hidal-
go des del punt de penal. Tot 
i així, el matx marxava 2-2 
després que Aguilera aprofi-
tés una nova pèrdua en sorti-

da dels locals. 
Loinaz va inaugurar el 

segon temps en un rebuig 
després d’una combinació per 
banda, però Paitue empatava 
en un contraatac. El davanter 
va ser qui va deixar de cara 
tres minuts després per al 
violent xut decisiu de Jordan. 

Lliçà d’Amunt, 0 
Cardedeu B, 2
Lliçà d’Amunt 

Primera victòria de la tem-
porada del Cardedeu B amb 
dos gols a la segona part de 
Christian Auladell. El filial 
cardedeuenc és 11è a la clas-
sificació i el Lliçà d’Amunt, 
10è. 

L’Ametlla, 0 
La Batllòria, 0
Montmeló  

Empat sense gols que serveix 
més a L’Ametlla, segon a la 
classificació d’aquest grup 
9, que no pas a La Batllòria, 
que continua en posicions de 
descens sense haver guanyat 
encara. 

Montornès N., 1 
Bellavista, 1
Montornès del Vallès 

M’Ballo va empatar per al 
Bellavista al minut 46 el gol 
inicial de Mustafa al 23. El 
Montornès Norte és setè, i, 
el Bellavista, tercer, amb els 
mateixos punts que el líder, 
el Sant Celoni. 

Lliçà de Vall, 2 
Palautordera, 2
Lliçà de Vall 

El Lliçà de Vall guanyava 
1-0 al minut 78, però el 
Palautordera va remuntar en 
dos minuts. Tot i així, Adrián 
va empatar al minut 88, però 
els lliçanencs continuen sen-
se guanyar. 

Vilanova, 1 
Canovelles, 1
Vilanova del Vallès 

Ferran Masip va avançar el 
Canovelles al minut 23 però  
José Cazalla va empatar al 90 
per al Vilanova, que conti-
nua en descens. Cap dels dos 
equips no ha guanyat encara 
aquesta temporada, passades 
ja tres jornades. 

At. Vallès, 4 
Llerona, 1
Granollers

L’Atlètic del Vallès va 
remuntar el gol inicial de 
Cabezuelo a la segona part 
per acabar golejant el Llero-
na i és líder. Xavi López, per 
partida doble, Mohamed i 
Abubakari van ser els autors 
de les dianes. L’equip de les 
Franqueses es queda novè. 

Martorelles, 2 
S. M. Montcada, 1
Martorelles

Un gol a l’últim minut de 
Miguel Flores va atorgar 
el triomf al Martorelles, 
que s’havia avançat amb un 
gol d’Edgar Barón. Els de 
Jonathan Almeda són quarts 
al grup 14, a tres punts del 
líder. 

Un ‘obús’ de Jordan atorga  
un partit boig al Sant Celoni 
Els del Baix Montseny van remuntar i segueixen líders 

Un ‘hat-
trick’ d’Omar 
frustra el Sant 
Feliu (3-1) 

S. H. de Voltregà (Osona)  

EL 9 NOU 

Tres gols d’un dels davanters 
del Voltregà, Omar Bouloum,  
van frustrar un Sant Feliu 
mancat de tota la verticalitat 
que va tenir el seu rival tot i 
arribar a escurçar diferències 
amb el 2-1. Dels que professa 
el futbol directe en camps 
petits com el seu, el Voltregà 
va colpejar els codinencs el 
primer quart d’hora. Omar va 
recollir a l’espai una penti-
nada d’Aceituno per marcar 
l’1-0 amb un xut creuat i 
el punta va repetir minuts 
després amb un cop de cap. 
El Sant Feliu va acaparar la 
pilota però sense generar 
ocasions, tot i que Edu Cas-
tro va fer pujar el 2-1 amb un 
potent xut centrat de mitjana 
distància. El porter local va 
enviar al travesser una falta 
directa de Castro i Omar, a la 
contra, va esvair l’esperança 
dels codinencs. 
    CF Voltregà: Ivan, Sen-
martí, Bobi, Eloi (Toneu), 
Guillem (Font), Baró (Franc), 
Aceituno (Miquel), Arnau, 
Omar (Ginesta), Eric i Cro-
sas. 

CF Sant Feliu: Villar, Josue 
(Marc), Cunill, Vilardell, 
Pujol, Guillem, Castro, Palau, 
Turón (Vives), Leo i Said 
(Albert). 

Àrbitre: Marc Fernández. 
TG: Omar del Sant Feliu i 
Palau, Albert i Vives del Sant 
Feliu. 

GOLS: 1-0, Omar, min 4; 
2-0, Omar, min 16; 2-1, Edu, 
min 64; 3-1, Omar, min 80. 

L’Olímpic La 
Garriga bat el 
Pradenc i es manté 
a dalt (2-1) 
La Garriga 

L’Olímpic La Garriga va 
guanyar el Pradenc amb un 
doblet de Dani Sánchez a 
la segona part i es manté a 
dalt, en la lluita per l’ascens. 
L’equip de Toni Cruz és quart 
a la classificació, a només cinc 
punts del líder, el Roda de 
Ter, després d’haver sumat 
tres victòries consecutives. 
El conjunt garriguenc presu-
meix de fortalesa a casa, on 
hi suma dues victòries i un 
empat.
   CF Olímpic La Garriga: 
Bou, Valldeneu, Melchor, 
Sergi, Hernán, Jordi, Aspa, 
Pujals, José Antonio (Carles), 
Escudero (Calero) i Dani 
(Edu). 

GOLS: 1-0, Dani, min 48; 
2-0, Dani, min 72; 2-1, Baroy, 
min 81. 

CF Montmeló UE             3    

Gallardo, Caballero, Diego, Prat, 
Hidalgo, Loinaz, Sola, Checa, De 
Sande (Horacio, min 67), Girabent i 
Meneses. 

Sant Celoni                    4

Mballo, Peña, Víctor, Gestí, Guillem, 
Argemí, Illa, Guillén, Aguilera, José 
Luis i Paitu. 

Els de Carlos López van tenir més domini i eficàcia a la segona part

ÀRBITRE: Albert Puigdellíbol. Targetes grogues per a De Sande, Hidalgo i 
Checa i Argemí i Illa del Sant Celoni. 

GOLS: 1-0, Checa, min 13; 1-1, Paitu, min 23; 2-1, Hidalgo, min 29; 2-2, Aguilera, 
min 33; 3-2, Loinaz, min 47; 3-3, Paitu, min 57; 3-4, Jordan, min 60. 
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Marta Borràs i Laura Puigdueta, 
campiones d’Europa 
Borràs, del CHP Bigues i Riells, salda la seva primera cita amb l’equip estatal amb un títol 

Marta Borràs amb la copa aconseguida en el campionat d’Europa disputat a Itàlia

Mealhada (Portugal)

Toni Canyameras 

Tot ho ha guanyat ja Laura 
Puigdueta, així que només 
pot fer que repetir, fer enca-
ra més luxosa una saturada 
joieria amb tres lligues, una 
Champions, tres Mundials 
i quatre Europeus. Per a la 
jugadora del Palau –el millor 
equip del continent–, l’últim 
campionat aconseguit aquest 
cap de setmana a Portugal, 
potser només en va ser un 
més. Per a Marta Borràs, el 
primer en la seva primera 
vegada a la Selecció espa-
nyola. Debut apoteòsic per a 
la jugadora del Bigues, que 
amb molt de gust va acollir 
als seus braços el que va ser 
també el seu primer títol 
absolut. Fa temps que podria 
haver tocat metall perquè va 
donar carabasses al penta-
campió d’Europa Gijón per 
continuar vivint a ple sen-
timent el seu idil·li amb el 
Bigues, l’equip del seu poble. 
Una One Club Woman que té 
clar que serà des de les seves 
arrels com atrapi el seu pri-
mer títol a nivell de club. 

“Estic en un núvol, no puc 
demanar més. Han estat uns 
mesos perfectes, no només 
pel títol sinó per haver com-
partit tants moments amb 
aquestes companyes, que són 

les millors jugadores”, expli-
ca Borràs. S’ho miren amb 
orgull des de Bigues, que per 
fi pot actualitzar una dada 
que ja quedava massa enrere, 
ja que l’última jugadora del 
club a anar amb la Selecció 
espanyola havia estat la més 
que respectable Mariona 
Carmona el 2003. 

Feia temps que Borràs cri-
dava la Selecció, que per fi 
ha escoltat la biguetana. “Era 
molt difícil anar convocada 

perquè hi ha molt de nivell. 
Penso que el que em faltava 
per ser cridada era tenir més 
intensitat en el joc i llegir-lo 
més ràpid. He millorat en 
aquests aspectes i penso que 
per això m’ha convocat l’en-
trenador”, reflexiona Marta 
Borràs, de 25 anys. 

Rialles, medalles, trofeus  a 
la foto final... però darrere la 
riquesa roman recòndita una 
pobresa paradoxal. Perquè 
les jugadores li donen tot a 

l’hoquei però l’hoquei no els 
dona res, ni menudalla. Ni a 
les millors. “No cobrem res 
per jugar, només ho fan les 
jugadores del Gijón i l’única 
lliga on pots guanyar diners 
és la portuguesa. Però estem 
acostumades a això, juguem 
perquè ens agrada aquest 
esport i ens agrada guanyar. 
No tenim premi econòmic, 
però tenim premi emocio-
nal”, assumeix Borràs, tan 
resignada, però tan feliç. 

OK PLATA MASC.

El Sant Feliu 
arrenca amb bon 
peu guanyant  
a La Coruña
CDM CH   2

Lago, Liñán, Genero, Miguélez i 
García [cinc inicial]; Longueira (ps), 
Jurado, Saénz de Buruaga, Fernández 
i Castellanos.

CHP Sant Feliu              4

Turón, Yepes, Muntané, Villa i 
Guillem Figueras [cinc inicial]; Amer 
(ps), Pujadó, Nil Figueras, Altayó i 
Fajas.

ÀRBITRES: Jonathan Sánchez i 
Lorenzo Bosch. Targetes blaves per 
Genero del CDM CH i Yepes del CHP 
Sant Feliu.

GOLS: 0-1, Villa, min 2; 1-1, Genero, 
min 9; 1-2, Pujadó, min 22; 1-3, 
Guillem Figueras, min 46; 2-3, Liñán, 
min 47; 2-4, Yepes, min 49.

La Corunya (Galícia)

Ton Falqués

Des del 2015 el CHP Sant 
Feliu no aconseguia la victò-
ria a la primera jornada de la 
lliga i aquest any ho ha fet, 
després de guanyar el Com-
panyia de Maria gallec per 4 
a 2. Els codinencs, entrenats 
aquest any per Joan Xinu 
Doncel van arribar al des-
cans guanyant per 1 a 2. A 
la represa, però, els gallecs 
van posar el Sant Feliu con-
tra les cordes, que tot i patir 
durant força minuts, va saber 
rematar el partit als instants 
finals. La victòria els deixa 
en el grup líder de la taula.

