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Lluís Vilalta i Jordi Franquesa,  
d’Oncodines Trail, Vallesans de l’Any

(Pàgines 2 a 4 i editorial)
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Part de la gran família de l’OnCodines Trail, a la gala del Vallesà de l’Any celebrada a l’Aliança de Lliçà d’Amunt

Primera 
victòria 
a l’OK Lliga 
del Caldes a la 
pista de l’Alcoi

(Pàgina 35)

Pol Espargaró 
aconsegueix 
el primer podi 
amb Honda 
a Misano

(Pàgina 37)

Granollers recuperarà 
la taxa de terrasses en dos 
anys, la rebaixa actual del 
50% passarà al 25% el 2022

Montmeló i Educació 
faran un institut d’FP 
de química a l’antiga 
fàbrica de Máximo Mor

Cardedeu reclama mesures 
per reduir el soroll dels 
trens i vol alternatives a les 
pantalles que preveu Adif

(Pàgina 7)(Pàgina 5) (Pàgina 6)
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Lliurament a l’interior

El calendari d’Estabanell

Vac-Tron, premi Talent Territorial de Pimec, i Marc Fuentes, premi Talent Jove del Consell Comarcal
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Granollers
avança en la 
captació de 300 
voluntaris per 
garantir el millor 
Mundial femení

L’organització 
posa
a disposició
del públic 
les entrades de 
cada jornada

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

Suplement setmanal

Mundial d’Handbol femení
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Lliçà de Vall recupera la 
Festa del Glaç després de 
l’aturada de l’any passat per 
la pandèmia de Covid-19. 
Durant tot aquest cap de 
setmana passat, represen-
tacions teatrals, un mercat 
d’artesania i visites guiades 
han reivindicat el passat de 
la vila vinculat a la produc-
ció de gel a Can Gurri.

Lliçà de Vall 
descongela 
la seva Festa 
del Glaç

(Pàgina 25) Visitants al pou de glaç de Can Gurri, a Lliçà de Vall, aquest diumenge

El Fraikin 
s’imposa amb 
contundència 
a l’Ademar de 
Lleó (32-41)

(Pàgina 29)

L’Esport Club 
guanya per 
la mínima el 
Sant Andreu al 
carrer Girona

(Pàgina 31)
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Els directors d’Oncodines 
Trail guanyen el premi 
Vallesà de l’Any
Jordi Franquesa i Lluís Vilalta representen un ampli grup organitzador

Lliçà d’Amunt

Joan Carles Arredondo

Jordi Franquesa i Lluís 
Vilalta, directors de la cursa 
solidària OnCodines Trail 
han estat escollits com a 
Vallesans de l’Any 2020 pels 
lectors d’EL 9 NOU. Tots dos 
representen un col·lectiu 
organitzador d’una tren-
tena de persones que, amb 
determinació i superant 
l’obstacle que va suposar els 
ajornaments a causa de la 
pandèmia, van captar més de 
105.000 euros per a la lluita 
contra el càncer empesos 
per la voluntat d’homenatjar 
Glòria Atarés, que participa-
va amb el grup en curses de 
fons i que havia mort a causa 
de la malaltia el 2019. El pre-
mi, que arriba a la 16a edició, 
es va lliurar en una gala cele-
brada divendres a l’Aliança 
de Lliçà d’Amunt.

Les votacions dels lectors 
del periòdic havien deter-
minat que els directors de 
la cursa OnCodines Trail 
eren els finalistes juntament 
amb les caps d’inferme-
ria dels tres hospitals del 
Vallès Oriental (Granollers, 
Mollet i Sant Celoni), Saray 
Alen, Mireia Vicente i Judit 
Llobera en reconeixement 

a la tasca del personal sani-
tari durant la pandèmia, i 
el que va ser president de 
l’entitat Amics d’El Xiprer, 
Pep Nogueras, pel suport 
constant que ofereix l’associ-
ació al menjador social i casa 
d’acollida de Granollers, que 
durant la pandèmia no va 
deixar d’ajudar les persones 
que més ho necessitaven.

Les tres candidatures van 
ser escollides entre les deu 
proposades pel jurat i que 
completaven les candidatu-
res de l’activista LGTBI Judit 
Alcayde; l’escriptora Eva 
Baltasar; el doctor en Cièn-
cies Físiques Daniel López 
Codina; la farmacèutica 
Anna Maria Font, delegada 
del Col·legi de Farmacèutics 
de Barcelona al Vallès Ori-
ental; el conseller delegat 
de l’empresa Solar Profit, 
de Llinars, Òscar Gómez; la 
futbolista del Futbol Club 
Barcelona Alèxia Putellas, de 
Mollet, i l’artista muralista i 
il·lustradora Cinta Vidal.

Aquest any, la gala recu-
perava el caliu del públic, 
després que l’any passat el 
premi es va lliurar només en 
presència dels candidats i 
familiars i els organitzadors 
dels tres guardons que es 
reparteixen en la vetllada. 

Les cadires habilitades per 
seguir el lliurament dels 
premis gairebé es van omplir. 
Les referències a la bona 
notícia que suposa la recupe-
ració del públic a les activi-
tats van estar presents en els 
discursos, com el de la presi-
denta del grup Prosa, empre-
sa editora d’EL 9 NOU, Beth 
Codina. Codina va remarcar 
els mèrits dels candidats i 
dels finalistes i va aprofundir 
en les referències al paper 
que va tenir el personal sani-
tari durant la pandèmia. “Els 
sanitaris van salvar milers 
de vides, amb heroïcitat”, va 
remarcar. També va agrair 
que s’hagin “fet bé algunes 
coses”, com “la vacunació per 
a tothom”, amb independèn-
cia de la seva condició social.

La gala del premi Vallesà 
de l’Any també va ser el 
marc per al lliurament d’al-
tres guardons. En el camp 
empresarial, el premi Talent 
Territorial, que concedeix la 
patronal Pimec, va ser per a 
l’empresa de Canovelles Vac-
Tron. I el premi Talent Jove, 
que atorga el Consell Comar-
cal, per a Marc Fuentes, 
impulsor d’un projecte de 
futbol inclusiu. En l’acte es va 
homenatjar Sergi Mingote, 
que va morir aquest gener.

Un “camí de sentiments” per a 
l’organització de la cursa solidària
Jordi Franquesa recorda els orígens d’una prova que es repetirà el 2022

Lliçà d’Amunt

Un grup de corredors de 
Sant Feliu va patir el cop del 
càncer, amb la mort d’una 
de les seves integrants, 
Glòria Atarés. “La nostra 
furgoneta tenia un seient 
buit, el Lluís tenia un forat 
que no podíem consolar, els 
perquès sense resposta se’ns 
acumulaven”, relatava Jordi 
Franquesa en l’acte de lliu-
rament del premi Vallesà de 
l’Any, que comparteix amb 
l’altre director de la cursa, 
Lluís Vilalta. “El record de 
la Glòria solidària, de la que 
animava del primer a l’últim, 
la que s’apuntava a qualsevol 
repte amb valentia quasi 
inconscient, la que gaudia  

de l’esport d’equip, va encen-
dre l’espurna.”

L’espurna va encendre’s 
per donar forma a l’OnCo-
dines Trail, una cursa de 
fons solidària, en la qual les 
aportacions dels equips par-
ticipants es destinarien a la 
recerca contra el càncer. El 
grup dirigit per Franquesa 
i Vilalta va fer els primers 
passos amb l’ajut del Club 
Atlètic Sant Feliu i la col-
laboració de la Fundació 
Oncovallès. “Va ser amor 
a primera vista”, reconeix 
Franquesa quan recorda la 
primera trobada amb els 
representants d’Oncovallès.

Franquesa va continuar 
relatant el “camí de senti-

ments” en què es va con-
vertir l’organització de la 
cursa. Les portes trucades, 
als ajuntaments i altres col-
laboradors, el suport rebut 
en el seu moment per Sergi 
Mingote, les primeres ins-
cripcions i la confirmació, 
al cap de poc temps, que la 
previsió que havia fet Lluís 
Vilalta que se superarien el 
centenar d’equips inscrits es 
veia superada. En serien 112.

La cursa s’havia de cele-
brar el 21 de març de 2020, 
però la pandèmia va obligar 
a canviar de plans. Eren dies 
de dubte sobre quants dies, 
setmanes o mesos serien. 
“Vam aprendre el concep-
te resiliència.” La cursa va Jordi Franquesa, Vallesà de l’Any amb Lluís Vilalta, alça el premi –una portada d’EL 9  NOU en ceràmica, que li va lliurar la presidenta de Prosa, Beth Codina

Els guardonats, els finalistes i els representants de les entitats que concedien premis i d’EL 9 NOU, en una foto de família, aquest divendres

A l’esquerra, el retorn del públic va ser una de les novetats en l’edició d’aquest any. A la dreta, un dels integrants de Verge Santa, Santi Carcasona, va posar la música a l’acte
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Jordi Franquesa, Vallesà de l’Any amb Lluís Vilalta, alça el premi –una portada d’EL 9  NOU en ceràmica, que li va lliurar la presidenta de Prosa, Beth Codina
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Els guardonats, els finalistes i els representants de les entitats que concedien premis i d’EL 9 NOU, en una foto de família, aquest divendres

A l’esquerra, el retorn del públic va ser una de les novetats en l’edició d’aquest any. A la dreta, un dels integrants de Verge Santa, Santi Carcasona, va posar la música a l’acte

Homenatge pòstum a Sergi Mingote

Lliçà d’Amunt L’alpinista Sergi Mingote, de 
Parets, que va morir aquest gener mentre 
escalava el K2, va rebre un homenatge a la 
gala del Vallesà de l’Any, del qual havia estat 
finalista en més d’una ocasió. Era un record a 
la petjada profunda de la seva tasca esportiva 
i la vinculació constant a causes solidàries. 

La seva dona, Míriam Roset, va recordar que 
quan era finalista del Vallesà de l’Any des-
tacava el valor dels reconeixements locals. 
“El món se li feia petit, i ara sense ell se’ns fa 
gran, però la seva força ens empeny a seguir 
endavant”, deia Roset. “El record és tan 
intens que el trobem arreu. Gràcies per recor-
dar-lo. Continuem somiant gran”, va dema-
nar, recordant una màxima de l’alpinista.
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Els equips d’infermeria dels hospitals i Amics d’El Xiprer, finalistes

Reconeixement a la feina dels 
sanitaris i a les causes solidàries 

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Les candidatures finalistes 
de la 16a edició del premi 
Vallesà de l’Any compar-
teixen amb els guanyadors, 
l’altruisme que ha merescut 
el reconeixement del jurat 
i, sobretot, dels lectors d’EL 
9 NOU. En un any i mig de 
pandèmia, el reconeixement 
a la tasca que van fer i con-
tinuen fent els sanitaris, va 
quedar representat en les 
responsables d’infermeria 
dels tres hospitals valle-
sans. I, en el 10è aniversari, 
d’Amics del Xiprer, la persis-
tència en la seva tasca mal-
grat l’entrebanc que supo-
sava la pandèmia, també ha 
merescut el vot dels lectors.

 Judit Llobera, directora 
d’Infermeria de l’Hospital de 
Sant Celoni, va destacar que 
“els professionals sanitaris 
han donant tot el que han 
pogut per ser al costat dels 
pacients”. Mireia Vicente, 
directora d’Infermeria a 
l’Hospital de Mollet, va des-
tacar “la feina al servei dels 
altres” durant la pandèmia. 
“Hem sentit el vostre escalf”, 
va dir en agraïment “a tota la 
societat”. “El que hem fet ho 
hem fet pels pacients. Volem 
continuar tenint cura i conti-
nuar cuidant”, apuntava Saray 
Alen, directora d’Infermeria 
de l’Hospital de Granollers.

Pep Nogueras, president 
d’Amics d’El Xiprer fins fa 
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Les directores d’Infermeria dels hospitals, amb l’obsequi de finalistes
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Pep Nogueras, d’Amics d’El Xiprer, amb el director d’EL 9 NOU, Jesús Medina

uns mesos va agrair als volu-
naris d’El Xiprer que mai no 
hagin perdut l’optimisme i 
per fer que El Xiprer sigui 

“acolliment, retorn de l’auto-
estima i la confiança”. “Ajuda 
a acabar amb les nostres pors 
i les nostres solituds”, va dir.

haver d’esperar més d’un 
any, però es va poder fer el 
29 de maig de 2020. Amb 
558 participants en 92 
equips, prop de 300 volun-
taris i una recaptació de 
105.000 euros per a la recer-
ca contra el càncer.

Franquesa va definir 
aquest homenatge a una 
amiga carregat de soli-
daritat com “un camí de 
sentiments”. I els va des-
criure: “Va començar amb la 
impotència i el dolor però 
va continuar amb la deter-
minació, passant per la 
il·lusió, l’alegria, l’eufòria, 
el desconcert, la tristesa, la 
lluita, la incertesa, el con-
venciment, l’esperança, els 
nervis, l’alleujament, la feli-
citat i, sobretot, l’agraïment 
infinit.”

Els que es movien per la 
Glòria tenen la determi-
nació de seguir. Hi haurà 
segona edició de l’OnCo-
dines Trail el 2 d’abril de 
l’any vinent i va animar tot-
hom a participar-hi.
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El president de Pimec, Daniel Boil, a la dreta, lliura el premi al director industrial de Vac-Tron, Franc Moreno

Dilluns, 25 d’octubre de 20214 PREMI VALLESÀ DE L’ANY 2020
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Ester Molina felicita el seu fill després de la concessió del premi Talent Jove mentre el públic aplaudia

Lliçà d’Amunt

J.V.

Va rebre un dels aplaudi-
ments més llargs de la nit. 
Marc Fuentes Molina, de 
Montornès, però propo-
sat per l’Ajuntament de 
Vilanova, va rebre el premi 
Talent Jove que atorga el 
Consell Comarcal en reco-
neixement a la seva tasca 
esportiva tot i patir una 
paràlisi cerebral.

Nascut el 14 de juny de 
1999, Fuentes ha exercit 
sempre en el futbol de 
Vilanova. Durant més de 10 
anys ha estat jugant a fut-
bol amb nois i noies amb 
paràlisi cerebral. Va estudi-
ar al CAR de Sant Cugat el 
curs d’entrenador de futbol 
i actualment té el títol naci-
onal d’entrenador i també 
el d’entrenador de porters. 
Tot seguit, va fer pràc-
tiques al Club de Futbol 
Vilanova, i des de llavors 
ha estat vinculat sempre al 
club on va crear el primer 
equip de nois i noies amb 
paràlisis cerebral del Vallès 

Oriental. També ha treballat 
en equips de Montornès, 
Montmeló, Badalona i Santa 
Perpètua. El seu exemple 
ha demostrat que tothom 
és capaç de realitzar el seu 
somni. En unes declaracions 

prèvies a la concessió del 
premi va dir: “No és fàcil tot 
el que faig perquè sempre he 
de comptar amb algú perquè 
em portin o em facin algu-
nes coses del dia a dia, però 
no per això em tiraré enrere 

mai. Us animo a fer la nor-
malització de les capacitats 
diferents que tenim alguns 
col·lectius d’aquesta socie-
tat, i què millor que fer-ho 
amb l’esport? L’esport és 
vida per això jo vull viu-
re-la igual, fent la meva 
passió.”

I després de rebre el pre-
mi, divendres al vespre a 
Lliçà, deia, en declaracions 
a EL 9 NOU: “Es una pas-
sada que et reconeguin a 
través d’aquest premi tot 
el treball que estàs fent. 
És meravellós perquè em 
fa continuar millorant, 
creixent i voler anar a més. 
Això no queda aquí. Vull 
seguir per buscar metes 
més altes.” 

A la festa dels premis 
Vallesà de l’Any, Marc 
Fuentes va estar acom-
panyat per la seva mare, 
Ester Molina, que també es 
mostrava emocionada pel 
reconeixement que havia 
rebut el seu fill. “Qualse-
vol mare pot estar molt 
orgullosa del seu fill, però 
penseu que quan un fill té 
una discapacitat i arribem 
a aquests nivells de premis, 
de treball, d’orgull, del que  
crea ell... Això no té preu, 
això és... Suposo que com a 
mare és el màxim que puc 
obtenir com de maco és el 
meu fill.”

L’empresa de Canovelles Vac-Tron 
obté el premi Talent Territorial
El guardó, concedit per Pimec, destaca la participació de la firma al programa energètic ITER

Canovelles

J.C.A.

Una petita empresa de 20 
treballadors de Canovelles 
està participant de manera 
activa en un dels grans pro-
jectes energètics a escala glo-
bal. El desenvolupament de 
tecnologia per al programa 
International Thermonu-
clear Experimental Reactor 
(ITER) ha fet mereixedora 
l’empresa, Vac-Tron, del 
premi Talent Territorial, que 
concedeix la patronal Pimec 
i que es va lliurar aquest 
divendres en la gala Vallesà 
de l’Any celebrada a Lliçà 
d’Amunt. El fabricant de 
productes de segellat parti-
cipa en aquest projecte com 
a proveïdor d’un contractista 
directe, però la tasca que es 
fa a Canovelles no ha pas-
sat desapercebuda i aquest 
mateix any ja va ser premia-
da per la transferència tecno-
lògica que suposa l’aportació  
a una iniciativa que obre la 
porta a obtenir energia neta 
en un futur.

L’ITER és un programa tec-
nològic i científic que té com 
a objectiu provar les teories 
sobre l’eficiència energètica 
de la fusió nuclear. És un 
sistema que generaria més 

energia que els actuals proce-
diments de fissió i de manera 
més neta perquè minimitza 
els residus. Per posar a prova 
aquestes teories, una aliança 
formada per 35 països està 

treballant en l’aportació de 
tecnologia per crear una pri-
mera planta pilot.

“És un orgull i un reconei-
xement per als companys que 
treballen a la fàbrica. Anima 

rebre aquests premis”, deia 
el director industrial, Franc 
Moreno. “Aquests premis 
donen validesa al que estem 
fent i ànims per fer aques-
tes feines. Tot i que són 
moments difícils, són moltes 
les empreses que estem inno-
vant”, afegia.

Precisament la innovació 
ha estat el motor que ha 
impulsat les empreses que 
han participat en la segona 
edició del premi. Després 
que l’any passat l’organitza-
ció va decidir centrar-se en 
les aportacions empresarials 
en la lluita contra la Covid, 
aquest 2021 el format ha 
estat més centrat en la inno-
vació i la vintena de candida-
tures presentades demostren 
que aquest és un factor que 
no és gens aliè al món empre-
sarial vallesà. Ho destacava 
el president de Pimec Vallès 
Oriental, Daniel Boil. “Hem 
passat moments difícils i a 
la comarca hem perdut 800 
empreses per la crisi, però 
veiem que hi ha moltes 
empreses innovadores.”

Ho són també les finalis-
tes, Alfiba Detergents, de 
Cardedeu, que ha llançat la 
marca Goodgranel amb pro-
ductes biodegradables i sen-
se fosfats amb residu zero, 
i Mirada Granja, de Santa 
Maria de Palautordera, que 
està aplicant un pla d’expan-
sió del seu model d’educació 
emocional.

“Em fa continuar millorant”
Marc Fuentes, de Montornès, va recollir emocionat el premi Talent Jove

“Això no queda 
aquí, vull seguir 
per buscar metes 

més altes”
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L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La Policia Local de l’Ametlla 
va detenir aquest diumenge 
al migdia una persona relaci-
onada amb els danys que, de 
matinada, van patir almenys 
23 vehicles que hi havia 
aparcats en diversos punts 
del nucli urbà del municipi. 
Diverses persones –almenys 
tres– haurien trencat vidres 
i retrovisors dels cotxes. La 
investigació continua oberta 
i la Policia Local continua 
buscant les altres persones 
relacionades amb les breto-

lades. No es descarten noves 
detencions.

Durant el matí del mateix 
diumenge, la Policia Local 
va atendre els veïns afectats 
per les bretolades i va reco-
llit totes les dades possibles 
sobre els autors dels fets. 
També s’ha fet una crida a la 
col·laboració ciutadana i s’ha 
recollit informació de les 
càmeres de seguretat que hi 
ha al municipi.

L’Ajuntament preveu 
reforçar la vigilància de 
la Policia Local durant les 
franges nocturnes per evitar 
nous fets similars.

Granollers recuperarà de manera 
progressiva la taxa de terrasses
La reducció actual del 50% passarà al 25% l’any que ve i desapareixerà el 2023

Una detenció a l’Ametlla pels 
danys provocats a una vintena 
de vehicles aparcats al carrer

Parets augmenta 
un 35% la taxa de residus
L’IBI es reduirà un 2,5%, com en els darrers dos anys

J.V.

L’Ajuntament de Parets 
apujarà l’any que ve el rebut 
de les escombraries en 19,45 
euros, que representa un 
35%. El ple de dijous va 
aprovar aquest augment, 
que s’aplicarà als habitat-
ges, els locals sense acti-
vitat comercial i els solars 
sense edificar però no als 
locals que tenen activitats 
comercials actives. El punt 
es va aprovar amb el vot 
favorable del govern (PSC-
Sumem Esquerres a Parets) 
i de Parets per la República-
Junts, l’abstenció de Cs i el 
vot en contra d’ERC.

Fonts del govern expli-
quen que l’increment es deu 
al fet que a Parets, la taxa 
d’escombraries no cobreix 

la despesa real de la gestió 
dels residus i, a més, el 
municipi té una de les taxes 
més baixes en comparació 
amb localitats veïnes.

D’altra banda, l’any vinent 
es rebaixarà l’IBI el 2,5%, 
com ja s’ha fet en els darrers 
dos anys i seguint amb el 
compromís d’acumular un 
10% de baixada al final del 
mandat que va expressar 
l’antic govern de coalició 
(ERC i Parets per la Repú-
blica-Junts). 

Les noves ordenances 
també amplien el catàleg 
de bonificacions, que passa 
del 40% al 50%. “Les orde-
nances fiscals defineixen el 
nivell de recursos de quasi 
dos terços de la hisenda de 
Parets”, remarca la regidora 

d’Economia i Hisenda, O’ha-
ra Valdivia.

CRÍTIQUES D’ERC

El portaveu d’ERC i exalcal-
de, Jordi Seguer, ha qualifi-
cat d’arbitrària la pujada de 
la taxa de residus i remarca 
que suposarà un ingrés 
addicional de 150.000 euros 
en un servei que “actual-
ment té un dèficit d’1,7 
milions”. I acusa l’alcalde 
de no haver sabut arribar 
a un acord. “Hem trobat a 
faltar un lideratge nítid per 
part de l’alcalde Juzgado per 
cercar un acord de totes les 
forces sobre la taxa de resi-
dus i no només per dos anys 
sinó que defugi el calendari 
electoral de 3023.”

Granollers

Josep Villarroya

L’Ajuntament de Granollers 
recuperarà de manera pro-
gressiva en dos anys la taxa 
per ocupació de la via publica 
que pagaven bars i restau-
rants abans de la pandèmia. 
Aquest any, els establiments 
han gaudit d’una rebaixa del 
50% del rebut per pal·liar els 

efectes de les restriccions 
per la pandèmia, però ara, 
un cop aixecades les restric-
cions i recuperada l’activitat 
normal de bars i restaurants, 
l’Ajuntament recuperarà 
també el nivell de la taxa, tot 
i que no ho farà de cop. Així, 
en la proposta d’ordenances 
fiscals que es votarà en el ple 
d’aquest dimarts, s’inclou 
una reducció de la taxa del 

25% i la intenció és suprimir 
del tot la reducció a partir 
de l’any següent, el 2023. 
Aquesta recuperació progres-
siva de la taxa de terrasses és 
una mesura que també pro-
posaven els principals grups 
de l’oposició, ERC i Junts.

Pel que fa a la resta de 
tributs per a l’any que ve, el 
govern municipal del PSC 
preveu augmentar l’1,5% 

l’import de béns immobles 
(IBI) i el d’activitats econò-
miques (IAE), un percentat-
ge una mica inferior al de 
la inflació interanual que 
se situa lleugerament per 
sobre del 2%. I el rebut de 
les escombraries s’apujarà 
10 euros, un 6%. Malgrat 
això, el regidor d’Hisenda, 
Jordi Terrades, ha dit a EL 
9 NOU que Granollers “està 
entre els tres municipis de la 
comarca amb la taxa més bai-
xa”. Tot i l’augment, la taxa 
només cobreix un 80% del 
cost del servei. La zona blava 
augmentarà un 5%, també 
per sobre de l’IPC. Terrades 
justifica els augments i crida 
l’atenció sobre el fet que es 
preveuen increments de des-
pesa, com la del nou contrac-
te de la recollida de residus 
i neteja viària. “Hi ha una 
dificultat pressupostària evi-
dent i al govern li correspon 
prendre decisions perquè la 
ciutat no s’aturi”, diu. Recor-
da que, a partir de la darrera 
crisi del 2008, van passar vuit 
anys sense que l’Ajuntament 
incrementés taxes i impos-
tos municipals i que tots els 
augments previstos per l’any 
que ve representaran uns 
800.000 euros, una quantitat 
equivalent al que li suposarà 
a l’Ajuntament l’increment 
del capítol de personal, 
sumant l’augment salarial i 
l’impacte de la valoració de 
llocs de treball pactada amb 
els sindicats. També posa de 
relleu l’augment del 5% de 
la bonificació per l’ús de la 
deixalleria en funció de les 
vegades que es faci servir.