OK LLIGA MASCULINA 
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Roger Acsensi, en una acció amb Joao Miguel en el Caldes-Barça de la temporada passada 

El Barça allarga el mal 
moment del Caldes,  
que continua sense guanyar
Rec. Làser CH Caldes 1

Camps, Gurri, Rovira, Rodríguez 
i Ricart [cinc inicial]; Beltrán (ps), 
Blanqué, Roger Acsensi, Alexandre 
Acsensi i Puigdueta.

FC Barcelona 3

Fernández, Alabart, Pascual, Bargalló 
i Rodrigues [cinc inicial]; Egurrola 
(ps), Panadero, Nunes, Llorca i Roca.

ÀRBITRE: Oriol Pérez i Albert Barba. Targetes blaves per Cristian Rodríguez 
del Recam Làser Caldes i Pascual del Barça.

GOLS: 0-1, Llorca, min 17; 0-2, Bargalló, min 22; 1-2, Rodríguez, min 27; 1-3, 
Bargalló, min 29.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU 

Necessitat de punts i de vic-
tòries, trobar-se en aquesta 
tessitura i enfrontar-se al 
Barça no és el millor aliat, 
però el Recam Làser Cal-
des va plantar durant tot el 
partit a un Barça a qui no li 

va caldrà fer un gran partit 
per endur-se els tres punts. 
Tercera derrota dels Recam 
Làser en sis partits, que con-
tinuen sense sumar de tres 
en tres i tanquen la classifi-
cació.

La primera part va ser molt 
de tempteig, sense grans 
aproximacions, i amb un 

Caldes a l’espera per poder 
contraatacar. La igualtat la 
va desfer Sergi Llorca, amb 
una mitja volta al minut 
17. Poc després, Bargalló va 
eixamplar l’avantatge culer 

culminant un contraatac 
amb un fort xut. Pascual va 
cometre penal i el Caldes 
va poder retallar, però Sergi 
Fernández va aturar la pena 
màxima. El Caldes va sortir 

en tromba a la represa i Cris-
tian Rodríguez va fer l’1-2 
aprofitant un rebot, malgrat 
que Bargalló va firmar el seu 
doblet fent la sentència pocs 
minuts després.
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El CB Granollers 
entra al partit 
massa tard i amb 
massa errors

Granollers

EL 9 NOU

Un mal inici de partit, amb 
massa concessions defensi-
ves i poc encert en atac, va 
fer que el CB Granollers anés 
a remolc tot el partit –com 
ja li havia passat al partit de 
la jornada passada– i acabés 
encaixant la segona derrota 
de la temporada (42-66). En 
defensa va concedir mas-
sa segones opcions per no 
tancar bé el rebot i el Safa 
Claror, amb cinc triples al 
primer quart, va encarrilar el 
partit. Després el partit es va 
igualar però els percentatges 
d’encert en el llançament per 
part de les granollerines van 
ser molt baixos.

COPA CAT. FEM.

COPA CATALUNYA MASCULINA

El Ripotrans Lliçà 
d’Amunt, fluix en atac, 
encaixa la tercera derrota
Bàsquet Pia Sabadell 54

Samaniego (2), De Haro (14), Terés 
(10), Jiménez i Mirada (7) –[cinc 
inicial]–; Devesa (4), Reina (3), Andrés, 
Soldevila (4), Muelas i Cuevas (10).

Ripotrans Lliçà d’Am. 36

Ellsworth (9), Manero, Candil (3), 
Castro (6) i Seikhou (13) –[cinc 
inicial]–; Farré, Castillo, Carracedo, 
Pou i Abad (5).

ÀRBITRES: David Ibars i Remi Tauler. No hi van haver eliminats per cinc faltes 
personals. Van xiular faltes antiesportives a De Haro del Bàsquet Pia Sabadell i 
a Carracedo del Lliçà d’Amunt. Van xiular falta tècnica a Mirada del Bàsquet Pia 
Sabadell.

PARCIALS: 14-7 [primer quart]; 29-16 [descans]; 33-31 [tercer quart] i 54-36.

El CB Mollet estrena pista  
amb una derrota a la pròrroga
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Yeikson Montero –en acció de llançament– va destacar amb els seus 17 punts

Mollet del Vallès 

EL 9 NOU

Després de patir una contun-
dent derrota en l’estrena a la 
nova categoria, el Recambios 
Gaudí CB Mollet va tenir la 
victòria a tocar al segon par-
tit, el primer que jugava en la 
seva renovada pista del pave-
lló de la Plana Lledó. L’equip 
de Josep Maria Marsà va 
anar durant molta estona al 
davant al marcador però el 
Bueno Arenas Albacete Bas-
ket va fer un bon final per 
forçar la pròrroga i acabar 
imposant-se en aquesta amb 
un triple final (87-90).

El Mollet va mostrar una 
cara ben diferent a la del 
primer partit, contra el Sant 
Antoni. Millora en la inten-
sitat defensiva i millora en 
atac que van servir perquè 
els de Marsà portessin el 
control al marcador durant 
tota la primera meitat.

Els avantatges sempre 
van ser curts –per sota dels 
10 punts– i els molletans 
van arribar al final del pri-
mer quart amb sis punts de 
marge que es van reduir a la 
mínima expressió abans del 
descans, amb un segon quart 
en què l’Albacete va millorar 
en atac, sobretot gràcies a 
l’encert d’homes com Erik 
Knudsen o Gerard Blat, que 
van estar força encertats en 

el tir exterior.
La millora visitant es va 

mantenir durant el tercer 
quart, en què l’Albacete va 
arribar a posar-se al davant 
en alguna ocasió. Van ser 
avantatges d’entre dos i 
tres punts que el Mollet va 
reduir, posant-se de nou 
per davant al marcador i 
augmentant l’avantatge del 
41-40 del descans al 64-60 al 
final del tercer quart.

EL MoLLEt s’ENcaLLa 
aLs úLtIMs MINUts

Els de Marsà van començar 
bé el darrer quart. Aquest 
domini els va portar a un 
marge de vuit punts quan 
quedaven quatre minuts per 
arribar al final però es van 
col·lapsar als últims minuts i 
l’Albacete, tot i la poca rota-
ció de banqueta –van venir 
amb tan sols set jugadors–, 
va aconseguir un parcial de 
0-8 per empatar el partit 
a 75. El Mollet va tenir un 
últim llançament que no va 
entrar i el partit va haver de 
decidir-se en una pròrroga 
molt equilibrada i que es 
va endur l’Albacete amb un 
triple a pocs segons del final. 
El Mollet va tornar a tenir 
possessió per empatar però 
va errar tres llançaments 
seguits.

L’Albacete li recupera vuit punts al darrer quart i decideix al temps extra amb un triple

LLIGA LEB PLATA 

CB Granollers  42

Musach (1), Marata (5), Ferrer (2), 
Povedano (1) i Molina (7) –[cinc 
inicial]–; Alba (2), Tirvió (6), Lobo, 
Ibern (14) i Aguilar (4).

Bàsquet Safa Claror 66

Esquivias (6), Caminal, Rogés (4), 
Muñoz (6) i Moya (21) –[cinc inicial]–
; Ferró (3), López (3), Gómez (5), 
Ventosa (2), Villalonga (4), Cuchillo 
i Susín (12).

ÀRBITRES: Clemente López i 
Xavier Vázquez. Van desqualificar a 
Marata del Granollers amb una falta 
antiesportiva i una tècnica.

PARCIALS: 9-25 [primer quart]; 21-38 
[descans]; 30-49 [tercer quart] i 42-66.

Sabadell (el Vallès Occ.)

EL 9 NOU

El Ripotrans Lliçà d’Amunt 
continua a la cua de la clas-
sificació en patir la tercera 
derrota en tres partits. 
Aquest cop va ser a la pista 
del Bàsquet Pia Sabadell (54-
36), equip que arribava al 

partit en les mateixes condi-
cions que els lliçanencs: dues 
derrotes en dos partits.

Va ser un partit d’anota-
ció molt baixa i l’equip més 
encertat en atac, el Sabadell, 
va ser qui es va endur la vic-
tòria. El Lliçà va començar el 
darrer quart a dos punts però 
només en va anotar cinc.

Un parcial de 9-24 al final del tercer quart serveix per trencar el partit

El CB Granollers s’endú el duel 
vallesà contra el Sant Gervasi

Sant Gervasi 68

Rabassó (16), Miquel (19), Reina 
(9), Miranda i Caminal (13) –[cinc 
inicial]–; Orois, Díaz, Montes (6), 
Marzal, Martín (3) i Piqueras (2).

CB Granollers 89

Castro (5), Viñallonga (12), Seidi (5), 
Auró (14) i Homs (7) –[cinc inicial]–; 
Salmerón (7), Jordi Serra (13), 
Cervantes, Subirachs (8), Maspons 
(3), Murciano (6) i Xavi Serra (9).

ÀRBITRES: Albert Poti i Andreu Egea. Van eliminar per cinc faltes personals a 
Miranda i Caminal del Sant Gervasi. Van xiular falta antiesportiva a Caminal del 
Sant Gervasi i faltes tècniques a Miranda (2) i a l’entrenador Toni Sáez del Sant 
Gervasi.

PARCIALS: 16-23 [primer quart]; 33-39 [descans]; 50-65 [tercer quart] i 68-89.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El duel vallesà entre el Sant 
Gervasi i el CB Granollers va 
caure del cantó granollerí 
per un clar 68 a 89 en un 
partit que es va decidir al 
tercer quart. Els granollerins 
van anar al davant a partir de 
l’empat a 12 i va ser a partir 
del minut 5 del tercer quart 
que va decantar la balança al 
seu favor amb un parcial de 
9 a 24.

El Sant Gervasi va comen-
çar el partit amb dos triples 
seguits de Xavi Caminal i 
Marc Rabassó però de mica 
en mica el Granollers va 
recuperar terreny. Dos tri-

ples seguits de Jordi Auró 
van posar l’equip per primera 
vegada al davant (10-12) i un 
parcial de 4-11 va permetre 
arribar al final del primer 
quart amb set punts de mar-
ge, que es van reduir a sis en 
arribar al descans.

El Sant Gervasi va tornar 
dels vestidors amb molta 
empenta i va igualar el par-
tit a 39 i a 41, però a partir 
d’aquest moment la bona 
defensa i les sortides a la 
contra dels granollerins van 
ser letals.

Rec. Gaudí CB Mollet  87

Marc Sesé (18), Javi Rodríguez 
(4), Yeikson Montero (17), Gilbert 
Thomas (4) i Carles Marzo (5) –[cinc 
inicial]–; Toni Figuerola (2), Sergi 
Tell, Ignasi Belver (17), Àngel Soto 
(1), Sergi Guàrdia, Marc Pagès (10) i 
José Manuel Coego (9).

BO Arenas Albacete 90

David Erik Knudsen (15), Jorge 
Mejías (16), John Paul Carroll (11), 
Víctor Ruiz (12) i Oliver Jerome 
Robert Bieshaar (4) –[cinc inicial]; 
Gerard Blat (21) i Will Andrew 
Moreton (11).