El pressupost 
de Canovelles 
augmenta  
el 8,36%

Canovelles

EL 9 NOU

El ple de Canovelles va 
aprovar dijous el pressupost 
municipal per a l’any vinent, 
que augmenta el 8,36% fins 
als 17.277.049 euros. Hi van 
votar a favor el govern del 
PSC i el grup de Cs, mentre 
que ERC es va abstenir i En 
Comú Podem hi va votar en 
contra. Es preveu un aug-
ment del 20% en ajudes soci-
als i la recuperació de recur-
sos per a polítiques culturals 
i esportives als nivells que hi 
havia abans de la pandèmia. 
Hi ha 150.000 euros per des-
envolupar nous projectes en 
matèria de casal de joves i 
instal·lacions esportives.

La principal inversió és la 
renovació de l’enllumenat 
públic (1,34 milions), dels 
quals 335.000 euros els apor-
ta la Diputació i 126.000 la 
Generalitat. I l’any que ve 
també s’iniciarà la remo-
delació d’El Campanar i la 
millora de la climatització 
de Can Palots, que ja estaven 
pressupostades.

També es van aprovar les 
ordenances fiscals, en què 
destaca la modificació de 
la taxa de terrasses de bars 
i restaurants, que només 
hauran de pagar un 50%. 
Se suspèn la taxa per a la 
prestació de serveis d’inter-
venció administrativa i la de 
parades, casetes de venda, 
barraques o atraccions, que 
evitarà que hagin de pagar 
els firaires. L’IBI s’apuja un 
2%, però s’amplia a cinc anys 
la bonificació del 50% per 
als propietaris que instal·lin 
energia solar.

Manifestació de suport a Brian Bartés 

Mollet del Vallès Una vuitantena de persones va participar 
en una mobilització per exigir l’absolució de Brian Bartés, que 
s’enfronta a peticions de presó per desordres i atemptat a l’au-
toritat per acusacions policials que li imputen aquests delictes 
durant dos actes de protesta contra la sentència de l’1-O. El 
mateix Brian Barés i la seva advocada van explicar com evolu-
ciona el cas, en el qual la Generalitat no exercirà d’acusació, 
perquè l’agent implicat ha contractat un advocat privat.
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Un xoc en cadena a 
la Garriga provoca 
10 quilòmetres  
de cua a la C-17

La Garriga

El xoc en cadena de sis vehi-
cles al quilòmetre 28 de la 
carretera C-17 va provocar 
retencions importants a 
la via en sentit Barcelona 
aquest diumenge a la tarda.  
Per causes que s’investiguen 
sis vehicles van xocar, un 
darrere l’altre poc abans de 
les 7 de la tarda. Tot i que 
no es van produir ferits de 
consideració, els treballs 
per retirar els vehicles de la 
calçada van ser complexos i 
van requerir el tall de la via 
durant uns minuts i d’un 
carril durant una estona més. 
Les cues van arribar a supe-
rar els nou quilòmetres.
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La via del tren a l’alçada de l’estació de Cardedeu
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Cardedeu reclama mesures 
per reduir el soroll dels trens
L’Ajuntament demana alternatives a les pantalles acústiques que preveu Adif

Cardedeu

J.V.

L’Ajuntament de Cardedeu 
vol que Adif estudiï alter-
natives menys invasives a 
les pantalles acústiques que 
vol instal·lar per reduir el 
soroll dels trens de la línia 
de França al seu pas pel nucli 
urbà. El projecte constructiu 
que ha presentat Adif pre-
veu la instal·lació d’aquestes 
pantalles al costat de les vies 
en tot el nucli urbà, des del 
barri de la Creu fins al parc 
del Molí, prop de l’institut 
Pla Marcell.

Cardedeu és un dels 24 
municipis situats a les 
demarcacions de Barcelona 
i Tarragona en què Adif pre-
veu la instal·lació de les pan-
talles. A finals de setembre, 
aquests municipis van fer 
una reunió telemàtica en què 
van aprovar fer una proposta 
prioritària de reduir el soroll 
dels combois en origen, 
és a dir, actuant sobre els 
mateixos trens. Plantegen, 

per exemple, renovar la flota 
dels trens, modernitzar el 
sistema de frenada o la subs-
titució dels bogis estàndard 
per altres de silenciosos. 

També proposen instal·lar 
barreres més baixes i prò-
ximes a les vies per reduir 
la propagació del soroll i 
insonoritzar els habitatges 

afectats. “Es preveu l’apanta-
llament de la via en comptes 
d’actuar sobre el focus emis-
sor del soroll com és el tren 
i la infraestructura i nosal-

tres reclamem també que 
s’actuï aïllant els habitatges 
més propers a les vies”, ha 
explicat la regidora de Medi 
Ambient, Verd Urbà, Mobli-
tat i Serveis de l’Ajuntament 
de Cardedeu, Verònica Vidal. 
La regidora diu que l’Ajun-
tament no ha rebut encara el 
projecte original de construc-
ció, però diu que vetllarà per 
la integració paisatgística del 
projecte.

Els ajuntaments afectats 
han apuntat la voluntat de 
coordinar-se políticament i 
tècnicament per defensar el 
seu posicionament i han pro-
posat crear un grup impulsor 
per fer el seguiment del 
projecte i fer d’interlocu-
tor amb les institucions. 
Cardedeu formarà part 
d’aquest grup en què també 
hi haurà Vilanova i la Geltrú, 
Tarragona i Mataró i, possi-
blement, també Badalona.

4.000 MEtRES quADRAtS 
ExpROpIAtS

La instal·lació de les panta-
lles acústiques al costat de 
la via a Cardedeu preveu 
l’expropiació d’uns 4.000 
metres quadrats, la majoria 
dels quals són de propietat 
municipal ja que només 487 
són de titularitat privada. Un 
total de 2.262 metres qua-
drats estan en sòl urbanitzat 
i 1.176 en sòl rústic

Conferència sobre 
l’efecte econòmic de 
la Covid, a Granollers

Granollers

Federalistes d’Esquerres farà 
aquest dimecres a les 7 de 
la tarda al Centre de Cultu-
ra de la Pau Can Jonch, de 
Granollers, una conferència 
sobre els efectes econòmics 
i socials de la Covid. Anirà a 
càrrec d’Emili Ferrer, coordi-
nador d’Economistes Davant 
la crisi i patró de la Fundació 
Periodisme Plural.

Es constitueix el 
Consell dels Infants 
de Granollers
Granollers Una trentena 
de nens i nenes de cinquè 
i sisè de Primària de les 
escoles de Granollers for-
men part del nou Consell 
dels Infants de Granollers 
que es va constituir dime-
cres de la setmana passada. 
Un dels seus objectius serà 
participar en els debats del 
Pla Estratègic Granollers 
2030.
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Lliçà de Vall obre 
la convocatòria per 
elegir jutge de pau

Lliçà de Vall

L’Ajuntament de Lliçà de 
Vall ha obert la convocatòria 
per a l’elecció del jutge o jut-
gessa de pau titular, a causa 
de la finalització de l’actual 
mandat de quatre anys. Les 
persones interessades han 
de presentar les sol·licituds, 
acompanyades d’un curri-
culum vitae fins al dia 17 de 
novembre.

    PUBLICITAT Serveis de proximitat
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Montmeló farà un centre d’FP de 
química a l’antiga Máximo Mor
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Les naus de Máximo Mor passaran a ser propietat municipal per la cessió prevista en un pla urbanístic

Montmeló

Ferran Polo

L’Ajuntament de Montmeló 
impulsarà la reforma de 
les naus de l’antiga fàbrica 
d’adobats de pell Máximo 
Mor, al carrer Primer de 
Maig, per situar-hi un centre 
de Formació Professional 
amb cicles formatius i for-
mació ocupacional per a 
persones aturades i per a 
treballadors en actiu centrat 
en l’àmbit de la indústria 
química. El consistori es 
compromet a posar a punt les 
instal·lacions i cedir-ne l’ús 
al Departament d’Educació 
per a la creació d’aquest nou 
gran centre d’FP. 

L’objectiu és que pugui 
estar a punt l’any 2025. 
Primer, s’ha de concretar la 
cessió de les naus a l’Ajun-
tament –deriva de l’aprofi-
tament urbanístic d’un pla 
que permet la construcció 
d’habitatges en un solar pro-
per–, que està condicionada 
al fet que la propietat faci 

unes obres d’urbanització de 
tot l’entorn. Segons l’alcalde, 
Pere Rodríguez, s’espera 
signar-la a finals de 2022. 
A partir d’aquí, es marca el 
2023 com a data d’inici dels 
treballs de rehabilitació de 
l’antiga pelletera, que és obra 
de l’arquitecte Miguel Fisac 

i està declarada Bé Cultural 
d’Interès Local. Les naus des-
taquen per l’estructura de la 
coberta amb bigues de formi-
gó postensat. L’Ajuntament 
calcula que la reforma pot 
costar 1,4 milions i està bus-
cant, entre d’altres, suport 
dels fons europeus Next 

Generation per executar-la.
En una trobada entre l’al-

calde, Pere Rodríguez; el 
director dels Serveis Territo-
rials d’Educació al Maresme 
i al Vallès Oriental, Simó 
López, i el director general 
de Formació Professional, 
Ángel Luís Miguel, es va 

acordar la signatura d’un 
conveni que recollirà l’acord 
i les obligacions i compromi-
sos de les dues administraci-
ons, expliquen fonts munici-
pals. “Ens ajudarà a explicar 
el projecte a les empreses i 
buscar la seva complicitat”, 
diu l’alcalde.

Les antigues naus de Máxi-
mo Mor són “un lloc idoni” 
per a la creació d’un gran cen-
tre de formació professional 
del sector de la indústria quí-
mica, sosté Rodríguez, que 
valora la proximitat a zones 
industrials amb empreses del 
sector i amb l’estació de tren 
per facilitar la mobilitat dels 
alumnes per a un projecte 
que té vocació supramuni-
cipal. “Al Vallès Oriental, la 
indústria química té molta 
importància i té necessitat 
de formar nous professionals 
per reposar les jubilacions 
properes i pels creixements 
de les mateixes empreses.” A 
més, crear un lloc que pugui 
acollir tots els cicles i la for-
mació ocupacional existent 
del sector de la química lliga 
amb la idea del departament 
de crear centres especialit-
zats en una família concreta 
de formació professional.

Actualment, Montmeló 
només disposa d’una oferta 
de dos cicles formatius –per-
ruqueria i estètica i atenció a 
la persona– que es fan a l’Ins-
titut Montmeló.

L’Ajuntament i el Departament d’Educació signaran un conveni per tirar endavant el projecte
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Dilluns, 25 d’octubre de 20218

Salut torna a 
endarrerir l’obertura 
del nou centre 
sanitari de Granollers
Ara es preveu per al primer trimestre de 2022
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Budó, tercera per l’esquerra, i Colomé, segon per la dreta, durant la visita al CAP de Corró d’Avall

Les Franqueses del Vallès

Oriol Serra

El nou centre sanitari cons-
truït al solar de l’antiga 
Policlínica de Granollers ha 
endarrerit la seva obertura 
fins al primer trimestre de 
2022. Així ho va confirmar 
la secretària d’Atenció 
Sanitària i Participació del 
Departament de Salut i 
exalcaldessa de la Garriga, 
Meritxell Budó, durant la 
visita que va fer divendres 
passat al Centre d’Atenció 
Primària de Corró d’Avall. El 
setembre passat, el mateix 
Departament havia fixat per 
abans de finals d’any el tras-
llat del Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) 
de l’avinguda del Parc al nou 
edifici, una actuació que 

inicialment s’havia previst 
completar l’estiu passat.

Budó i l’alcalde de les Fran-
queses, Francesc Colomé, 
van visitar el CAP de Corró 
d’Avall setmanes després 
d’iniciar-se una campanya 
veïnal per demanar millores 
al centre. Concretament, 
veïns del municipi van fer 
una recollida de firmes per 
demanar la reobertura dels 
serveis que s’havien deixat 
d’oferir, ja fos a causa de la 
pandèmia o de la reducció de 
personal durant les vacances 
d’estiu. Entre aquests serveis 
hi havia el de Pediatria, que 
segons Colomé està resta-
blert des del 20 de setembre 
passat. La resta es recupe-
raran durant els propers 
mesos, tot i que encara no 
s’ha fixat cap calendari.

“Ja hem superat la fase 
d’aturada que va provocar la 
Covid-19 i ara ens trobem en 
una altra fase, la de recupe-
ració de l’activitat ordinària 
dels centres de salut. Això 
vol dir tornar a la presenci-
alitat i recuperar els serveis 
que teníem abans de la pan-
dèmia. A hores d’ara encara 
no podem posar dates, però 

l’objectiu del Departament 
és haver recuperat tota l’ac-
tivitat ordinària arreu del 
país al final de la tardor”, va 
avançar Budó.

La secretària d’Atenció 
Sanitària també es va referir 
a la incorporació de 150 psi-
còlegs als CAP d’arreu del 
país que el Departament ja 
ha començat a fer efectiva 

amb l’objectiu de reforçar 
l’atenció a la salut mental. 
En aquest sentit, va avançar 
que un d’aquests professio-
nals s’incorporarà la setma-
na vinent al CAP de Corró 
d’Avall. Finalment, va fixar el 
22 de novembre com a data 
de tancament del Centre de 
Vacunació Massiva del Palau 
d’Esports de Granollers.

Va ser la proposta més votada en els pressupostos participatius

Els veïns de Cardedeu trien fer 
una nova pista d’atletisme

Mollet acollirà el 
Congrés Internacional 
de Professionals per 
la Seguretat Viària

Mollet del Vallès

Mollet acollirà del 16 al 
19 de novembre el tercer 
Congrés Internacional de 
Professionals per la Segure-
tat i l’Educació Viària. Una 
setantena de ponents d’arreu 
del món debatran i exposa-
ran experiències sobre la 
prevenció, l’educació viària 
o l’atenció a les víctimes. Es 
farà al Mercat Vell i el lema 
d’aquesta edició és “Ciutats 
per a les persones”.

Cardedeu

EL 9 NOU

Construir una pista d’atle-
tisme, amb un pressupost 
de 150.000 euros, ha estat la 
proposta més votada en el 
procés de pressupostos par-
ticipatius de Cardedeu. Va 
tenir un total de 528 vots. La 
segona proposta, que també 

s’executarà i té el mateix 
pressupost ha estat posar 
arbres i nous jocs als patis de 
les escoles i va tenir 486 vots.

En aquesta edició del pro-
cés han participat un total de 
1.183 persones, el 7,7% de la 
població, xifra que supera la 
de l’edició anterior, de l’any 
2018, que va ser de 1.034. 
Des de l’Ajuntament desta-

quen que aquesta proporció 
està per sobre de la mitjana 
en aquest tipus de processos.

Finalment, es portaran a 
terme un total de set actu-
acions per un valor total de 
393.000 euros i la resta, fins 
als 400.000 que es destinen 
als pressupostos participa-
tius, es repartirà entre les 
diferents actuacions en fun-

ció de les necessitats. A més 
de les dues propostes grans, 
se n’executaran cinc de 
petites, amb un pressupost 
de fins a 60.000 euros que 
sumaran, en conjunt, 93.000 
euros. Són les millores al 
parc de la Serreta (35.000 
euros), que va ser la més 
votada de les petites amb 
436 vots; la construcció d’un 
rocòdrom (25.000), instal-
lació d’una font i millores 
als jocs de la plaça Sant Joan 
(25.000), la millora de la 
seguretat del carril bici del 
tram baix al carrer Mare de 
Déu del Pilar (6.000) i millo-
res a la tirolina al parc de 
Pompeu Fabra (2.000).

    PUBLICITAT Serveis de proximitat
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Albert Forns, dret, amb Agustí Valentí i Maria Arbós, a principis d’aquest mes d’octubre a la terrassa de casa seva

Granollers

EL 9 NOU

L’anomenada “Crida contra 
l’oblit” que impulsa l’escrip-
tor i periodista Albert Forns 
i l’Ajuntament de Granollers 
per recollir testimonis de 
persones que van viure el 
bombardeig del 31 de maig 
del 1938, ja ha recollir, fins 
ara les vivències d’una vin-
tena de persones. Són testi-
monis de persones que o bé 
van viure els fets de manera 
directa, quan eren infants o 
adolescents, o bé els conei-
xen, a través de familiars que 

els els van explicar.
Les vivències es recullen 

per escrit, en forma d’àudio 
i vídeo a través de l’Arxiu 
Municipal i del Centre de 
Cultura per la Pau de Can 
Jonch. Les persones que han 
estat entrevistades dins de la 
campanya durant els mesos 
de setembre i octubre han 
estat Eduard Barbany i les 
parelles formades per Tomàs 
Colomer i Modesta Prat i 
Agustí Valentí i Maria Arbós.

Altres han respost a la cri-
da fent arribar per escrit els 
seus relats, explicats en pri-
mera o tercera persona. Un 

exemple és el diari que ha 
fet arribar la família de Rosa 
Buxadera (1916-2005), que 
quan tenia uns 15 anys, va 
plasmar la seva vivència en 
un text, un fragment del qual 
diu: “Aquest malvat raid dels 
aviadors germano-italians al 
servei de Franco evidencia 
una vegada més la crueltat 
sense fre dels invasors que 
actuen a mansalva contra les 
dones i els nens de les pobla-
cions indefenses.”

Aquest testimoni i tots els 
que es vagin afegint serviran 
perquè Albert Forns pugui 
escriure un relat coral del 

que va passar el 31 de maig 
del 1938 a Granollers. Els tes-
timonis recuperats s’incor-
poraran a la secció de Fonts 
Orals de l’Arxiu Municipal i 
es podran consultar a través 
de la seva pàgina web junta-
ment amb la trentena d’en-
trevistes fetes des de l’any 
2009 a persones que van 
patir el bombardeig. D’altra 
banda, el consistori manté 
oberta la crida a través del 
correu electrònic [memori-
abombardeig@ granollers.
cat], el telèfon 938426762 i 
el número de Whatsapp 689 
652 143.

Testimonis contra l’oblit
Una vintena de persones de Granollers ja han explicat els seus records del bombardeig

Els hospitals 
de la xarxa C-17 
creen un servei 
d’assessorament 
genètic del càncer

Granollers

EL 9 NOU

La cinquena Jornada d’Inno-
vació de l’Aliança Estratègica 
C-17, que aplega els hospitals 
de Granollers, Mollet, Sant 
Celoni, al Vallès Oriental; 
Vic i el Clínic, de Barcelona, 
va presentar els nous circuits 
assistencials de la xarxa des-
plegats durant aquest any. La 
trobada es va fer divendres. 
Per una banda, el d’assesso-
rament genètic del càncer. I, 
de l’altra, els circuits de les 
urgències d’urologia i otori-
nolaringologia, que funcio-
nen durant les 24 hores del 
dia i els set dies a la setmana.  
Van ser exposats pels especi-
alistes mèdics dels hospitals.

A banda, la trobada va fer 
balanç i va debatre experi-
ències viscudes als hospitals 
durant la pandèmia de la 
Covid-19. També es va dedi-
car una taula a conèixer la 
veu dels pacients que han 
passat pels diferents centres 
sanitaris. La jornada va servir 
per presentar els quatre pro-
jectes que optaven al premi 
Roche Farma al projecte d’in-
novació i lliurar el premi a la 
iniciativa titulada Reorganit-
zació en el marc de l’Aliança 
C-17 del procés dels pacients 
amb malaltia valvular, lide-
rada per la doctora Bàrbara 
Vidal, cap de secció d’imatge 
cardíaca de l’Hospital Clínic.

El de Sant Celoni rep un guardó estatal per l’eficiència en la despesa

Premi per a la qualitat assistencial 
de l’ictus a l’Hospital de Granollers

Granollers / Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Hospital General de 
Granollers ha estat guardo-
nat amb set centres hospi-
talaris catalans més per la 
seva qualitat assistencial en 
el tractament dels ictus. En 
concret, ha rebut un premi 
ESO Angels de categoria d’or 
–la tercera més alta– que 
concedeix l’European Stroke 
Organitzation. És l’únic hos-
pital comarcal català que ha 
estat distingit perquè la resta 
són centres d’alta complexi-
tat com Vall d’Hebron, l’Hos-
pital del Mar, Sant Pau o el 
Clínic, entre d’altres. Aquests 
guardons estan oberts a 
centres hospitalaris de tot 
Europa que hagin registrat 

la seva activitat referent al 
tractament dels ictus i que 
aquesta hagi estat auditada 
per un organisme extern. En 
el cas dels centres catalans, 
hi participaven 29 hospitals 
a través de les dades apor-
tades al registre del Codi 
Ictus de Catalunya (CICAT) 
i avaluades en les auditories 
hospitalàries que es van fer 
l’any 2019 dins del Pla Direc-
tor de Malalties Vasculars 
Cerebrals. Dolores Cocho, 
neuròloga de l’Hospital de 
Granollers, ressalta que per 
a l’obtenció d’una distinció 
de nivell d’or “es demana un 
nivell d’excel·lència molt alt”. 
“Que hi hagi un hospital com 
el nostre vol dir que s’ha fet 
un esforç titànic.”

En el cas de l’Hospital de 

Sant Celoni, ha estat el gua-
nyador d’un premi Best Spa-
nish Hospitals Awards en la 
categoria de millor gestió de 
les despeses sanitàries dins 
del grup que aplega els hos-
pitals comarcals, on compe-
teixen per la seva dimensió. 

El director de l’Hospital, 
José Antonio Neguillo, va 
recollir el guardó en un acte 
que es va fer a Sevilla i que 
va aplegar representants de 
122 centres de tot l’Estat, 
finalistes en les 10 catego-
ries del premi. “Estem molt 
contents i això ens anima 
a seguir en el mateix camí 
i treballar per guanyar-ne 
més.” L’any 2019, l’Hospital 
de Sant Celoni ja va guanyar 
un premi en la categoria 
d’aparell muscoesquelètic.
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Cardedeu

EL 9 NOU

La primera de la presentació 
de candidats vallesans en 
les eleccions al Consell de la 
República, la votació telemà-
tica de les quals es fa entre 
divendres i dissabte vinent, 
es van presentar aquest 
divendres a Cardedeu. En 
total, hi ha 22 candidats per 
representar el territori del 

Vallès Oriental en aquest 
Consell, la presentació dels 
quals es fa en dos actes –el 
primer, el que es va fer a 
Cardedeu, i el segon es farà 
dimecres a les 7 de la tarda 
a Montmeló. El Vallès triarà 
quatre representants.

En la presentació de 
Cardedeu se n’hi havien 
convocat 11 i n’hi van assis-
tir sis (Jordi Abat, Noèlia 
Lorente, Marià Riera, Mercè 

Zamora, Francesc Garcia 
i Montserrat Codines). 
En un acte presentat per 
Antoni Porta (de l’ANC de 
Cardedeu) els candidats van 
exposar els motius pels quals 
consideren que han de ser 
escollits i van respondre a les 
preguntes formulades des 
del públic assistent. A l’acte, 
celebrat al Teatre Auditori 
de Cardedeu, hi van assistir 
unes 70 persones.

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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Junts arrenca a Granollers la 
precampanya de les municipals

A l’escenari de la Porxada, Raül Garcia, Francesc Colomé, David Saldoni, Àlex Sastre i, parlant, Míriam Nogueras

Granollers

EL 9 NOU

Junts per Catalunya va fer 
a Granollers el primer acte 
de la precampanya per a les 
municipals de 2023. Va ser el 
primer dels 50 actes que la 
formació política farà a tot 
el país fins al juliol de 2022, 
amb el lema “Preparats”. El 
grup es marca l’objectiu de 
ser la primera força muni-
cipalista, per empènyer des 
dels ajuntaments el projecte 
polític de la independència.

Aquest va ser un dels objec-
tius exposats en l’acte, al 
qual van assistir la consellera 
de Recerca i Universitats, 
Gemma Geis; la portaveu al 
Congrés de Diputats, Míri-
am Nogueras; el secretari 
d’Organització de Junts per 
Catalunya, David Saldoni; 
el coordinador de territori i 
alcalde de Sant Celoni, Raül 
Garcia; l’alcalde de les Fran-
queses, Francesc Colomé, 
i el portaveu de Junts per 
Granollers, Àlex Sastre.

“Per guanyar les munici-
pals, necessitem fortalesa, 
que s’aconsegueix a través 
dels ajuntaments: tenim 
alcaldes de molta proximitat 

que s’estimen el seu terri-
tori”, va dir la consellera 
Gemma Geis. La proximitat 
va ser el valor exposat en 
els parlaments per part dels 

líders territorials que van 
intervenir en l’acte. Francesc 
Colomé ha reclamat la neces-
sitat de “proximitat amb la 
gent” que han de tenir un 

alcalde o un regidor. “El 
millor lloc per treballar per 
les persones és la política 
municipal i per això us con-
videm a tots a sumar-vos a 
Junts des del territori”, va 
assenyalar Raül Garcia.

Des de Granollers, Àlex 
Sastre remarcava la necessi-
tat de posar “el talent local 
al servei de projectes de 
país”. També va parlar de 
problemàtiques que hauran 
d’afrontar els ajuntaments, 
com el canvi climàtic: “Les 
ciutats són l’exemple, des de 
l’àmbit local, des de la proxi-
mitat, de com es pot lluitar si 
tenim ciutats de mida huma-
na, com Granollers.”