ÀRBITRES: Jesús Marín i Martí Chiva. Van eliminar per cinc faltes personals a 
Knudsen, Carroll i Moreton del Bueno Arenas Albacete Basket.

PARCIALS: 20-14 [primer quart]; 41-40 [descans]; 64-60 [tercer quart]; 75-75 
[quart quart] i 87-90 [pròrroga].
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Montmeló, present al calendari 
oficial de fórmula 1 del 2022
La cursa serà entre el 20 i el 22 de maig. El Circuit, a prop de tancar una renovació a llarg termini 

Els Dos Dies dels Cingles  
de trial tornen 12 anys 
després amb 140 pilots 

Un dels pilots participants, en una de les zones d’obstacles 

Sant Feliu de Codines 

T.C. 

Aquest cap de setmana s’han 
tornat a celebrar els Dos 
Dies dels Cingles de trial 12 
anys després. La prova, que 
transcorre entre cinc muni-
cipis diferents –Sant Feliu, 
Caldes de Montbui, Gallifa, 
Sant Quirze Safaja i Sant 
Llorenç–, va reunir 140 parti-
cipants. Pau Martínez va ser 
el guanyador absolut, amb 
Arnau Farré segon i Jaime 
Busto tercer. L’esdeveniment 
complia la seva 36a edició. 

Dissabte el recorregut 
es va desenvolupar entre 
Sant Feliu, Caldes, Gallifa 
i Sant Quirze per sumar 35 
quilòmetres i, diumenge, els 
30 quilòmetres de l’etapa 
es van repartir entre Sant 

Feliu, Caldes, Sant Llorenç 
i Gallifa. La major part del 
traçat va transcórrer sobre 
pista, si bé hi va haver algun 
tram amb corriols. El trial, on 
el que compta és que el pilot 
toqui el terra amb el cos o 
caigui les mínimes vegades 
possibles, es desenvolupa per 
zones d’obstacles. Cadascuna 
de les dues etapes comptava 
amb 30 zones. 

Albert Esteve, president de 
l’entitat organitzadora dels 
Dos Dies dels Cingles –el 
Moto Club Cingles de Bertí–, 
en va fer una valoració molt 
positiva: “Ha sortit tot bas-
tant rodó. Hem volgut que 
tornés la prova per la nos-
tàlgia d’haver-ho viscut des 
de petits i, culturalment, és 
important que es facin coses 
pels municipis.” 
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El Gran Premi de Montmeló, en l’edició del 2019. El Circuit té encarrilada la renovació per cinc anys més

Montmeló 

Toni Canyameras 

El Gran Premi de Montmeló 
apareix al calendari oficial 
de la fórmula 1 del 2022, fet 
públic divendres, la qual cosa 
confirma que el Circuit de 
Barcelona-Catalunya conti-

nuarà sent lloc de pas de la 
categoria reina d’automobi-
lisme. La prova tindrà lloc 
entre el 20 i el 22 de maig. 

L’acord de renovació de 
la fórmula 1 encara no s’ha 
anunciat però, com explicava 
EL 9 NOU fa unes setmanes,  
el Circuit és molt a prop de 

renovar el contracte per un 
mínim de cinc anys més. 
Des que el 2019 va expirar 
l’últim contracte de llarga 
durada, l’autòdrom havia 
anat renovant la fórmula 
1 any a any. Montmeló ha 
demanat a Liberty Media 
–l’empresa organitzadora del 

campionat–, una renovació 
més àmplia per amortitzar la 
inversió de 80 milions d’eu-
ros que demana la fórmula 1 
per modernitzar el Circuit. 

El que encara no ha trans-
cendit és el cànon que es 
pagarà per aquest mínim 
de cinc anys, actualment 

per sobre dels 20 milions 
d’euros. Aquest cost per 
albergar el campionat de 
monoplaces més important 
del món és el responsable, 
en gran part, que el Circuit 
sigui públicament deficita-
ri, malgrat que genera un 
impacte econòmic de 340 
milions a Catalunya. La 
Generalitat ha aportat aquest 
any 19 milions a l’autòdrom 
i, segons el director general 
de la instal·lació, Josep Lluís 
Santamaría, aquesta injecció 
serà més gran el 2022. Tan-
mateix, Circuit i Generalitat 
treballen per impulsar un pla 
estratègic que, entre altres 
coses, garanteixi la viabilitat 
del Circuit. Està previst que 
el pla s’anunciï el desembre, 
quan l’autòdrom celebri un 
gran acte per commemorar el 
seu 30è aniversari. Tot i que 
no està confirmat, Montmeló 
apunta a acollir la pretempo-
rada de la fórmula 1 el 2022. 

DATA TAMBÉ PER A LA 
PROVA DE MOTOGP

També apareix Montmeló al 
calendari oficial de MotoGP 
del 2022, l’altre Mundial 
pendent de renovar amb el 
Circuit: la prova se celebrarà 
el 5 de juny. Tot i així, l’acord 
de renovació amb el Mundial 
de MotoGP ja està tancat 
amb un contracte que es pro-
longarà fins al 2026 i l’únic 
que queda és la firma per fer-
ho oficial. El cànon actual se 
situa sobre els 5 milions. 

D’aquesta manera, el Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya 
continuarà sent l’únic al món 
que acull fins a quatre Cam-
pionats del món: el de fór-
mula 1, el de MotoGP, el de 
Ral·licròs, i el de Superbike, 
estrenat l’any passat. 
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BÀSQUET

Bàsquet. LEB Plata-Grup Est

Globalcaja La Roda, 84 - CB Cornellà, 60
Benicarló, 72 - Real Canoe, 48
Zentro B. Madrid, 94 - Valencia BC, 92
H. Gran Canaria, 61 - FC Cartagena CB, 76
Menorca, 84 - Safir Fruits Alginet, 69
Recanvis G. Mollet, 87 - Albacete, 90
El Ventero CBV, 69 - Sant Antoni Ibiza, 70

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Benicarló ..........................2 2 0 149 110 4
 2.- Sant Antoni Ibiza ............2 2 0 163 129 4
 3.- Globalcaja La Roda ..........2 2 0 172 139 4
 4.- FC Cartagena CB .............2 2 0 151 132 4
 5.- Menorca ...........................2 2 0 154 136 4
 6.- Albacete............................2 1 1 157 157 3
 7.- CB Cornellà ......................2 1 1 146 147 3
 8.- Zentro B. Madrid ............2 1 1 165 167 3
 9.- Safir Fruits Alginet .........2 1 1 133 144 3
 10.- Valencia BC ......................2 0 2 154 171 2
 11.- H. Gran Canaria ...............2 0 2 121 140 2
 12.- El Ventero CBV ...............2 0 2 132 156 2
 13.- Real Canoe .......................2 0 2 127 160 2
 14.- Recanvis G. Mollet ........ 2 0 2 147 183 2

Copa Catalunya-Grup 3

Sant Gervasi, 68 - CB Granollers, 89
Badalona, 72 - CB Santa Coloma, 75
CB Castellar, 48 - UB Sant Adrià, 74
B. Pia Sabadell, 54 - Ripotrans CB Lliçà, 36
Sant Josep, 87 - UE Mataró, 73
Vive-El Masnou, 76 - UE Montgat, 81

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UE Montgat .....................4 4 0 341 272 8
 2.- UB Sant Adrià ..................4 3 1 306 255 7
 3.- CB Granollers ................ 4 3 1 289 271 7
 4.- CB Santa Coloma .............4 3 1 279 272 7
 5.- Vive-El Masnou ...............4 2 2 296 263 6
 6.- Sant Josep .........................4 2 2 296 295 6
 7.- UE Mataró ........................3 2 1 204 212 5
 8.- Sant Gervasi .....................4 1 3 278 314 5
 9.- CB Castellar .....................4 1 3 252 293 5
 10.- B. Pia Sabadell .................3 1 2 179 199 4
 11.- Badalona ...........................3 0 3 189 211 3
 12.- Ripotrans CB Lliçà ........ 3 0 3 153 205 3

Primera categoría- Grup 1

CB Prat, 62 - CB Granollers 2, 58
El Círcol B, 84 - Sant Cugat, 63
AEC Collblanc, 63 - CB Matadepera, 74
AE Minguella, 67 - Centre Catòlic, 60
CE Sant Nicolau, 75 - A.E.S.E. B, 63
CB Sant Josep Obrer, 55 - CN Caldes A, 71

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CE Sant Nicolau ...............4 4 0 299 250 8
 2.- AE Minguella ...................4 3 1 269 251 7
 3.- CB Prat ..............................3 3 0 210 183 6
 4.- El Círcol B.........................3 3 0 227 202 6
 5.- CN Caldes A ................... 4 2 2 288 266 6
 6.- CB Granollers 2 ............. 4 2 2 274 259 6
 7.- CB Matadepera ................4 2 2 291 281 6
 8.- Centre Catòlic..................4 1 3 276 288 5
 9.- AEC Collblanc..................4 1 3 257 274 5
 10.- CB Sant Josep Obrer .......4 1 3 209 265 5
 11.- Sant Cugat ........................3 0 3 217 255 3
 12.- A.E.S.E. B ..........................3 0 3 164 207 3

Segona Categoria- Grup 7

UB Mir, 87 - CB Sant Celoni, 57
CB Parets, 58 - Vilanova del Vallès, 55
CB La Garriga, 71 - UB Sant Adrià B, 68
Minguella B, 79 - CB Lliçà d’Amunt B, 52
CB Les Franqueses, 76 - Cerdanyola B, 46
Vive-El Masnou, 90 - CB Mollet B, 64

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Les Franqueses ........ 4 4 0 287 218 8
 2.- AE Minguella B ...............4 4 0 287 227 8
 3.- UB Mir ..............................4 3 1 306 236 7
 4.- UB Sant Adrià B...............4 3 1 275 246 7
 5.- CB Parets ....................... 4 2 2 221 226 6
 6.- CB La Garriga ................ 4 2 2 285 291 6
 7.- Vilanova del Vallès ....... 4 1 3 222 244 5
 8.- Cerdanyola Al Dia B .......4 1 3 230 271 5
 9.- CB Mollet B ................... 4 1 3 245 301 5
 10.- CB Lliçà d’Amunt B ....... 4 1 3 220 279 5
 11.- Vive-El Masnou ...............3 1 2 209 201 4
 12.- CB Sant Celoni .............. 3 0 3 185 232 3

Femení
Copa Catalunya

AB Premià, 53 - CEJ L’Hospitalet, 50
CBF Cerdanyola, 76 - Cadí Manresa, 51
CEEB Tordera, 82 - CB Balaguer, 53
Natació Terrassa, 40 - EBAE Sese, 46
CB Granollers, 42 - Bàsquest Safa Claror, 66

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola...............4 3 1 286 225 7
 2.- AB Premià ........................4 3 1 232 225 7
 3.- Cadí Manresa ...................4 3 1 231 244 7
 4.- CEJ L’Hospitalet ..............4 2 2 251 197 6
 5.- EBAE Sese ........................4 2 2 250 218 6
 6.- CEEB Tordera ..................4 2 2 272 271 6
 7.- Bàsquest Safa Claror .......4 2 2 218 235 6
 8.- CB Granollers ................ 4 2 2 211 252 6
 9.- CB Balaguer .....................4 1 3 229 264 5
 10.- Natació Terrassa ..............4 0 4 169 218 4