En un acte presentat per 
la cuinera de Granollers Ada 
Parellada, Junts va reivindi-
car el seu paper rellevant en 
la política. “La independèn-
cia no serà possible sense 
la solvència de Junts per 
Catalunya”, va dir Gemma 
Geis. “Les portes de Junts 
estan obertes per sumar al 
projecte les millors perso-
nes”, va afegir David Saldoni.

També hi va haver refe-
rències a l’actualitat política. 
Míriam Nogueras es va pre-
guntar “on era Podemos quan 
Marchena va retirar l’acta de 
diputat a Homs. Miraven cap 
a una altra banda”. Es referia 
al malestar de Podem per la 
retirada de l’acta al diputat 
Alberto Rodríguez.
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Sis candidats van participar en la presentació de divendres a Cardedeu

Presentació a Cardedeu de candidats 
vallesans al Consell de la República

El ple de Parets aprova 
demanar la declaració d’àrea 
amb mercat d’habitatge tens

Canovelles obre  
una línia d’ajuts  
de 173.000 euros  
al comerç i els serveis

Canovelles

L’Ajuntament de Canovelles 
ha obert una línia d’ajuts 
de 173.000 euros per als 
comerços, serveis i marxants 
que han vist afectada la seva 
activitat a conseqüència de 
les mesures adoptades per 
contenir la pandèmia. Els 
ajuts es podran demanar fins 
al 29 d’octubre. Hi haurà tres 
línies de subvencions per 
als marxants del mercat, els 
establiments d’hostaleria i 
per als comerços i serveis.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Parets ha 
aprovat demanar a la Gene-
ralitat la declaració d’àrea 
amb mercat d’habitatge tens, 
que implica la limitació dels 
preus dels lloguers. Es va 
acordar en el ple extraordi-
nari demanat per l’oposició 
d’ERC i Parets per la Repú-
blica el dia 15 d’octubre. En 

canvi, la majoria de govern 
(PSC-Sumem Esquerres a 
Parets) va tombar les pro-
postes de crear una partida 
de 80.000 euros per a un pla 
especial Covid-19 per con-
tractar sis joves per un perío-
de de sis mesos, una altra de 
15.000 euros per encarregar 
l’avantprojecte del poligon 
industrial sector Mollet i una 
de 100.000 euros per un pla 
de reactivació cultural.

La formació remarca el paper vital dels ajuntaments en el camí cap a la independència
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ANUNCI

Per acord de la sessió ordinària de la Junta de Govern de 
data 29 de setembre de 2021 s’ha aprovat inicialment el 
Conveni per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci entre l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall i el Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya.

Se sotmet a informació pública, d’acord amb l’establert 
en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, per un període de vint dies a l’efecte que es 
produeixin les al·legacions que s’estimin pertinents.

En cas de no presentar-se al·legacions es considerarà 
aprovat definitivament.

Lliçà de Vall, 13 d’octubre de 2021

Marta Bertran Ramon
Alcaldessa

ANUNCI
Aprovació definitiva de la modificació de la divisió 
poligonal del PAU-25 A Can Barri Industrial-centre.

La Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària el 
dia 7 d’octubre de 2021 va aprovar:

Primer: Aprovar definitivament el projecte de modificació de 
la divisió poligonal del PAU 25-A Can Barri industrial centre, 
redactat pels serveis tècnics i jurídics municipals, contingut 
en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bigues i Ri-
ells (en endavant POUM), aprovat definitivament per acords 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
data 19 de juliol de 2006 (publicat en el DOGC 4729 de 29 
de setembre de 2006), segons la delimitació aprovada pel 
Projecte de divisió poligonal del PAU 25 Can Barri Industri-
al, aprovat definitivament per acords de la Junta de Govern 
Local de data 13 d’octubre de 2016.

Segon: Publicar els presents acords al Tauler d’Anuncis 
de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari de gran 
difusió.

Tercer: Notificar els presents acords als interessats.

El que es posa en general coneixement, a fi i efecte que 
qualsevol interessat pugui consultar l’expedient.

Bigues i Riells del Fai, 18 d’octubre de 2021
L’alcalde,
Joan Galiano Peralta
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L’home investigat per endur-se 
un fill menor del país comunica a 
la mare que li tornarà al novembre
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Uns visitants es dirigeixen a un dels autobusos per accedir al Parc, a Campins

El Parc Natural demana als Mossos un control previ dels accessos

Nou cap de setmana de sancions per 
aparcar en carreteres del Montseny

Fogars de Montclús

EL 9 NOU

Els aparcaments del Parc 
Natural del Montseny van 
tornar a omplir-se ràpida-
ment aquest cap de setmana 
i els Mossos van imposar san-
cions als nombrosos vehicles 
que es els visitants deixaven 
en carreteres. La notable 

afluència de visitants es 
va repetir i, aquest mateix 
diumenge, alguns dels apar-
caments ja s’havien omplert 
a les 10 del matí, segons ha 
confirmat el director del Parc 
Natural, Lluís Martínez.

Tot i que en la setmana prè-
via ja s’havia comunicat que 
s’havien imposat fins a 90 
multes, els aparcaments a les 

carreteres van portar a una 
nova intervenció dels Mos-
sos. El Parc Natural ha habi-
litat també aquest any busos 
especials des de les estacions 
de tren. El Parc Natural man-
té converses amb els Mossos 
perquè es facin controls d’ac-
cessos des de primeres hores 
i evitar mals aparcaments i 
les consegüents sancions.

Un foc crema 
dos contenidors  
a la deixalleria 
de Montornès

Montornès del Vallès

Un incendi va cremar dijous 
passat a la nit dos conteni-
dors industrials a l’interior 
de les instal·lacions de la 
deixalleria de Montornès, 
situada a l’avinguda del riu 
Mogent. Contenien fustes i 
restes de poda. Els Bombers 
van rebre un avís del foc pocs 
minuts abans de les 10 de la 
nit. Dues dotacions van tre-
ballar per apagar el foc, que 
es va donar per extingit cap 
a 3/4 d’11 de la nit. Un cop 
apagat el foc, es va segellar 
la superfície afectada amb 
escuma per assegurar que no 
revifaria. Fonts del Consorci 
per a la Gestió de Residus del 
Vallès Oriental, han explicat 
a EL 9 NOU que encara no 
es coneixen les causes de 
l’incendi. Estan pendents de 
rebre l’informe dels Mossos.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Marta Ramos, la mare veïna 
de Caldes que va denunciar 
als Mossos que el seu marit 
s’havia emportant el seu fill 
d’11 anys trencant els torns 
de la custòdia compartida 
que tenien establerts, va 
informar divendres que la 
seva exparella havia contac-
tat amb ella dijous per infor-
mar-la que, a mitjan mes de 
novembre, li retornarà el 
menor. Ella mateixa també 
ho va donar a conèixer en un 
vídeo al seu Instagram  
(@martaramos_nutricion) 

que, en vuit hores, va sumar 
més de 20.000 visualitzaci-
ons.

Segons la mare, la comuni-

cació es va fer a través d’un 
correu electrònic que va 
rebre ella, la seva advocada 
i l’advocat de l’exmarit. “És 
l’única comunicació que he 
tingut amb el pare dels meus 
fills des del 6 de setembre i 
encara no sé ni on ni com es 
troba el meu fill”, diu. 

En el correu, el pare 
demana a Marta Ramos 
que concerti la persona que 
recollirà el nen a l’aeroport 
en arribar, tot i que no li 
concreta ni el dia, ni l’hora 
ni la ciutat d’origen del vol. 
En el comunicat, la mare 
explica que va demanar que 
el retorn es fes “de manera 

immediata”. “En el primer 
vol disponible.” A més, 
afegeix que, tot i aquesta 
comunicació, “encara des-
coneixem l’estat en què es 
troba ni el país on, des de 
fa ja sis setmanes, és amb 
el seu pare”. Tot i la comu-
nicació, “no hem tingut 
l’oportunitat” de parlar amb 
el nen ni conèixer “el seu 
estat”. A més, sobre això, el 
pare “manté el més absolut 
silenci”, denuncia.

Ramos va traslladar el 
correu als Mossos perquè en 
tinguin coneixement. Segons 
fonts policials, aquest fet no 
atura la investigació que por-
ta la unitat d’investigació de 
la comissaria de Granollers. 
Treballen en coordinació 
amb el jutjat per contactar 
amb el pare i el menor per 
assegurar que està bé. En 
el vídeo, Ramos agraeix el 
suport de familiars i cone-
guts i la implicació de la seva 
advocada. També les mostres 
de suport que li han arribat 
en fer públic el cas.

Un camió provoca 
una fuita de gas 
en una escomesa 
a Sant Celoni

Sant Celoni

El cop que un camió que cir-
culava va donar a una esco-
mesa de gas situada a la can-
tonada dels carrers Sant Roc 
i Sant Jordi, a Sant Celoni, va 
provocar divendres al matí 
una fuita exterior. Segons 
van explicar fonts dels Bom-
bers, els fets van passar cap 
a les 9 del matí i van afectar 
el tub de subministrament 
d’un habitatge. Al lloc, s’hi 
va desplaçar una dotació 
dels Bombers que va tapar 
la fuita. A partir d’aquest 
moment, se’n va fer càrrec la 
Policia Local que va protegir 
la zona fins a l’arribada dels 
tècnics de la companyia per 
fer la reparació de la cano-
nada malmesa. La fuita va 
ser aliena a la companyia, es 
va produir a l’exterior i no 
va comportar cap perill a la 
zona.

La veïna de Caldes exigeix un retorn immediat “amb el primer avió”
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EL 9 NOU

Els lectors d’EL 9 NOU i 
EL9NOU.CAT han triat Jordi 
Franquesa i Lluís Vilalta, 
directors de la cursa solidà-
ria OnCodines Trail, com a 
Vallesans de l’Any. Repre-
senten un col·lectiu de més 
de 30 persones en l’organit-
zació, prop de 300 voluntaris 
i més de 500 participants 
que van córrer la prova a 
municipis del Vallès Orien-
tal i el Moianès i que van 
recaptar fons per a la lluita 
i la recerca contra el càncer. 
La iniciativa, nascuda a Sant 
Feliu de Codines, ha estat 
capaç d’engrescar centenars 
de persones i d’aplegar més 
de 105.000 euros amb les 

inscripcions dels equips. Tot 
un homenatge per a l’atleta 
Glòria Atarés, fundadora 
del Club Atlètic Sant Feliu i 
sòcia de clubs com el Natació 
Caldes o l’Hoquei Sant Feliu, 
i que va perdre la vida a cau-
sa d’un càncer precisament. 
L’OnCodines Trail honora 
la Glòria i totes les Glòries 
que han patit, pateixen i 
patiran càncer, una malaltia 
que necessita recursos per 

atendre el benestar dels 
seus malalts i familiars, per 
a la qual cal més inversió en 
investigació perquè deixi de 
ser incurable en tantes oca-
sions.

Els qui han exercit el seu 
dret de vot han premiat 
la combinació d’esport i 
solidaritat en front comú 
contra una malaltia que 
toca tothom de prop. Com 
ha tocat de prop l’activitat 

dels altres merescudíssims 
finalistes: Saray Alen, Mireia 
Vicente i Judit Lobera, caps 
d’infermeria dels hospitals 
de Granollers, Mollet i Sant 
Celoni, pels seus esforços 
en la contenció i la cura dels 
afectats per la Covid-19; i 
Pep Nogueras, president 
d’Amics d’El Xiprer. I també 
són de mèrit les trajectòries 
de l’empresa Vac-Tron, premi 
Talent Territorial que atorga 

la patronal Pimec, i el jove 
entrenador Marc Fuentes, 
premi Talent Jove del Con-
sell Comarcal.

A la gala celebrada diven-
dres passat a l’Aliança de 
Lliçà d’Amunt també es va 
retre un record emocionat 
per al desaparegut Sergi 
Mingote, un alpinista d’elit 
que va entendre fa molts 
anys que l’esport i la solida-
ritat poden i han d’anar del 
bracet per contribuir a un 
món més just, més tolerant 
i més inclusiu. En temps 
d’incertesa com aquests de 
pandèmia, els valors i l’exem-
ple de tots els reconeguts a 
la gala dels premis són un 
model a seguir. Sense ells, la 
comarca no seria la mateixa.

Les ànimes de l’OnCodines 
Trail, Vallesans de l’Any

Fa uns quants dies vaig anar a veure la pel·lícula 
Mediterráneo, que té com a punt de partida el viat-
ge que els socorristes Òscar Camps i Gerard Canals 
van fer la tardor del 2015 a l’illa de Lesbos. Aprofito 
l’ocasió per felicitar la iniciativa de rodar una pel-
lícula sobre aquest drama que no s’ha aturat i que 
ha continuat ben viu fins als nostres dies. Desitjo 
que serveixi per mirar de cara l’infern que viuen 
milers de persones fins a arribar a Europa i la tràgi-
ca mort de milers i milers que mai no es coneixerà.

Ara ja fa sis anys que la greu crisi humanitària 
anomenada pels polítics europeus “la crisi dels 
refugiats” va sacsejar moltes consciències i es va 
viure amb una gran intensitat a Catalunya. A finals 
del 2016, l’Estat espanyol només havia acollit 898 
dels 17.000 refugiats a què s’havia compromès. Per 
aquest motiu, el 18 de febrer de 2017 a Barcelona, 
va tenir lloc la manifestació Volem Acollir, que va 
reunir unes 160.000 persones, segons la Guàrdia 
Urbana, i unes 500.000, segons els organitzadors. 
La ciutadania va reclamar al govern de la Genera-
litat que destinés els recursos necessaris per poder 
donar acollida a milers de persones que necessi-
taven protecció internacional i asil. Després de 
la marxa, el llavors president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, va enviar una carta al comis-
sari europeu d’Immigració, Interior i Ciutadania, 
Dimitris Arramopoulus, per mostrar la disponibili-
tat de Catalunya per rebre persones refugiades.

Durant els mesos següents, govern i entitats van 

col·laborar per crear els equips de tècnics i la borsa 
de voluntariat a fi de posar en marxa el Programa 
Català de Refugi i el Programa de Mentoria amb 
col·laboració de la ciutadania, el tercer sector i el 
món local. Arran d’aquests fets, vaig decidir oferir-
me amb altres persones de Granollers per formar 
part d’una mentoria per a sol·licitants de refugi o 
asil. Arribat el període en què ja es podia comen-
çar a aplicar el pla, el govern espanyol va intervenir 
l’autogovern de Catalunya aplicant l’article 155 de 
la Constitució espanyola durant set mesos (entre 
el 27 d’octubre de 2017 i el 2 de juny de 2018). 
Aquesta intervenció va comportar la dissolució dels 
equips de tècnics que havien estat desenvolupant el 
programa i tota la planificació per posar-lo en mar-
xa va quedar invalidada.

No va ser fins al març del 2019 en què, final-
ment, el Comitè per a l’Acollida de Persones Refu-
giades va posar-se en contacte amb nosaltres per 
primera vegada per dir-nos que, d’una banda, s’ha-
vien procurat restablir els equips de tècnics que 
havien de fer el seguiment del programa i, de l’al-
tra, s’havia intentat recuperar la borsa de volunta-
ris i voluntàries que hi havia abans de l’aplicació 
de l’article 155. Lamentablement, però, en ambdós 
casos, ja no es podia comptar amb el compromís de 
moltes d’aquestes persones perquè havien passat 

quasi dos anys i la seva situació professional i per-
sonal havia canviat i, actualment, la seva disponi-
bilitat era una altra. Dissortadament, l’arribada de 
la pandèmia va suposar una nova aturada durant 
tot el 2020 i, a hores d’ara, encara no s’ha reactivat 
plenament.

És descoratjador que s’acabi perdent tant de 
temps i tants esforços. Moltes ONG saben molt bé 
que el dolor i el patiment de les persones que bus-
quen protecció internacional es cronifica, perquè la 
violència i els perills extrems que han patit en mans 
de les màfies als seus països d’origen no és la fi del 
seu patiment, ja que quan trepitgen territori euro-
peu els abusos i vulneracions, en major o menor 
escala, continuen. És un autèntic escàndol de vul-
neració dels drets humans. Sembla que a vegades 
oblidem que obtenir refugi en condicions dignes és 
un dret, no un privilegi.

Sortosament, el testimoniatge de persones altru-
istes ens ensenya el que són la solidaritat i l’empa-
tia genuïnes; lluny de les actituds de molts polítics 
que fan que els discursos vagin per una banda i les 
pràctiques per una altra. Vull expressar el meu reco-
neixement a tots aquells que, desinteressadament, 
es posen en risc i no pensen en el seu prestigi, ni el 
seu cansament, ni si la seva actuació els pot com-
portar alguna conseqüència adversa, sinó que úni-
cament pensen en els beneficis que comportarà si 
es comprometen en aquella situació.

En aquest sentit, la missió d’Open Arms ens 
interpel·la sobre la responsabilitat que tenim amb 
el sofriment dels altres. Quan el nostre confort i 
qualitat de vida se’n veuen afectats, ens apropem 
una mica a la vulnerabilitat que ells pateixen. És el 
senyal inequívoc que el compromís autèntic amb 
els més maltractats no es pot fer mai des de la dis-
tància.
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Refugi i asil a casa nostra

Sembla que a vegades 
oblidem que obtenir refugi 

en condicions dignes  
és un dret,  

no un privilegi

Imma Torner Comulada

Professora de català i antropòloga
imma.torner1@gmail.com
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No són les sigles sinó les persones
El divendres 8 d’octubre Joan Castañé es queixava a la 
secció de Bústia d’EL 9 NOU del no cas que li feien a la 
regidoria de Medi Ambient de Cardedeu per fer neteja 
dels herbams que creixen arreu de carrers i places de 
la vila, després de setmanes de demanar-ho. És un cas 
més del que ja donem per inevitable: deixament de la 
tasca dels serveis a la ciutadania per part dels nostres 
delegats per fer-ho, els polítics del cartipàs del govern 
local. No faré cap llarga llista d’altres desistiments dels 
serveis del binomi ERC i CUP a Cardedeu. Seria un abús 
de paper i de paciència vostra.

Recordo el 2008 l’alcalde de Llinars, llavors i ara, 
Martí Pujol (ERC), fent guaita a les obres dels passos 
soterrats a la via del tren i a altres obres de la carretera, 
avui espai urbà. Recordo també les vistes dels exalcaldes 
Comas (CiU) i de Viader (PSC) a obres i construccions 
en els seus 16 i 8 anys al capdavant de Cardedeu. 

Els darrers anys, tant a Cardedeu com a Llinars, mana, 
en teoria, ERC però els resultats amb Olivé i Pujol al 
capdavant, respectivament, són ben diferents. Llinars ha 
fet un canvi espectacular urbanísticament i amb serveis 
que, des de l’època d’aquella gran varietat de polítics 
barrejats, no havia tingut. Cardedeu s’ha estancat i ara 
avança en degradació pel desistiment dels serveis muni-
cipals, en especial del de les Obres i Serveis, més que de 
Medi Ambient, senyor Castañé. 

A Cardedeu, a part de la sembra de bonys artificials 

per “pacificar el trànsit” –per cert, on era la guerra?–, 
tenim els bonys naturals de les arrels que, per posar un 
exemple, produeixen els pins de les voreres, plantats de 
fa 40 anys, a les calçades. Quan una associació de veïns 
reclama canviar els arbres per eliminar els cràters de les 
calçades per altres de més coherents amb l’estructura 
urbana, els municipals surten amb allò de l’ecologia i 
altres cortines de fum, com si renovar l’arbrat fos anti-
ecològic.

I per acabar, una cirereta. L’Associació de Veïns del 
barri de Can Montells, a Cardedeu, des de primers de 
juny va fer propostes de solució per evitar les acampa-
des arranades –brutícia i risc d’incendi– al bosc de Can 
Rovellats. Solucions... i no crítiques als serveis muni-
cipals. Un dotzena de pals, removibles, a les tres entra-
des del sector masegat per autos, caravanes i furgonetes. 
Solució low cost. Som a finals d’octubre i –a una peti-
ció semblada, repetida, per veïns a tocar de les acampa-
des– l’alcalde Olivé s’ho ha pensat, repensat, estudiat... 
Finalment Hi haurà audiència dimecres 27 d’octubre, 
abans de Tots Sants, i confiem que sigui abans que una 
flamarada/fumerada faci aparèixer els bombers.

Per tot plegat, amb les experiències viscudes direc-
tament a Llinars i a Cardedeu, concloc que no són les 
sigles sinó les persones que fan el fet diferencial: pro-
grés o decadència.

Josep Jallé i Alari
Cardedeu

El setciències
Saben sempre més que els altres. I de tot. És igual que 
la conversa sigui de futbol, de cuina, del canvi climàtic 
o dels bitcoins..., el setciències –a falta d’altres compe-
tències per sobresortir– sempre té l’última paraula i no 
suporta que ningú li qüestioni. Només faltaria!

El savi de pacotilla no pot callar, pateix d’incontinència 
verbal i el mateix t’improvisa un discurs sobre el corona-
virus que t’aconsella que canviïs de feina. I tot això amb 
la seguretat impostada del que es creu posseïdor de la 
veritat absoluta.

Els professionals més qualificats també són carn de 
canó per convertir-se fàcilment en insofribles setcièn-
cies. Ser competents en una àrea específica els fa creu-
re, erròniament, que poden ser-ho –per extensió–, en 
qualsevol altra faceta de la vida. Fins i tot diria més: com 
més destreses, màsters i postgraus exhibeixi un profes-
sional, més possibilitats hi ha que caigui en el parany de 
la supèrbia.

Reconèixer les nostres limitacions pel que fa als conei-
xements –i les habilitats– és una excel·lent mostra d’hu-
militat davant dels altres. I de saviesa.

“Només sé que no sé res”, ens avançava ja en el segle 
VaC. un home anomenat Sòcrates. Definitivament, en 
sabia un munt.

Ignasi Castells Cuixart
La Garriga

Vulcà entra en còlera
L’any 2021, fins ara, està escrivint fets de gran transcen-
dència que perduraran en els annals de la història con-
temporània. Una pandèmia que encara és ben viva, on 
un ens quasi invisible ha frenat la vida i ha estat capaç 
de provocar una mortalitat sense precedents, ha conver-
tit ciutats i pobles en deserts, així com ens ha atemorit 
per amagar-nos a casa, a més de tapar-nos els somriures, 
fent-nos sentir la soledat de l’absència de tacte amb la 
resta dels que estimem.

  Però, per altra banda, aquest 2021 també ha escur-
çat el vertiginós camí del canvi climàtic, així com ha fet 
renéixer l’activitat de la natura, fins i tot per arribar a 
percebre la remor sísmica, segons han manifestat els 
experts. Tan bon punt sortim d’una hi tornem una altra 
vegada, perquè continuem contaminant la natura. El 
nostre planeta plora foc pels volcans, tremolant per sota 
i descarregant tempestes.

Lluís Ferrer Padrós
Figaró

BÚSTIA

Bars i tapes
Estic escrivint aquestes línies assegut a la barra 
d’un bar a les 8 del vespre i prenc un refresc de cola. 
M’adono que el cambrer d’origen xinès –això no té pas 
importància, amb els del país també passa igual– va 
atabalat, barra amunt, barra avall, carregat de consu-
micions de vi, cervesa o combinats acompanyats d’una 
tapa (olives, morro fregit, croquetes, pernil, mandon-
guilles, etc.). Incrèdul de mi i pensant que s’ha obli-
dat de mi, li demano la tapeta corresponent a la meva 
consumició. Sabeu quina va ser la resposta? “Com que 
estàs prenent una beguda sense alcohol, si vols tapa, 
l’has de pagar. Altres vegades, ni aquesta opció.” Jo 
realment em vaig quedar sorprès. Soc abstemi total, 
primer perquè he triat aquest estil de vida després de 
molts anys de beure alcohol i en segon lloc, per malal-
tia crònica.

Soc una persona de pensament lliure i considero 
que cadascú pot fer amb el seu cos i la seva salut el 
que vulgui. Jo anteriorment ja ho he fet i, amb els 
anys, n’he pagat les conseqüències. Ja sé que les tapes 
que se serveixen són un detall de l’establiment, però 
crec que tothom té dret a la tapa, tant els que fan con-
sum d’una droga acceptada socialment com l’alcohol 
com els que optem per un consum més sa de refrescos 
o combinats sense alcohol.

Sé que no serviran de gaire, però són els meus pen-
saments i els havia d’expressar.

José Manuel Robledo Tierno
Granollers

Aquest diumenge en l’àmbit eclesial 
s’ha celebrat el Domund, el dia de les 
missions. És una diada d’agraïment i 
de solidaritat amb tants homes i dones 
que han entregat i entreguen la seva 
vida –no només unes setmanes o anys– 
als més desafavorits en latituds extre-
madament pobres. M’ha vingut al cap 
el pregó que per aquesta diada es va 
demanar a una coneguda política que 
es declara no creient. Me l’he rellegit i 
he de dir que m’ha tornat a fer pensar.