Primera Categoria- Grup 1

CN Caldes, 61 - CBU Lloret , 57
Sutton Cerdanyola, 50 - Femení Osona A, 52
CB Argentona, 38 - FD Cassanenc, 62
Sant Cugat Negre, 55 - CE Onyar, 60
Sabadell BQ Vallès, 44 - GEIEG B, 54
Sant Andreu Natzaret, 59 - Sant Gervasi, 57

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Femení Osona A ..............4 4 0 257 194 8
 2.- CE Onyar ..........................4 3 1 217 182 7
 3.- GEIEG B ............................4 3 1 251 216 7
 4.- Sant Andreu Natzaret .....4 2 2 226 221 6
 5.- Sant Cugat Negre ............4 2 2 231 239 6
 6.- CB Argentona ..................4 2 2 195 222 6
 7.- FD Cassanenc...................3 2 1 201 161 5
 8.- Sabadell BQ Vallès ..........3 2 1 168 152 5
 9.- CN Caldes ...................... 4 1 3 198 259 5
 10.- Sutton Cerdanyola ..........3 1 2 148 165 4
 11.- CBU Lloret  ......................4 0 4 185 262 4
 12.- Sant Gervasi 1 ..................3 0 3 153 157 3

FUTBOL

Futbol. Tercera Divisió

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Girona B ........................7 5 1 1 8 4 16
 2.- CF Peralada ..................6 4 2 0 12 2 14
 3.- UE Olot .........................7 4 2 1 13 6 14
 4.- UE Sant Andreu ..........7 4 1 2 12 5 13
 5.- CE Manresa ..................7 3 3 1 7 6 12
 6.- FE Grama ......................7 3 1 3 9 7 10
 7.- UE Vilassar de Mar .....7 2 4 1 6 5 10
 8.- CF Pobla Mafumet ......7 3 1 3 4 5 10
 9.- FC Vilafranca ...............6 2 3 1 5 3 9
 10.- L’Hospitalet CE ...........6 2 1 3 6 7 7
 11.- CP San Cristóbal .........6 2 1 3 4 7 7
 12.- UE Figueres .................6 1 2 3 5 7 5
 13.- EE Guineueta ...............5 1 2 2 2 6 5
 14.- FC Ascó .........................6 1 2 3 4 13 5
 15.- UE Castelldefels ..........6 1 1 4 3 7 4
 16.- UE Sants .......................6 1 1 4 3 8 4
 17.- EC Granollers ............ 6 1 0 5 8 13 3

Primera Catalana- Grup 1

CE Banyoles, 1 - Llagostera B, 0
Unificació Llefià CF, 1 - UE La Jonquera, 0
Palamós CF, 1 - Martinenc CF, 1
Montañesa CF, 1 - Mollet CF, 0
Lloret CF, 2 - Parets CF, 4
EF Mataró, 1 - L’Escala FC, 2
Les Franqueses CF, 1 - CD Bescanó, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Montañesa CF..............3 3 0 0 7 0 9
 2.- Parets CF ................... 3 2 1 0 8 5 7
 3.- L’Escala FC ...................2 2 0 0 4 2 6
 4.- CE Banyoles .................2 2 0 0 2 0 6
 5.- Palamós CF...................2 1 1 0 5 2 4
 6.- CD Bescanó ..................2 1 1 0 5 3 4
 7.- Mollet CF ................... 3 1 1 1 4 4 4
 8.- Unificació Llefià CF ....1 1 0 0 1 0 3
 9.- Martinenc CF ...............3 0 2 1 2 4 2
 10.- EF Mataró .....................3 0 1 2 4 6 1
 11.- Lloret CF ......................3 0 1 2 4 7 1
 12.- Les Franqueses CF .... 3 0 0 3 2 6 0
 13.- Llagostera B .................2 0 0 2 1 5 0
 14.- UE La Jonquera ...........2 0 0 2 0 5 0

Segona Catalana-Grup 5

CF Singuerlín, 3 - CF Lloreda, 0
CE Europa B, 4 - UD Molletense, 0
EF Barberà Andalucía, 3 - Premià CE, 6
San Juan Montcada, 4 - UE Sabadellenca, 0
UD Parc, 1 - CD Montcada, 1
CCD Turó Peira, 1 - Racing Vallbona, 0
CD Masnou, 2 - CE Canyelles, 0
Vilassar de Mar B, 6 - UD At.Gramanet, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CD Masnou ..................3 3 0 0 9 0 9
 2.- CE Europa B .................3 3 0 0 8 1 9
 3.- CCD Turó Peira ...........3 3 0 0 9 3 9
 4.- Premià CE.....................3 2 0 1 11 9 6
 5.- Vilassar de Mar B ........2 1 1 0 8 2 4
 6.- San Juan Montcada .....3 1 1 1 7 4 4
 7.- UD Parc ........................3 1 1 1 6 6 4
 8.- CE Canyelles ................3 1 1 1 3 4 4
 9.- UD Molletense .......... 3 1 1 1 4 6 4
 10.- CF Singuerlín...............2 1 0 1 4 3 3
 11.- EF Barberà Andalucía .3 1 0 2 6 10 3
 12.- UE Sabadellenca ..........3 1 0 2 3 8 3
 13.- CD Montcada ...............3 0 1 2 4 11 1
 14.- Racing Vallbona ..........2 0 0 2 0 3 0
 15.- CF Lloreda ....................3 0 0 3 1 6 0
 16.- UD At.Gramanet .........2 0 0 2 0 7 0

Grup 6

CF Parets B, 1 - CF Caldes Montbui, 3
CD Malgrat, 4 - UD Cirera, 1
CF Torelló, 2 - CF La Torreta, 0
UD Taradell, 2 - UD Molinos, 1
AT. Sant Pol, 6 - St Julià Vilatorta, 1
UE Gurb, 4 - Unif. Santa Perpètua, 0
FC Cardedeu, 3 - CE Llavaneres, 4
Oar Vic A, 0 - CF Argentona, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Caldes Montbui ... 3 3 0 0 7 3 9

 2.- CF Argentona ..............3 3 0 0 6 2 9
 3.- AT. Sant Pol ..................3 2 1 0 8 2 7
 4.- UE Gurb ........................3 2 1 0 7 2 7
 5.- CD Malgrat ..................3 2 0 1 7 3 6
 6.- CF Torelló ....................3 2 0 1 6 3 6
 7.- FC Cardedeu .............. 3 1 1 1 6 4 4
 8.- CE Llavaneres ..............3 1 1 1 6 6 4
 9.- UD Taradell..................3 1 1 1 4 6 4
 10.- CF Parets B ................ 3 1 0 2 5 5 3
 11.- UD Cirera .....................3 1 0 2 5 7 3
 12.- UD Molinos .................3 0 1 2 2 4 1
 13.- CF La Torreta ............ 3 0 1 2 3 6 1
 14.- Oar Vic A ......................3 0 1 2 1 6 1
 15.- Unif. Santa Perpètua ..3 0 1 2 1 7 1
 16.- St Julià Vilatorta .........3 0 1 2 2 10 1

Tercera Catalana. Grup 5

UE Centelles, 3 - CF Folgueroles, 3
CD Borgonyà, 1 - CF Caldes Montbui B, 3
CE Aiguafreda - UE Seva, ajornat
Olímpic La Garriga, 2 - FC Pradenc, 1
CE Roda de Ter, 1 - CF Castellterçol , 0
CF Voltregà, 3 - St Feliu de Codines, 1
CE Moià, 1 - Santa Eugènia, 1
UE Tona B, 3 - Sant Vicenç Torelló, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Voltregà ..................5 4 1 0 18 8 13
 2.- CE Roda de Ter ............4 4 0 0 11 5 12
 3.- CE Moià ........................5 3 1 1 11 7 10
 4.- Olímpic La Garriga.... 5 3 1 1 9 9 10
 5.- UE Centelles ................4 2 2 0 12 7 8
 6.- CF Folgueroles ............5 2 1 2 15 8 7
 7.- UE Tona B.....................4 2 1 1 6 2 7
 8.- CE Aiguafreda ........... 4 2 1 1 10 7 7
 9.- St Feliu de Codines ... 5 2 0 3 9 8 6
 10.- FC Pradenc ...................4 1 2 1 7 4 5
 11.- Santa Eugènia ..............2 1 1 0 5 3 4
 12.- CE Navàs B ...................3 1 1 1 4 7 4
 13.- CF Caldes Montbui B 5 1 1 3 11 15 4
 14.- Sant Vicenç Torelló .....4 1 0 3 5 10 3
 15.- CF Castellterçol  ..........5 0 1 4 4 14 1
 16.- UE Seva .........................4 0 0 4 6 14 0
 17.- CD Borgonyà ................4 0 0 4 4 19 0

Grup 9

CE Lliçà d’Amunt, 0 - FC Cardedeu B, 2
CF Ametlla Vallès, 0 - CE La Batllòria, 0
At.Vallès, 4 - CE Llerona, 1
Montornés Norte, 1 - Bellavista Milán, 1
Montmeló UE, 3 - Sant Celoni FC, 4
CE Llinars, 4 - CF Vilamajor, 1
FC Lliçà de Vall, 2 - CF Palautordera, 2
Vilanova del Vallès, 1 - UE Canovelles, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- At.Vallès .................... 3 3 0 0 6 1 9
 2.- Sant Celoni FC ........... 3 2 1 0 11 6 7
 3.- CF Ametlla Vallès...... 3 2 1 0 10 5 7
 4.- Bellavista Milán ........ 3 2 1 0 7 4 7
 5.- CF Palautordera ........ 3 1 2 0 6 4 5
 6.- CE Llinars .................. 3 1 1 1 8 6 4
 7.- CD Montornés Norte 3 1 1 1 6 5 4
 8.- CF Vilamajor ............. 3 1 1 1 7 9 4
 9.- CE Llerona ................. 3 1 1 1 6 8 4
 10.- FC Cardedeu B ........... 3 1 0 2 5 6 3
 11.- CE Lliçà d’Amunt ...... 3 1 0 2 5 7 3
 12.- UE Canovelles ........... 3 0 2 1 4 5 2
 13.- FC Lliçà de Vall.......... 3 0 2 1 6 10 2
 14.- Montmeló UE ............ 3 0 1 2 5 8 1
 15.- CE La Batllòria .......... 3 0 1 2 0 3 1
 16.- Vilanova del Vallès ... 3 0 1 2 2 7 1

Femení
Preferent

CE Sabadell, 0 - CE Llerona, 3
Fundació Terrassa, 3 - FC Martinenc, 3
UE Porqueres, 4 - CE Pontenc, 0
CF Palautordera, 5 - Fundació Jupiter, 0
CF Cerdanyola Vallès, 1 - FC Girona, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Palautordera ........ 5 4 1 0 15 3 13
 2.- UE Porqueres ...............5 3 1 1 9 2 10
 3.- Fundació Terrassa .......4 2 2 0 9 5 8
 4.- FC Martinenc ...............5 2 2 1 7 5 8
 5.- FC Girona .....................4 2 1 1 14 4 7
 6.- PBB La Roca ............... 4 2 1 1 11 4 7
 7.- CE Llerona ................. 5 2 0 3 7 9 6
 8.- CF Cerdanyola Vallès .4 1 1 2 4 6 4
 9.- CE Pontenc ...................5 1 1 3 3 9 4
 10.- CE Sabadell ..................4 0 0 4 0 12 0
 11.- Fundació Jupiter .........3 0 0 3 0 20 0

FUTBOL SALA

Tercera Divisió-Grup 1

CFS Montsant, 1 - CFS Arenys de Munt, 5
Unión Santa Coloma - CN Caldes, ajornat
Eixample, 2 - CE Jesús-Maria, 0
Gràcia FSC, 4 - AECS L’Hospitalet, 7
Futsal Mataró B, 5 - FCS Arrahona, 4
CEFS Prosperitat, 5 - AE Xarxa Horta, 3
EF Les Corts, 4 - FS Canet, 1
Sant Joan Vilassar, 6 - CFS Montcada, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- EF Les Corts .................3 3 0 0 10 3 9
 2.- Eixample .......................3 2 0 1 8 5 6
 3.- CEFS Prosperitat .........3 2 0 1 16 15 6
 4.- Sant Joan Vilassar .......3 2 0 1 13 13 6
 5.- CE Jesús-Maria ............3 2 0 1 8 8 6
 6.- CFS Arenys de Munt ..3 1 1 1 9 7 4
 7.- AECS L’Hospitalet ......3 1 1 1 14 14 4
 8.- Futsal Mataró B ...........3 1 1 1 13 13 4
 9.- FS Canet .......................3 1 1 1 7 7 4
 10.- FCS Arrahona ..............3 1 0 2 15 15 3

 11.- CN Caldes .................. 2 1 0 1 8 8 3
 12.- AE Xarxa Horta ...........3 1 0 2 5 7 3
 13.- Gràcia FSC ....................3 1 0 2 12 15 3
 14.- Unión Santa Coloma ...2 0 2 0 4 4 2
 15.- CFS Montcada .............3 0 1 2 7 9 1
 16.- CFS Montsant ..............3 0 1 2 6 12 1

Divisió d’Honor Catalana

Sant Julià de Ramis, 8 - FS Parets, 6
CEFS Manlleu, 2 - Ciutat de Mataró, 6
FS Sant Cugat, 5 - FS Pineda de Mar, 5
CFS Vilamajor, 2 - FS Ripollet B, 3
Sant Joan Club , 5 - FS Castellar, 6
Montornès La Unión B, 3 - Vacarisses CE, 4
Badalona Futsal - EFS Girona, sr.
Rapid Santa Coloma, 1 - CFS Lloret, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Vacarisses CE ...............3 2 1 0 12 9 7
 2.- Montornès La Unión B 3 2 0 1 14 5 6
 3.- Ciutat de Mataró .........2 2 0 0 9 2 6
 4.- Rapid Santa Coloma ...2 2 0 0 5 1 6
 5.- Sant Julià de Ramis .....2 2 0 0 12 9 6
 6.- FS Castellar ..................3 2 0 1 13 13 6
 7.- FS Pineda de Mar ........3 1 1 1 13 13 4
 8.- FS Parets .................... 2 1 0 1 14 11 3
 9.- Sant Joan Club  ............3 1 0 2 15 17 3
 10.- CFS Vilamajor ........... 3 1 0 2 5 7 3
 11.- FS Ripollet B ................3 1 0 2 7 12 3
 12.- Badalona Futsal ...........2 0 1 1 7 11 1
 13.- FS Sant Cugat ..............2 0 1 1 8 13 1
 14.- EFS Girona ...................1 0 0 1 1 4 0
 15.- CFS Lloret ....................2 0 0 2 1 4 0
 16.- CEFS Manlleu ..............2 0 0 2 5 10 0

Femení. Segona Estatal-Grup 2

FS Castelldefels, 4 - CD Santa Ana, 0
Penya Esplugues B, 4 - AD Sala Zaragoza, 0
FSF César Augusta, 3 - FS Ripollet, 2
CN Caldes, 2 - Aliança Mataró, 0
Sabadell Femení, 0 - AE Les Corts, 1
CF Castellón, 3 - Intersala Zaragoza, 2
Mecanoviga Eixample, 9 - Zaragoza, 2
CD La Concordia, 0 - AECS L’Hospitalet, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Penya Esplugues B ......4 3 0 1 15 9 9
 2.- CN Caldes .................. 3 3 0 0 7 2 9
 3.- CF Castellón ................3 3 0 0 7 3 9
 4.- AECS L’Hospitalet ......4 3 0 1 7 5 9
 5.- FSF César Augusta ......4 2 2 0 14 9 8
 6.- FS Castelldefels ...........3 2 1 0 14 5 7
 7.- AE Les Corts ................3 2 1 0 9 5 7
 8.- Mecanoviga Eixample 4 2 0 2 15 8 6
 9.- CD La Concordia ....... 4 2 0 2 8 4 6
 10.- Intersala Zaragoza ......4 1 1 2 13 10 4
 11.- AD Sala Zaragoza ........3 1 0 2 7 11 3
 12.- FS Ripollet....................4 1 0 3 10 17 3
 13.- Emotion Zaragoza .......3 1 0 2 7 14 3
 14.- Aliança Mataró ............4 0 1 3 6 14 1
 15.- Sabadell Femení ..........4 0 0 4 5 15 0
 16.- CD Santa Ana ...............4 0 0 4 3 16 0

 HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

BM Benidorm, 32 - Helvetia Anaitasuna, 32
Bada Huesca, 28 - Frigoríficos Morrazo, 27
Atlético Valladolid, 24 - Barça, 40
BM Torrelavega, 27 - Antequera, 21
Fraikin Granollers, 33 - Sinfín, 21
Incarlopsa Cuenca, 34 - Ademar León, 30
Bidasoa Irún, 31 - Logroño La Rioja, 29
Puente Genil, 31 - Viveros Herol Nava, 33

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................6 6 0 0 231 160 12
 2.- Puente Genil ................7 4 1 2 215 201 9
 3.- Bidasoa Irún.................7 4 1 2 183 185 9
 4.- Fraikin Granollers .... 6 4 0 2 177 157 8
 5.- Viveros Herol Nava .....7 4 0 3 218 219 8
 6.- Logroño La Rioja .........7 4 0 3 224 227 8
 7.- Incarlopsa Cuenca .......7 4 0 3 202 210 8
 8.- Helvetia Anaitasuna ...7 3 1 3 206 201 7
 9.- Abanca Ademar León .7 3 0 4 218 216 6
 10.- Frigoríficos Morrazo ..7 2 2 3 186 186 6
 11.- BM Benidorm ..............5 2 1 2 145 138 5
 12.- Bada Huesca .................7 2 1 4 189 201 5
 13.- Atlético Valladolid ......7 2 1 4 187 209 5
 14.- BM Torrelavega ...........5 2 0 3 138 137 4
 15.- L.Cantabria Sinfín.......7 2 0 5 193 217 4
 16.- Antequera ....................7 1 0 6 156 204 2

Primera Estatal 

Avannubo La Roca, 45 - OAR Gràcia, 36
H Banyoles, 27 - CH Bordils, 31
Salle Montcada, 36 - St.Esteve Sesrovires, 34
H Sant Joan Despí, 34 - St Esteve de P., 33
CH Poblenou, 28 - SM Adrianenc, 26
H Sant Cugat, 27 - H Terrassa, 26
Joventut Mataró, 30 - CA Sabadell , 20
KH-7 Granollers, 36 - Palautordera, 24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- H Sant Cugat ................4 4 0 0 146 99 8
 2.- Avannubo La Roca .... 4 4 0 0 150 119 8
 3.- H Sant Joan Despí .......4 4 0 0 144 120 8
 4.- La Salle Montcada .......4 3 0 1 148 140 6
 5.- CH Bordils ....................4 3 0 1 127 130 6
 6.- KH-7 Granollers ........ 4 2 0 2 125 120 4
 7.- CH Poblenou................4 2 0 2 117 113 4
 8.- Joventut Mataró ..........4 2 0 2 104 101 4
 9.- OAR Gràcia ..................4 2 0 2 138 137 4
 10.- St Esteve de P............. 4 1 1 2 132 128 3
 11.- St.Esteve Sesrovires ....4 1 0 3 135 135 2
 12.- SM Adrianenc ..............4 1 0 3 120 131 2
 13.- H Terrassa ....................4 1 0 3 117 128 2

 14.- Palautordera-Salicru 4 1 0 3 98 130 2
 15.- H Banyoles ...................4 0 1 3 107 130 1
 16.- CA Sabadell  .................4 0 0 4 99 146 0

Femení
Divisió d’Honor 

Zuazo Barakaldo - Atlético Guardés, ajornat
KH-7 BM Granollers, 29 - Gijón, 31
Elche, 32 - Zonzamas Lanzarote, 23
Porriño, 32 - Bera Bera, 32
Aula Valladolid, 37 - Gran Canaria, 33
Salud Tenerife, 29 - Sant Quirze, 30
Morvedre, 16 - Costa Sol Málaga, 36

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bera Bera ......................5 4 1 0 162 124 9
 2.- Rocasa Gran Canaria ...5 4 0 1 179 139 8
 3.- Liberbank Gijón ..........5 4 0 1 149 136 8
 4.- Elche .............................5 3 1 1 128 118 7
 5.- Costa Sol Málaga .........5 3 0 2 157 128 6
 6.- Atlético Guardés .........4 3 0 1 107 96 6
 7.- Aula Valladolid ............5 3 0 2 162 161 6
 8.- KH-7 BM Granollers . 5 2 1 2 134 132 5
 9.- Porriño..........................4 1 1 2 114 126 3
 10.- Zuazo Barakaldo .........4 1 0 3 120 116 2
 11.- Salud Tenerife .............5 1 0 4 139 158 2
 12.- Morvedre......................5 1 0 4 118 151 2
 13.- Handbol Sant Quirze ..5 1 0 4 115 173 2
 14.- Zonzamas Lanzarote...4 0 0 4 105 131 0

Divisió d’Honor Plata

Avannubo La Roca, 32 - Elda Prestigio, 33
CB Almassora, 24 - CH Amposta, 19
BM Benidorm, 21 - FH Sant Vicenç, 18
BM Castellón, 35 - KH-7 Granollers At, 26
Levante Marni, 29 - H Sant Joan Despí, 35
Grupo USA, 41 - Handbol Gavà, 29
OAR Gràcia, 25 - Joventut Mataró, 23