Parlant d’aquests missioners que ho 
han deixat tot per ajudar diu: “Si Déu 
és el responsable de tal entrega com-
pleta, de tal sentiment poderós que 
travessa muntanyes, identitats, idi-
omes, cultures, religions i fronteres, 
per aterrar en el cor mateix de l’ésser 
humà, si Déu motiva tal viatge extra-
ordinari, com no voler que sigui a prop 
nostre, fins i tot a prop d’aquells que 
no coneixem l’idioma per parlar-li.” I 
per allò d’associació d’idees he pensat 
en aquest proper 1 de novembre, dia 
de Tots Sants.

Des de la concepció cristiana, la pro-
ximitat en pocs dies de les dues diades 
és un reflex d’una mateixa missió: hem 
de fer tot i més per minvar tanta fam i 
tota mena de pobresa, però alhora pro-
posar la gran riquesa que és mostrar 
una fe que ens eleva al costat de Déu 
–o si no, què pensem què és la felicitat 
dels sants?–. Això que podria semblar 
tan obvi –portar béns materials i una 
proposta espiritual– és sovint posat en 
entredit… En aquest sentit, l’autora 
afirma: “Per què anar a ajudar al proïs-
me és correcte quan es fa en nom d’un 
ideal terrenal i no ho és quan es fa en 
nom d’un ideal espiritual? I em per-
meto la gosadia de respondre: perquè 
els qui ho rebutgen ho fan també per 
motius ideològics, i no per posicions 
ètiques.”

A mi sempre m’hna fet sentir intran-
quil les anàlisis macroeconòmiques del 
tipus: “En x anys la fam es reduirà en 
tal tant per cent…” Sempre m’ha vin-
gut al cap aquell que ara mateix mor 
literalment de gana i no ha estat dels 
afortunats de viure l’hipotètic any que 
s’havia d’acabar la fam… Haver-li mos-
trat amb els gestos d’amor un Déu on 
tots serem iguals i on no es repetirà la 
injustícia penso que també forma part 
d’una missió que abasta tota la realitat 
de la persona, també la mort. 

Hem de celebrar Tots Sants, seguim 
les nostres tradicions. Una festa que 
per calendari –el 2 és el Dia dels 
Difunts– s’associa a la mort, però, 
gràcies a la nostra herència cristia-
na, a una mort amb esperança, ja que 
alhora que fem el senzill gest de por-
tar flors a un cementiri o d’encendre 
una espelma mengem uns panellets 
amb una dolçor que ens fa pensar en la 
vida. Així, en certa manera, també som 
missioners que transmetem esperança 
–especialment als infants– malgrat la 
cruesa de la realitat…

LA PROPOSTA ESTEV@

Del Domund 
a Tots Sants

Josep Monfort 

Rector de Granollers  
i vicari episcopal  
del Vallès Oriental

@santestevegr
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A Josep Aran

En Jep vivia, des de feia tres anys, en un nou poble. 
Era en un pis que davant de la finestra del menja-
dor tenia un bosc amb un rierol, i a l’altra banda 
d’aquest un camí entre arbres pel qual passejava 
molts dies. A aquell poble hi havia anat a parar 
escapant d’una dolorosa guerra. En aquesta vila 
cerca de refer la seva vida, trobar la tranquil·litat 
perduda, ja que en un absurd conflicte bèl·lic havia 
perdut bous i esquelles. Un bombardeig l’havia dei-
xat sense dona, fill, casa i negoci. Per si això fos poc 
el seu barri havia quedat a ras de terra. Quan, ple 
de dolor, va marxar, va deixar enrere una muntanya 
de pedres grises fumejant.

Ara s’estava albirant la possibilitat de començar 
una nova relació amorosa i això li portava una mica 
de llum i alegria. Ella era una dona que no havia 
patit cap conflicte bèl·lic, que veia la vida com un 
enfilall d’oportunitats. Aquesta actitud a en Jep 
l’ajudava a tirar endavant i mirar de superar, que 
no d’esborrar, ja que no volia perdre la memòria del 
seu passat, aquell immens dolor que havia quedat 
arraulit en el seu cor i, sobretot, en la seva ànima. 
El coixí que li va donar aquesta relació va retornar-
li el seu somriure. En un passat no llunyà era un 
home alegre i ple d’energia, però aquell conflicte 
bèl·lic, absurd –com totes les guerres– li havia dei-
xat el seu somriure glaçat, com de cartró pedra; i 
mai més no havia tornat a aparèixer. El tenia tan 
amagat que mai no trobava l’oportunitat de recupe-
rar-lo, i ara per fi, eureka!, tornava al seu rostre.

Van passant les setmanes i cada vegada es va sen-
tint millor, amb més ganes de tirar endavant. Real-
ment ha recuperat l’empenta i ara se sent capaç 
d’iniciar noves aventures de feina. Ell no perd cap 
oportunitat per manifestar que, si avui està ple de 
vida altre volta, és sobretot a causa de la Núria. No 
sap com agrair-li tot el que ha fet per ell. En canvi, 
quan parlen ells dos sols, ella li diu que la força la 
tenia ell a dins, que calia que trobés el motiu per 
treure-la. Que fos ella o una altra persona, o un fet, 

és pura anècdota. I afegeix que a ella el que li va 
atraure d’ell era la seva capacitat de tirar endavant, 
de superar obstacles. I va recalcar que això només 
està a l’abast de les persones que van de cara a la 
vida amb el desig irrenunciable de viure-la. Aquest 
reconeixement mutu va anar enfortint la relació. 

Ell va manifestar-li que per tancar la seva etapa 
de tot el que va transcórrer en aquella desgracia-
da guerra necessitava visitar el seu antic poble. Li 
feia basarda pensar en quin estat el deixaria aque-
lla cita amb el seu passat dolorós. Volia que aques-
ta nova relació comencés neta, on el passat servís 
com a referència per no repetir errors personals 
però que no fos una motxilla que portés a l’esquena 
com una gran càrrega. Sabia que el record el tindria 
sempre amb ell, però també que volia començar 
de zero a construir aquesta nova relació estant tot 
ben rentat i esbandit, amb tota aquella decadència 
superada. Ella va animar-lo a fer aquesta visita, que 
podia anar-hi sol o, si ho desitjava, l’acompanya-
ria. I sobretot volia que sabés que quan en tornés, 
estigués com estigués –ella sabia perfectament 
que podia afectar-lo molt–, la tindria al seu costat 
donant-li suport. Aquest tarannà el va animar. Va 
decidir que ho faria ben aviat. 

Va decidir fer aquest viatge sol. Era un assump-
te que havia de finir ell. Va anar-hi i va passejar 
pel que era el seu barri. El va trobar totalment en 
runes. S’aturà davant del que havia sigut casa seva. 
Li van saltar les llàgrimes que no va voler repri-
mir-se. Estant així, allí palplantat, li van venir a la 
memòria uns fets que el seu pare li havia contat 
de petit. Li havia explicat com en va ser, de terro-
rífica, la batalla de Belchite –on havien mort més 
de 5.000 persones en dues setmanes– i el bombar-
deig de Barbastre. Mentre plorava a caixes destem-
plades, enmig d’aquell paisatge de runes, va anar 

veient la seva filla corrent pel carrer que reia a cor 
què vols, la seva muller rebent-lo amb un somriure 
un dia que tornava atabalat de la feina, i veient-se 
ell mateix dient “adéu!” a un veí. Aquelles imatges 
que recordava com si ho estigués vivint en aquell 
moment el turmentaven. Es va aturar i va fer un 
crit amb tota la seva força: “Prou!” I va continuar 
caminant pel que era el seu carrer. Unes passes 
més enllà es va aturar davant d’un rètol que deia: 
“Aquest barri s’ha deixat com va quedar després de 
la guerra. Es fa així perquè quedi memòria visual 
de l’horror d’aquella barbàrie.” Signat per la Comis-
sió en Defensa de la Memòria Històrica. Un cop lle-
git va tenir la sensació d’haver buidat el pap i, tot i 
estar encara adolorit, tenia consciència d’haver fet 
net, i que podria començar aquella nova etapa de 
la seva vida amb la Núria amb la motxilla buida per 
anar omplint a partir de llavors. Tota aquella tris-
tor que l’havia acompanyat els darrers anys havia 
desaparegut de la seva vida. Se sentia amb forces 
per tornar a començar. 

En Jep i la Núria van decidir anar a viure a un 
poble de la costa per començar realment de zero. 
Ell sentia que si podia veure sovint el mar amb tota 
la seva immensitat l’alliberaria, i de cap manera 
se sentiria encotillat. Un cop trobada una casa per 
viure van cercar un local perquè ell pogués repren-
dre la seva tasca professional. Va trobar uns baixos 
al costat de la confraria de pescadors del poble.

Un dia, a la platja, mirant-se el mar va venir-
li una pregunta al magí: “Per què quan vaig anar 
a veure el poble en runes vaig visualitzar la meva 
filla corrent pel carrer rient a cor què vols quan jo 
només havia tingut un fill?” Quan va arribar a casa 
la Núria el va veure amb una expressió a la cara que 
feia molt que no observava. Li va preguntar què li 
succeïa i ell li va contar el que havia estat rumiant 
a la platja. Ella li va treure importància tot dient-li: 
“Quan vas anar-hi volies fer net, i ho vas fer. Pot-
ser visualitzar una noia en lloc d’un nen era perquè 
desitjaves tenir una filla, probablement sense ser-
ne conscient. Però no li donis més voltes.” Amb el 
comentari va tranquil·litzar-se.

El seu lligam sentimental anava bé, i tenien una 
relació sexual satisfactòria. Mesos més tard, ella va 
quedar embarassada. No van voler saber si era nen 
o nena.

Van tenir trigèmins, van ser tres nenes. 
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Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

Li van venir a la memòria 
uns fets que el seu pare li 

havia contat. Li havia explicat 
com en va ser, de terrorífica, 

la batalla de Belchite

L'actualitat del Vallès Oriental
continua a les nostres xarxes socials.
Seguiu                          ?

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

El rierol, les pedres i els records
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La contractació es reactiva i 
supera en un 27% la de l’any passat
Les noves incorporacions a la feina queden encara per sota de les registrades el 2019

“Accelera  
el Creixement” 
selecciona set 
empreses vallesanes

Granollers

Set empreses vallesanes 
rebran assessorament per 
impulsar el desenvolupa-
ment i millorar la competiti-
vitat. Han estat selecciona-
des en el programa “Accelera 
el Creixement”, que impul-
sen la patronal Pimec i la 
Diputació de Barcelona. El 
Vallès Oriental és la tercera 
més representada entre les 
comarques de la demarcació 
de Barcelona en la 10a edició 
del programa, darrere del 
Baix Llobregat i el Vallès 
Occidental. Durant els pro-
pers mesos, les 50 empreses 
seleccionades tindran asses-
sorament personalitzat per 
detectar les àrees que es 
poden reforçar per impulsar 
el creixement de l’activitat, 
amb un seguiment sobre 
l’execució dels plans que es 
dissenyin.

Berlin Packaging 
unifica la marca 
a les empreses 
europees
La Roca del Vallès

El fabricant d’envasos per a 
líquids Berlin Packaging ha 
comunicat la unificació de la 
marca per a totes les filials 
de la regió europea (junta-
ment amb les de l’Orient 
Mitjà i l’Àfrica). La decisió 
de la multinacional nord-
americana també s’aplicarà a 
Repli, un fabricant d’envasos 
de la Roca que va passar a 
formar part de la companyia 
l’any 2020.

Font: Diputació de BarcelonaEvolució de la contractació al Vallès Oriental el tercer trimestre

2006       2007      2008      2009        2010       2011      2012       2013       2014      2015       2016       2017  2018       2019       2020      2021

39.120
37.392 37.380

32.417

24.373
27.390

24.942 25.968 24.836

30.218
33.424

38.454
40.591

42.719 41.800

30.810

tació també és perceptible. 
Entre gener i setembre, s’han 
formalitzat 105.707 contrac-
tes, un 24% més que en el 
mateix període i el 12,7% 
menys que en els nou pri-
mers mesos de 2019.

La reactivació en la con-
tractació ha estat similar per 
a les modalitats indefinides 
i temporals, amb un lleuger 

avantatge per a les primeres. 
Amb tot, el pes dels contrac-
tes indefinits és encara infe-
rior a les mitjanes catalana i 
metropolitana i la temporali-
tat queda en xifres elevades, 
superiors al 87%. Un de cada 
tres nous contractes ha tin-
gut durades inferiors a un 
mes. L’increment més nota-
ble, però, es produeix en les 

durades entre 12 i 18 mesos. 
També destaca el pes en les 
contractacions a temps parci-
al, que freguen el 31%.

Els creixements més 
importants en termes intera-
nuals es produeixen en el 
sector de l’agricultura, que 
creix un 33%, tot i que també 
són significatius en el sector 
industrial i els serveis, amb 
creixements del 28%. Aquest 
últim sector concentra gaire-
bé dos terços de tots els con-
tractes, i prop d’un terç són 
del sector industrial. Els sec-
tors agrari i de la construcció 
sumen, conjuntament, un 
5% de la nova contractació. 
El sector de la construcció és 
el que té creixements menys 
notables, amb el 2,73% més 
de contractes que fa un any.