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Elda Prestigio ..............4 4 0 0 125 106 8
 2.- CB Almassora...............4 4 0 0 100 86 8
 3.- Grupo USA ...................3 3 0 0 103 74 6
 4.- BM Castellón ...............5 3 0 2 150 126 6
 5.- OAR Gràcia ..................5 3 0 2 134 121 6
 6.- H Sant Joan Despí .......4 3 0 1 114 108 6
 7.- FH Sant Vicenç ............5 3 0 2 128 123 6
 8.- Handbol Gavà ..............5 2 0 3 139 147 4
 9.- Joventut Mataró ..........5 2 0 3 115 124 4
 10.- BM Benidorm ..............5 1 1 3 123 132 3
 11.- KH-7 Granollers At ... 4 1 0 3 99 109 2
 12.- Avannubo La Roca .... 5 1 0 4 126 145 2
 13.- CH Amposta .................5 0 2 3 111 145 2
 14.- Levante Marni .............5 0 1 4 133 154 1

 HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Deportivo Liceo ...........6 5 1 0 27 14 16
 2.- Barça .............................5 5 0 0 35 8 15
 3.- Lleida Llista Blava .......6 3 3 0 30 21 12
 4.- CE Noia Freixenet .......6 3 2 1 30 19 11
 5.- Reus Deportiu .............5 2 2 1 20 17 8
 6.- Pas Alcoi .......................6 2 2 2 23 22 8
 7.- Parlem Calafell ............6 2 1 3 23 27 7
 8.- CP Manlleu ..................6 2 1 3 21 27 7
 9.- Igualada Rigat  ............6 2 1 3 15 28 7
 10.- CP Alcobendas .............6 2 0 4 22 27 6
 11.- CH Palafrugell .............6 1 2 3 20 28 5
 12.- CP Voltregà ..................6 1 1 4 14 23 4
 13.- Garatge Plana Girona..6 1 1 4 11 26 4
 14.- Recam Làser Caldes .. 6 0 3 3 13 17 3

OK Lliga Plata Nord

Rochapea, 2 - CE Vendrell, 4
RC Jolaseta, 2 - Dominicos, 2
Compañía de María, 2 - CHP Sant Feliu, 4
SD Espanyol, 1 - CP Tordera, 1
Deportivo Liceo, 5 - CH Mataró, 2
CE Arenys de Munt, 4 - CH Lloret, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Deportivo Liceo ...........1 1 0 0 5 2 3
 2.- CHP Sant Feliu .......... 1 1 0 0 4 2 3
 3.- CE Vendrell ..................1 1 0 0 4 2 3
 4.- CE Arenys de Munt.....1 1 0 0 4 3 3
 5.- Dominicos ....................1 0 1 0 2 2 1
 6.- RC Jolaseta ...................1 0 1 0 2 2 1
 7.- CP Tordera ...................1 0 1 0 1 1 1
 8.- SD Espanyol .................1 0 1 0 1 1 1
 9.- CH Lloret......................1 0 0 1 3 4 0
 10.- Compañía de María ....1 0 0 1 2 4 0
 11.- Rochapea ......................1 0 0 1 2 4 0
 12.- CH Mataró ...................1 0 0 1 2 5 0



LA GUIANOU9EL

ELS SUBSCRIPTORS 

TENEN PREUS ESPECIALS 

PER VISITAR ELS 

PRINCIPALS MUSEUS

DE CATALUNYA

barcelona

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

Puig-reig

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

cardona

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

coll de nargó

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

manlleu

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

vic

30%
Dte.

EN L’ENTRADA
AL MUSEU

les masies de voltregà

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

vic

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

riPoll

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

barcelona

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

folgueroles

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

Participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/valles-oriental/ofertes

exclusiu
Per als
subscriPtors

descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

2X1
EN L’ENTRADA

AL MUSEU

figueres

torrelles de llobregat

2X1
EN CIRCUIT

DE
MAqUETES
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Surt 6 dies al diari de paper
i durant 3 setmanes a

És molt fàcil: Entra a
classificats.el9nou.cat
i publica ara mateix
el teu anunci!

I a més, si vols,
pots carregar-hi
una foto!

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€
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AGENDA
Moià. “Tràmits que s’han de 
fer per passar de la producció 
convencional a la producció 
ecològica”, a càrrec d’Aida 
reina, tècnica d’inspecció del 
CCPAE.  En línia, Moianès. 
10.00-12.00.

Formació professionalitzada 
per al sector cultural. Disseny 
de la proposta de valor i 
relació amb el públic, a càrrec 
de Jaume Colomer, consultor 
especialista en gestió de 
públics i professor al màster 
de gestió cultural de la UB.  En 
línia. 18.30.

Llegir el teatre a la Biblioteca: 
Nosaltres, d’Helena Tornero, 
a càrrec d’Elvira Permanyer.  
Auditori de Sant Josep. 19.30.

Montornès del Vallès. 
Xerrada virtual sobre la 
novel·la Nada de Carmen 
Laforet. 19.00.

Converses en anglès.  
Biblioteca. 19.15.

Sant Celoni. Jornada tècnica 
de la Setmana del Bosc: 
“Actuacions forestals per a la 
millora d’entorns de ribera”.  
En línia. 09.00-12.00.

Dimecres 20

Cardedeu. Violència de 
gènere a la xarxa. Formació 
digital per a adults. En línia 
19.00.

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

Inici del taller Climatubers.  
GRA. Equipament juvenil. 
17.00.

La vida dins d’un formiguer, 
i visita guiada Sala 
d’Invertebrats. Museu 
de Ciències Naturals de 
Granollers. 17.30.

Taula rodona: “Sense control: 
atzar i creació fotogràfica”, 
amb Blanca Viñas, Blanca 

Casas i Joan Fontcuberta i la 
participació de la Universitat 
Popular de Granollers.  
Museu. 19.00.

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

La Garriga. Presentació del 
conte Filomena, la rateta 
sàvia, a càrrec de Mercè 
Arànega i Montse Lapuerta.  
Can Luna. 19.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Taller pràctic: “Vine a fer 
un píling vegà”. Organitza 
el Servei Municipal 
d’Informació i Atenció a les 
Dones. Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30.

Visita de l’autora Carme 
Riera. Comentari de la 
novel·la Venjaré la teva mort.  
Biblioteca de Bellavista. 18.00.

Montornès del Vallès. 
Fem Tertúlia: “El lunes 
nos querrán”, de Najat 
El Hachmi, amb Marina 
Martori. Biblioteca de 
Montornès. 18.00.

Parets del Vallès. Presentació 
del llibre Tocats per la natura, 
de Josep Gordi Serrat. Amb 
la presentació de Marta 
Busquets. La Marineta. 19.30.

Dijous 21

Cardedeu. Hora menuda: 
Les bruixes poca traça, amb 
Núria Clemares. Per a infants 
de més de 4 anys. Biblioteca 
Marc de Vilalba. 17.00.

Granollers. Club de lectura 
infantil La família Melops.  

Dilluns 18

Granollers. Curs de 
manipulació d’aliments. Gra. 
10.00.

“Sincronitza els dispositius i 
gestiona millor el teu temps”. 
Formació digital per a adults.  
Biblioteca Roca Umbert. 18.00.

Club de lectura Llegir el 
teatre.  Teatre Auditori de 
Granollers. 19.00.

Lliçà d’Amunt. Píndola 
tecnològica: “Com obtenir 
el certificat digital i la seva 
utilització: IdCAT i IdCAT 
Mòbil?”, a càrrec de José 
Maqueda.  Biblioteca Ca 
l’Oliveres de Lliçà d’Amunt. 
18.00-20.00.

Martorelles. Taller 
d’alimentació saludable, 
adreçat als majors de 65 anys.  
Celler de Can Carrencà. 10.30.

Mollet del Vallès. Tallers 
en femení: Dibuix i pintura.  
CIRD. 16.00-18.00.

Montornès del Vallès. 
Converses en alemany.  
Biblioteca 18.00.

Converses en català.  
Biblioteca 19.00.

Sant Celoni. VII Setmana del 
Bosc. Jornada tècnica: Millora 
de l’eficiència en la logística 
de les actuacions forestals. En 
línia.  09.30-11.30.

Dimarts 19

Cardedeu. Xerrada: 
“Economia post-covid.Gestió 
dels Fons Europeus”, a càrrec 
d’Albert Carreras Odriozola, 
catedràtic d’Història i 
Institucions Econòmiques 
de la UPF. Organitza Aula de 
Cultura de Cardedeu. Teatre 

Auditori Cardedeu. 19.00.

Granollers. Grup de 
documentació fotogràfica 
de l’Arxiu Municipal. Can 
Jonch. Centre de Cultura per 
la Pau. 10.30.

Hora del conte amb Rosa 
Pinyol. Biblioteca Roca 
Umbert. 17.30.

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

Story Time, contes en anglès.  
Biblioteca Can Pedrals. 17.30.

Disseny de cartells i flyers 
publicitaris amb programari 
lliure. Biblioteca Roca 
Umbert. 18.00.

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

Xerrada: “Emilié de Chatelet, 
l’universa de Newton als 
salons de la Il·lustració”. Aula 
Agevo.  Museu de Granollers. 
18.30.

La Garriga. Conferència: 
“Histotrípsia, evolució de 
la cirurgia”, a càrrec de Joan 
Vidal-Jové.  Teatre de la 
Garriga - El Patronat. 18.30.

La Llagosta. Taller de 
participació ciutadana.  
Centre Cultural. 18.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Taller de cuina de l’Espai 
Zero. Centre Cultural de 
Bellavista. 18.00.

Lliçà d’Amunt. Presentació 
de la temporada 2021/2022 del 
Club de Lectura i tertúlia del 
llibre La impaciència del cor, 
de Stefan Zweig, a càrrec de 
Lola Tresserras.  Biblioteca Ca 
l’Oliveres de Lliçà d’Amunt. 
18.00.

Biblioteca Can Pedrals. 17.30.

Crazy Quiz! Jocs en anglès, 
amb Cambridge School.  
Biblioteca Roca Umbert. 
17.30.

Library Talks. Conversa 
en anglès amb Cambridge 
School. Biblioteca Roca 
Umbert. 18.45.

Projecció de l’òpera Tosca de 
Puccini, realitzada al Liceu.  
Cinema Edison. 19.00.

Conferència: “Granollers 
al segle XV. El segle d’or”, 
a càrrec de Jaume Dantí, 
catedràtic d’Història 
Moderna de la Universitat 
de Barcelona. Al voltant 
de l’exposició “Retorn a 
Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve”.  Museu de 
Granollers. 19.00.

L’Ametlla del Vallès. 
Tertúlia: “Com ens ha afectat 
la Covid-19”. Casal de la Gent 
Gran d’Ametlla. 18.00.

Conferència: “Unió i desunió 
de l’independentisme”, a 
càrrec de Sara González, 
periodista de ‘Nació Digital’. 
Dins el cicle “Idees i 
paraules”. Sala Polivalent de 
la Biblioteca. 9.00.

La Llagosta. Hora del conte: 
Sorpresa amb Puri Ortega.  
Biblioteca Municipal. 18.15.

Les Franqueses del Vallès. 
Popcorn de por. Centre 
Cultural de Bellavista. 18.00.

Lliçà d’Amunt. Concurs 
de carbasses. Espai jove El 
Galliner. 17.00.

Montornès del Vallès. 
Converses en francès.  
Biblioteca. 18.00.

Sant Feliu de Codines. 
Conferència: “La descoberta 
catalana d’Amèrica”, a 
càrrec de Jaume Vallcorba. 
Organitza Òmnium Vallès 
Oriental a Sant Feliu. Centre 
Cívic La Fonteta. 19.30.
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CARDEDEU  Dijous

Esbarjo	 Les	dues	nits	d’ahir	 20.00	(Cicle	Gaudí)

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 Madres	paralelas	 18.00	i	22.00
	 Maixabel	 16.00	i	20.00

GRANOLLERS  Dilluns Dimarts Dijous

Edison	 Madres	paralelas	 19.00	 -	 -
	 Les	dues	nits	d’ahir	 -	 19.00	(Cicle	Gaudí)	 -
	 Tosca	(òpera)	 -	 -	 19.00

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 Venom	2:	Habrá	matanza	 17.30,	19.30	i	21.30
	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	(Atmos)	 16.00
	 Sin	tiempo	para	morir	(Atmos)	 17.45	i	20.45
	 Venom	2:	Habrá	matanza	(Atmos)	 16.30,	18.30,	20.30	(dj.	VOSE)	i	22.30
	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	 17.00	/	19.30	/	18.30	i	20.15
	 Sin	tiempo	para	morir	 18.45	i	21.45	/	16.45	i	19.45	/	18.20
	 Mediterráneo	 17.20
	 Shang-Chi	y	la	leyenda	de	los	diez	anillos	 21.15	/	16.00
	 La	Patrulla	Canina:	la	película	 16.30
	 El	buen	patrón	 16.00,	18.10,	20.20	i	22.30
	 Dune	 16.00,	19.00	i	22.00
	 Cry	macho	 22.30
	 Madres	paralelas	 22.00	/	18.00	i	20.15
	 Free	guy	 16.10
	 Maixabel	 21.30	/	17.45
	 A	todo	tren:	destino	Asturias	 16.00
	 Las	leyes	de	la	frontera	 20.00	i	22.30
	 El	bebé	jefazo:	negocios	de	familia	 16.00
	 Titane	 22.30

S ANT CELONI  Dimecres   

Ocine	 Sin	tiempo	para	morir	 19.15	i	21.45
	 El	buen	patrón	 18.00,	19.45	i	22.15
	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	 18.00	i	20.00
	 Dune	 22.00
	 Venom	2:	Habrá	matanza	 18.30,	20.30	i	22.30
	 Madres	paralelas	 17.45	i	20.15
	 Las	leyes	de	la	frontera	 22.30

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.

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 BUEN PATRÓN
Espanya 2021. Dir. Fernando 
León de Aranoa. Amb 
Javier Bardem, Manolo 
Soli i Almudena Amor. 
Comèdia.	Blanco,	un	
carismàtic	propietari	d’una	
empresa	que	fabrica	balances	
industrials	en	una	ciutat	
espanyola	de	províncies,	
espera	la	imminent	visita	
d’una	comissió	que	decidirà	
el	seu	destí	i	l’obtenció	d’un	
premi	local	a	l’Excel·lència	
Empresarial:	tot	ha	d’estar	
perfecte	per	a	la	visita.	Però	
tot	sembla	conspirar	contra	
ell.	Treballant	contra	rellotge,	
Blanco	intenta	resoldre	els	
problemes	dels	seus	empleats,	
i	travessa	per	a	això	totes	les	
línies	imaginables,	i	dona	lloc	
a	una	inesperada	i	explosiva	
successió	d’esdeveniments	
d’imprevisibles	conseqüències.

FREE GUY
EUA 2021. Dir. Shawn Levy. 
Amb Ryan Reynolds, Jodie 
Comer i Lil Rel Howery. 
Comèdia. Guy	treballa	com	a	

CARTELLERA

CINEMA 

OCINE 
GRANOLLERS I SANT 
CELONI 
Imatge	de	la	pel·lícula	‘El	
buen	patrón’

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.

LA FAMILIA 
ADDAMS: LA GRAN 
ESCAPADA
EUA 2021. Dir. Greg Tiernan 
i Conrad Vernon. Animació. 
Morticia	i	Gomez	estan	
angoixats	perquè	els	seus	fills	
estan	creixent,	se	salten	els	
sopars	familiars	i	totalment	
consumits	pel	temps	dels	crits.	
Per	recuperar	el	seu	vincle,	
decideixen	posar	Dimecres,	
Pugsley,	l’oncle	Fester	i	la	resta	
de	l’equip	a	la	seva	caravana	
embruixada	i	sortir	a	la	carretera	
per	a	unes	últimes	i	miserables	
vacances	familiars.	La	seva	

aventura	pels	Estats	Units	els	
treu	del	seu	hàbitat	i	els	porta	
a	divertides	trobades	amb	el	
seu	icònic	cosí,	It,	així	com	
amb	molts	personatges	nous	
i	excèntrics.	Seqüela	de	la	
pel·lícula	animada	de	2019,	La	
família	Addams.

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.	
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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

Treball 

CURRIUS & ASSOCIATS. 
Assessoria en ple creixement 
de Vic. Ofereix lloc d’Auxili-
ar Tècnic/a Laboral Júnior. 
Requisit: Cicle Formatiu Grau 
Mitjà o Superior Administratiu o 
cursant Grau Relacions Laborals. 
Es valorarà l’experiència pro-
fessional. Condicions laborals: 
Contracte fix a jornada comple-
ta. Horari: De dilluns a dijous de 

8.30h a 14.00 i de 15.00 a 18.00 
i divendres de 8.00 a 14.00. Bon 
equip i bon ambient de treball. 
Interessats envieu CV a: info@
curriusassociats.com

Immobles

Es lloga placa de pàrquing
a Granollers, al c. Sant Jaume 
davant mercat Sant Carles. Preu 
85 . Tel. 676 78 20 12.

classIfIcaTs

guIa de serveIs

    PuBlIcITaT

Cada 3r dilluns de 
cada mes EL 9 NOU
publica un suplement 
mensual íntegrament 
dedicat al Moianès

:

ESPECIAL
BAIX MONTSENY

Cada 4t divendres de 
cada mes EL 9 NOU
publica un especial 
dedicat al
Baix Montseny

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:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

EDICIÓ VALLÈS OR
93 860 30 20 o per correu electrònic
publicitat@gra.el9nou.com

Per contactar podeu trucar a:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

BAIX MONTS NYE

IENTAL
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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.

SIN TIEMPO PARA 
MORIR
Regne Unit 2021. Dir. Cary Joji 
Fukunaga. Amb Daniel Craig, 
Rami Malek i Naomie Harris. 
Acció. Bond ha deixat el servei 
secret i està gaudint d’una vida 
tranquil·la a Jamaica. Però la 
calma no durarà gaire temps. El 
seu amic de la CIA Felix Leiter 
apareix per demanar-li ajuda. La 
missió de rescatar un científic 
segrestat resulta ser molt més 
arriscada del que s’esperava, i 
porta Bond darrere la pista d’un 
misteriós dolent armat amb una 
nova i perillosa tecnologia. 

TITANE
França 2021. Dir. Julia 
Ducournau. Amb Vincent 
Lindon i Agathe Rousselle. 
Thriller. Un jove amb la cara 
masegada és descobert en un 
aeroport. Diu dir-se Adrien 
Legrand, un nen que va 
desaparèixer fa 10 anys. Per al 
seu pare, Vincent, això suposa 
el final d’un llarg malson i ho 
porta a casa. Simultàniament, se 
succeeixen una sèrie d’horribles 
assassinats a la regió.

VENOM 2: HABRÁ 
MATANZA
EUA 2021. Dir. Andy Serkis. 
Amb Tom Hardy i Woody 
Harrelson. Acció. Eddie Brock 
i el seu simbiont Venom encara 
estan intentant descobrir com 
viure junts quan un pres que 
està al corredor de la mort 
s’infecta amb un simbiont propi.

OcINE 
gRANOLLERS I SANT 
CELONI
Escena de la pel·lícula a 
‘Venom 2: Habrá matanza’

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, 
l’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. 

LAS LEYES DE LA 
FRONTERA
Espanya 2021. Dir. Daniel 
Monzón. Amb Marcos Ruiz, 
Begoña Vargas i Chechu 
Salgado. Drama. Estiu de 
1978. Ignacio Cañas és un 
estudiant de 17 anys introvertit 
i una mica inadaptat que viu 
a Girona. En conèixer Zarco 
i Tere, dos joves delinqüents 
del barri xino de la ciutat, es 

veu immers en una carrera 
imparable de furts, robatoris 
i atracaments. És la història 
en la qual Nacho es fa gran, i 
travessa la línia que hi ha entre 
el bé i el mal, entre la justícia i 
la injustícia... Adaptació de la 
novel·la homònima de Javier 
Cercas.

LES DUES NITS 
D’AHIR
Espanya 2020. Dir. Pau 
Cruanyes i gerard Vidal. Amb 
Judit Cortina, Oriol Llobet i 
Arnau Comas. Drama. Èric, 
al costat dels seus amics Ona 
i Marcel, roben les cendres de 
Pol, el seu amic recentment 
mort, i comencen un viatge 
per a llançar-les. No obstant 
això, l’escapada s’acaba 
convertint en una bombolla 
que els separa de la realitat i 
cada vegada els allunya més 
del retorn a casa.

MADRES PARARELAS
Espanya 2021. Dir. Pedro 
Almodóvar. Amb Penélope 
Cruz i Milena Smit. Drama. 
Dues dones coincideixen en una 
habitació d’hospital on donaran 
a llum. Ambdues són solteres i 
s’han quedat embarassades per 
accident. Janis, de mitjana edat, 
no se’n penedeix i està exultant. 
L’altra, Ana, una adolescent, 
està espantada, penedida i 
traumatitzada. Janis intenta 
animar-la mentre passegen 
pels passadissos de l’hospital. 
Les poques paraules que 
intercanviïn en aquestes hores 
crearan un vincle molt estret 
entre elles, que per casualitat 
es desenvolupa i es complica, i 
canvia les seves vides de manera 
decisiva.

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.

MEDITERRÁNEO
Espanya 2021. Dir. Marcel 
Barrena. Amb Eduard 
Fernández, Dani Rovira 
i Anna Castillo. Drama. 
Tardor 2015. Dos socorristes, 
Òscar i Gerard, viatgen fins a 
Lesbos, Grècia, impactats per 
la fotografia d’un nen ofegat 
a les aigües del Mediterrani. 
En arribar descobreixen una 
realitat colpidora: milers de 
persones arrisquen la seva 
vida cada dia creuant el mar 
en precàries embarcacions i 
fugint de conflictes armats. No 
obstant això, ningú exerceix 
labors de rescat. Al costat 
d’Esther, Nico i altres membres 
de l’equip, lluitaran per complir 
una comesa, donant suport a 
persones que el necessiten. 
Per a tots ells aquest viatge 
inicial suposarà una odissea que 
canviarà les seves vides.

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 
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Fa 30 anys 
21/10/1991

“L’arranjament 
del camí 
de les Aigües 
vol evitar 
els col·lapses 
a Cardedeu”

Fa 20 anys 
22/10/2001

“Els jutjats 
de Granollers 
tenen un 30% 
més de feina 
que la que 
poden fer”

Fa 10 anys 
24/10/2011

“Cardedeu 
també es queda 
sense farmàcia 
a les nits”

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
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dia 18. 
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 19. 
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 20 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 21.

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

La Garriga
✚ SUÑOL 
C. Centre, 10.  
Tel. 93 871 46 86 | dies 18 a 21.

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

La Llagosta
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 18 a 21.

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

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

Mollet del Vallès
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 18. 
✚ BARBERO 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 19. 
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 20. 
 ✚ CLIMENT 
Rambla Pompeu Fabra, 81. 
Tel. 93 570 73 68 | dia 21.

Montmeló
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 18. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 19. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 20. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 21.

Montornès del Vallès
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 18. 
✚ VALLEDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 19.
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 20. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 21.

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
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 18. 
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 19. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 20. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 21.

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. Celebració per recor-
dar en companyia i acabar en oració / 2. Mas-
cota de la dona d’en Miró. Sòcia secreta i amb 
consciència elitista / 3. Al cul del món. De 
l’òrgan encara més partit que la llengua. Rus 
tot alterat / 4. Socis d’Amics i Enemics. És al 
xèrif com a l’apòstol l’apostolat / 5. Celestial 
escorrim que caient fa xim-xim. Mal de ronyó 
d’elevat contingut alcohòlic / 6. Al cor del fill. 
Celestial escorrim, també, però de lírica. Al 
cor de la filla / 7. Atxa convencional. Carnisse-
ra reclamant un taller per a ella / 8. Costums 
que el temps ha fet passar de mà. Dret i tibat 
com un homus / 9. Escandalós i antinatural 
com l’ocultació d’en Bertrana. Simbòlica 
virtut teologal / 10. Germà que no comparteix 
gonom. Tan rebec que ha pispat un tros del 
Discòbol / 11. Dimarts a migdia. Brut de sang 
(de gos?). Amics de Negar els Límits / 12. Per 
Nadal, una porció de loteria. Febrada que 
gairebé em va fer campió / 13. Coqueteria de 
capità. Líricament humitejat per les ones.

VERTICALS: 1. Té aspecte de conspirador i 
en canvi és eminent. De color entre groc i roig 
/ 2. Dins de la boca. Llevar les arrugues d’una 
pallissa. Metall que causa febre / 3. Introduïu 
una intersecció entre en Mateu i en Prome-
teu. Banda de cuir que subjecta la sella per 

sota la cua / 4. Molar que impedeix vocalitzar. 
Una gallega assajant al Llobregat. La tren-
cadissa / 5. Beuratge per a aspirants a joves. 
Ni grenya ni clenxa: cim de muntanya molt 
espadat / 6. Un primer del menú. Arreplega 
fems perquè sap què n’ha de fer. Un francès 
de còmic / 7. Faig versos en rima ascendent. 
Aparell per fer de l’aigua gasosa / 8. Extre-
mista com un suc de fruita. Posin els fona-
ments dels fonaments estant / 9. A l’ànima de 
tota raça. Corren pel bosc perquè estan tocats 
del bolet. De la meitat un terç / 10. El que 
més l’atreu de la mar són les barreres. Dicta-
minen la quantitat de barrets / 11. Sol•liciti al 
centre de secundària. Tornava a compondre 
el reng de la simfonia / 12. Vocalitzen en 
moldau. Amical aproximació paterna al nou 
tall de cabells del fill.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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SORTEIG DE LOTS

Regal de lots de vi
per a aquesta castanyada

SORTEIG DE CASTANYES

REGAL DE 2 KG DE CASTANYA ECOLÒGICA
DE VILADRAU

Exclusiu
pEr als
subscriptors

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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.

participeu en els sortejos entrant a:
9club.el9nou.cat/valles-oriental/ofertes

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Teatre

ALhAYAT o la suma dels dies
Dissabte 23 d’octubre a les 20.00

aUDITORI C. Ponent, 41 

eSCOLaPI bLaU Av. Sant Esteve s/n 

CORONa C. Sant Josep de Calassanç. 19

eSTaCIÓ aTeNea
Ptge. Àlvarez de Castro, Pg. Cristòfol Colom, 21

Consulteu
els

descomptes

saNta EuGèNia DE bErGa

2X1
EN LES

VISITES A LA
GRANjA

coll DE NarGó

2X1
EN L’ENTRADA

AL mUSEU

Dilluns, 18 d’octubre de 2021 43



LA CONTRA

  EL    NOU
Presidenta Beth Codina
Director editorial Agustí Danés

Director edició
Jesús Medina
Redactors en cap
Joan Carles Arredondo (economia i esports)  
Josep Villarroya (notícies i calaix)
Secció
Teresa Terradas (cultura)
Redacció
Toni Canyameras (esports), Griselda Escrigas (fotografia), 
Ferran Polo (notícies i calaix), Oriol Serra (notícies i calaix) 
Correcció Xavier Canals

Informàtica i producció Jordi Soler
Publicitat edicions Rosa Serra
Publicitat edició Toni González
Màrqueting Teresa Molas
Administració Esperança Polvillo

Redacció, administració i publicitat
Granollers: Carrer Girona, 34, 1r pis / 08402
Tel. 93 860 30 20 / Whatsapp 648 678 819 / Fax 93 870 70 55

Edició i distribució
Vic: Premsa d'Osona, S.A. Plaça de la Catedral, 2 / 08500

Impressió Cre-a
Dipòsit Legal B-34.571-1989

Difusió controlada per OJD
Periòdic adherit al Consell de la Informació de Catalunya

www.el9nou.cat 
recepcio@gra.el9nou.com

9

NOU9EL

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
0

0
4

1
1

0
1

8

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
1

0
3

Com els va afectar l’estat d’alarma 
arran de la pandèmia?

Va ser una gran incertesa. No sabí-
em què passaria perquè era una cosa 
desconeguda. L’escola va tancar i la 
llar no va reobrir fins al juny, però 
amb incertesa i certa por del que 
podia passar. Però l’escola ens va 
proporcionar tot el material i l’equip 
necessari. Després de tants mesos a 
casa, els nens necessitaven un acolli-
ment i amb molta cura i vam prendre 
totes les mesures, com la mascareta, 
el rentat de mans, els grups bombo-
lla... Vam anar totes molt unides, vam 
respectar totes les mesures i la veri-
tat és que ens va funcionar molt bé. 
Els nens van estar perfectes.

 Com va anar amb les famílies?
També estaven molt amoïnades 

perquè, clar, havien de treballar i 
necessitaven la llar, però, dins de la 
incertesa i la por, va ser una experièn-
cia positiva. Vam aplicar les mesures i 
no vam tenir cap cas.

Com va canviar el tracte amb els 
infants?

Vam haver de fer un tipus d’acolli-
ment diferent. Amb la mascareta no 
ens vèiem el somriure i ens pregun-
tàvem com ho podríem fer. Perquè 
nosaltres dialoguem molt amb els 
nens. Clar, a l’escola bressol el que fas 
és que cantes molt, parles molt, fas 
molts somriures. I amb la mascareta 
ens feia una mica de por. Però la veri-
tat és que va anar molt bé. 

Suposo que no van tornar tots els 
alumnes.

No. Hi havia famílies que tenien 
por, però també n’hi havia que ho 
necessitaven. Llavors, si a la llar hi 
ha 60 criatures, en vam tenir unes 45. 
Molt més de la meitat.

Quin impacte creu que van tenir 
en els infants tants mesos sense 
anar a la llar i després tornar amb 
aquestes condicions tan especials?

Jo penso que els nens s’adapten a 
tot. Suposo que el fet d’estar a casa 
amb els pares també va ser un canvi 
per a ells. És cert que en el moment 

de tornar a l’escola ens veien a tots 
amb la mascareta, però ells s’adapten 
a tot i ho van veure com una cosa 
normal. Potser sí que algun nadó 
t’anava a estirar la mascareta, però els 
altres ho van portar molt bé. De fet, 
nosaltres els vam explicar molt el que 
passava, que havíem de portar la mas-
careta i que havíem de tenir un seguit 
de mesures, com ara rentar-nos les 
mans sovint. I els nens ho van enten-
dre perfectament. Constantment 
es rentaven les mans. Per exemple, 
explicàvem un conte i si algun nen 
el tocava anàvem a rentar les mans. 
A l’escola teníem moltes mesures 
d’higiene i amb ells igual. Jo penso 
que ells, de fet, no ho van notar gaire 
perquè s’hi van adaptar ràpid.

Com ho van fer per superar l’obs-
tacle físic que representava la mas-
careta?

Al principi vèiem que potser seria 
més segura la mascareta quirúrgica. 
I no veure’ns la boca ho vam suplir 
amb moltes més abraçades, cantant 
més cançons... Els acollíem igual. De 
fet ja és la nostra feina; cantar moltes 
cançons. I també amb les mirades, 
amb gestos que fèiem amb els ulls... 
Només amb la manera de parlar, ells 
ja noten el carinyo.

Han recuperat la normalitat?
Estem amb les mateixes mesures 

d’higiene que el curs passat, amb els 
grups bombolla, portant la masca-
reta i, de moment continuem igual, 
seguint les instruccions del Departa-
ment d’Educació. Suposo que s’anirà 
relaxant, potser, durant el curs. A 
més, els nens ja s’han acostumat a 
rentar-se contínuament les mans. 
Encara que s’acabi la pandèmia, hem 
agafat uns hàbits que ja no marxaran. 
Ells també, quan toquen alguna cosa 
o fem alguna activitat, ja venen a 
dir-nos que els rentem les mans. Hi 
ha coses que han vingut per quedar-
se i seran positives. Amb la higiene, 
segur.

Josep Villarroya
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Tejada, de 58 anys, en fa uns 40 que treballa a l’escola 
bressol i uns sis que és coordinadora de la llar d’infants 
de l’escola Sant Lluís Gonçaga de la Garriga, amb una 
seixantena d’alumnes.

“Encara que acabi la pandèmia hem 
agafat uns hàbits que no marxaran”

CRISTINA TEJADA, coordinadora de la llar 
d’infants Sant Lluís Gonçaga, de la Garriga

Figuera
La visió d’una figuera 
creixent a dalt de tot d’un 
campanar no és inhabi-
tual, tot i que pot cridar 
l’atenció com l’arbre 
aconsegueix obrir-se pas 
i arrelar entre les pedres 
de la torre i créixer. El que 
no havíem vist fins ara és 
aquesta imatge, vista en 
una zona d’aparcament de 
Caldes, on una figuera ha 
arrelat en una paret, de 
manera que arbre i mur 
semblen formar un sol 
cos. Una imatge que refor-
ça la capacitat de sobre-
viure de l’espècie.

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

VISIÓ PERIFÈRICA

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LII)
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