El tercer trimestre acostu-
ma a ser el que registra més 
contractació i aquest 2021 la 
tendència s’ha intensificat. 
Entre juny i setembre es van 
formalitzar gairebé 4.000 
contractes més que en el tri-
mestre anterior.

Granollers

Joan Carles Arredondo

Els 39.120 contractes forma-
litzats en el tercer trimestre 
de l’any al Vallès Oriental 
superen en gairebé el 27% 
els registres de fa un any, 
segons dades de l’Observa-
tori Centre d’Estudis del 
Vallès Oriental. Les xifres 
encara no arriben a les que es 
registraven en els anys pre-
vis a la pandèmia (és el 6,4% 
inferior a la que hi havia el 
2019), però són equiparables 
als que hi havia en el període 
de recuperació posterior a 
la crisi del 2008 i mostren la 
tendència a la recuperació.

En l’acumulat de l’any, la 
recuperació de la contrac-

La deixalleria dels polígons Jordi 
Camp i Congost de Granollers 
tracta 13 tones de residus el 2021

Granollers

EL 9 NOU

La deixalleria que va posar 
en funcionament a finals de 
2019 l’Associació d’Empresa-
ris dels Polígons Jordi Camp 
i Congost i l’Ajuntament 
de Granollers ha gestionat 
13 tones de residus aquest 
2021 i ha donat servei a set 
empreses. Bona part dels 
residus recuperables no es 
segregaven prèviament i 
acabaven en un contenidor 
genèric.

La iniciativa forma part 
del projecte “Granollers en 
Simbiosi,” i va arrencar de la 
necessitat de petites i mitja-
nes empreses dels polígons 
que manifestaven la dificul-
tat i el cost elevat de gestio-
nar petits volums de residus 

no perillosos. Aquest va ser 
el punt de partida de la prova 
pilot que es va fer durant 
el 2020 amb una deixalleria 
industrial que reduiria cos-
tos de transport, milloraria 
la gestió de residus i donaria 
opcions de proximitat en la 
gestió. Amb la prova pilot 
acabada, l’Associació de Polí-
gons Congost i Jordi Camp va 
assumir la gestió de la deixa-
lleria industrial.

El projecte ha donat peu a 
detectar noves iniciatives i 
demandes, amb noves pro-
postes com la creació de la 
figura del gestor ambiental 
que impulsa l’àrea de Pro-
moció Econòmica de l’Ajun-
tament, que assessora les 
empreses per reduir i valorit-
zar els residus. Deu empre-
ses fan ús d’aquest servei.
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Sant Fost de Campsentelles

S’ha constituït la societat 
Martinco2017, SL, dedicada a 
la construcció, rehabilitació i 
manteniment de béns immo-
bles residencials; construcció, 
rehabilitació i manteniment 
de béns immobles no residen-
cials: promoció immobiliària. 
Capital: 3.000 euros. Adminis-
trador: Juan Antonio Martín 
Corominas. Adreça: Nou, 15. 
Urb. Mas Llompart.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat CLS-
2201, SL, dedicada a les activi-
tats pròpies de la restauració; 
perruqueria canina, venda al 
detall i a l’engròs d’aliments 
per a animals; lloguer d’espais 
per guardar objectes. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Carlos Castillejos Belando. 
Adreça: Calonge, 5.

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat 
European Mavertran Logis-
tics, SL, operador de trans-
port; activitats auxiliars i com-
plementàries amb tercers de 
transport de mercaderies per 
carretera, etc. Capital: 60.000 
euros. Administrador: Andrés 
Vélez Ferrera. Adreça: passeig 
Escoles, 4.

Granollers

S’ha constituït la societat 

Tube Information Technolo-
gies, SL, dedicada al disseny, 
fabricació, muntatge i comer-
cialització de màquines per a 
la transformació i fabricació 
de tubs i muntatge de tubs; 
fabricació d’altra maquinària 
per a usos específics. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Antoni Lasierra Toldrà. Adre-
ça: Sol, 77.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Enghydra, Enginyeria i Ser-
veis, SL, dedicada a la interme-
diació en els camps de l’engi-
nyeria i l’arquitectura, incloses 
les activitats que es refereixen 
a agricultura, ramaderia, pes-
ca, indústria, energia, mineria, 
obres públiques, etc. Capital: 
36.000 euros. Administrador: 
Francisco Hernández García. 
Adreça: Banys, 11.

Bigues i Riells del Fai

La societat Promo LML3 Pro-
mo Sociedad Patrimonial, SL, 
dedicada a la compravenda, 
permuta, lloguer, promoció de 
tota classe de béns immobles, 
ha fet una ampliació de capital 
per valor de 250.207,30 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 235.237,30 
euros.

Caldes de Montbui 

S’ha constituït la societat 

Sunil Systems, SL, dedicada 
a la perruqueria i altres trac-
taments de bellesa; comerç 
a l’engròs no especialitzat; 
comerç a l’engròs i al detall 
d’aparells informàtics i de 
telefonia, etc. Capital: 3.000 
euros. Administradora: 
Angélica Santana de Jadas. 
Adreça: Homs, 54.

Montornès del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Telecomunicaciones Balleste-
ro, SL, dedicada a activitats de 
telecomunicacions sense fils, 
explotació, manteniment o 
facilitació de l’accés a serveis 
de transmissió de veu, dades, 
text, so i vídeo, etc. Capital: 
3.498 euros. Administrador: 
José Enrique Ballestero Peña. 
Adreça: Joan XXIII, 17.

Cardedeu

La societat Aurea Sede, SL, 
dedicada a adquirir, dirigir i 
gestionar participacions en 
el capital social d’altres soci-
etats, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 278.375 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
2.300.000 euros.

Sant Fost de Campsentelles

S’ha constituït la societat 
Vitrofogonet, SL, dedicada a 
l’adquisició, tinença, admi-
nistració, cessió, alienació 

i arrendament no financer 
de béns immobles, rústics o 
urbans, així com la realitza-
ció d’activitats de promoció 
immobiliària, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Ferran Cabarrocas Asturgó. 
Adreça: av. Aragó, 49.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Soluciones Financieras 
Barcelona, SL, dedicada a 
altres activitats de suport a les 
empreses; la prestació de tot 
tipus de serveis econòmics, 
tant a empreses com a particu-
lars; lloguer de béns mobles, 
etc. Capital: 3.200 euros. 
Administradora: Susana Saiz 
Remón. Adreça: Francesc Fer-
rer i Guàrdia. 29.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Anmis Caldereria, SL, dedi-
cada a la construcció de grans 
dipòsits i caldereria gruixu-
da (dipòsits per a líquids o 
gas, canonades de mida gra, 
calderes de vapor). Capital: 
3.000 euros. Administradors: 
Salvador Aguilà Olvera, José 
Ramón Vázquez Gómez. Adre-
ça: Treball, SN.

Sant Esteve de P.

S’ha constituït la societat 
The Red Thread Films, SL, 
dedicada a la prestació de 

serveis al sector audiovisual, 
inclòs l’enregistrament, edició 
i muntatge de produccions 
audiovisuals, coordinació i 
direcció de projectes, elabora-
ció i preparació de projectes 
audiovisuals, etec. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Alan Masferrer Marfil. Adre-
ça: Oratge, 29.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Studi Promociones RBL 2000, 
SL, dedicada a la compra, 
venda, arrendament, exclòs el 
financer, promoció, construc-
ció, rehabilitació, reforma, 
administració i explotació de 
béns immobles, compravenda 
de terrenys, etc. Capital: 9.000 
euros. Administradors: Marc-
cello Fabio Rosadini Luján, 
Isaac López González, María 
del Mar Calderón Blaya. Adre-
ça: plaça Serrat i Bonastre. 16 

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
Todplast 2021, SL, dedicada a 
la fabricació per compte propi 
o de tercers, distribució, com-
pravenda i comercialització 
(també comerç on line o per 
internet), instal·lació i repa-
ració de tota classe d’articles. 
Capital: 200.000 euros. Admi-
nistrador: José Nieto Yuste. 
Adreça: carretera Valldoriolf, 
KM 0,30.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Aigua del 
Montseny cedirà 
la planta de Sant 
Esteve com a 
dació d’un deute 

Sant Esteve de P.

EL 9 NOU

La planta d’Aigua del 
Montseny a Sant Esteve de 
Palautordera no ha desper-
tat interès entre possibles 
inversors en el procés d’ad-
judicació de les unitats pro-
ductives de l’empresa, que, 
en canvi, ha culminat amb 
l’entrada d’inversors per a 
les instal·lacions de la com-
panyia a Espinelves (Osona), 
segons informa La Vanguar-
dia. La planta de Sant Esteve 
estava hipotecada a favor del 
Banc Sabadell, i serà cedida 
com a dació en pagament del 
deute.

L’empresa, que va caure 
en concurs de creditors l’any 
2019, està en fase de liquida-
ció d’actius. Els administra-
dors concursals van treure 
a subhasta les instal·lacions 
productives de la companyia 
i la planta d’Espinelves va 
rebre diverses ofertes i s’han 
adjudicat a directius de Fon-
taga per sis milions d’euros.

KH Lloreda s’alia amb Walmart 
per accelerar el pas als EUA

Canovelles

EL 9 NOU

KH Lloreda, fabricant del 
producte KH-7, reprèn els 
plans d’expansió als Estats 
Units que van quedar 
interrompuda arran de la 
pandèmia. L’empresa pre-
veu començar la venda de 
productes el 2022, a través 
d’un acord amb el gegant de 
la distribució d’aquell país 
Walmart per comecialitzar 
el desgreixador KH-7 en un 
miler d’establiments de la 
cadena.

L’empresa ja té passos 
avançats als Estats Units, 
país en el qual va constituir 
una filial fa dos anys i dispo-
sa d’un soci local. La represa 
activa de la companyia en 
aquell país anirà acompanya-
da d’una forta campanya de 
màrqueting digital, un dels 
camps en el qual KH Lloreda 
ha estat aprofundint des de 
fa mesos i que ha tingut con-
creció amb projectes com el 
plató que ha muntat en una 

reda. Les actuals capacitats 
de producció de l’empresa 
es poden multiplicar en un 
període breu de temps, si és 
convenient, de manera que 
la fabricació es mantindria a 
Canovelles.

L’accés al mercat dels 
Estats Units dona continuïtat 
als passos d’expansió inter-
nacional que la companyia ha 
estat desenvolupant en els 
últims anys. Actualment, les 
vendes exteriors representen 
un 10% de la facturació de la 
companyia. Israel i Xile, un 
país en el qual s’han conver-
tit ràpidament en líders del 
mercat, són els últims països 
en què s’han introduït els 
productes de la companyia, 
que també intensifica l’accés 
als països dels Balcans.

La companyia preveu 
situar les vendes per sobre 
de les registrades el 2019 i 
lleugerament per sota de les 
de 2020, quan va assolir el 
rècord de facturació pel fort 
creixement de la demanda de 
producte de neteja.
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Josep Maria Lloreda en una imatge recent al plató dissenyat a Canovelles

estança de les instal·lacions 
de Canovelles. 

La introducció dels produc-
tes de la firma vallesana als 
Estats Units arrencarà amb 
el desgreixador, però poste-
riorment continuarà amb el 
llevataques i el producte des-
infectant per a banys, segons 
ha apuntat el president de 
l’empresa, Josep Maria Llore-
da, en declaracions recollides 

per l’agència ACN durant 
el 36è congrés de l’organit-
zació de la gran distribució 
AECOC, que es va celebrar 
a Barcelona la setmana pas-
sada.

KH Lloreda preveu atendre 
la demanda del mercat dels 
Estats Units des de la fàbrica 
de Canovelles. “Tenim una 
planta molt robotitzada i 
molt rendible”, explica Llo-

L’empresa farà una prova pilot en un miler d’establiments de la cadena nord-americana
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Dijous es va fer una visita a les obres de rehabilitació de l’equipament

Dilluns, 25 d’octubre de 2021 17

Caldes i El Centre acorden 
acabar la reforma del teatre
L’Ajuntament i l’equipament preparen una programació cultural estable

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i el Centre Ateneu 
Democràtic i Progressista  
han signat conveni que per·
met acabar la reforma de 
l’esperat teatre i tenir una 
programació cultural estable. 
Segons l’acord signat, es con·
centra en dos anys la inversió 
prevista en una dècada per 
acabar les obres de reforma 
del teatre, una assignatura 
pendent des de fa anys.

Aquest conveni de col·
laboració té un doble objec·
tiu. D’una banda, permet 
accelerar i enllestir definiti·
vament les obres de reforma 
del teatre. D’altra banda, 
avançar cap a l’elaboració 
d’una programació cultural 
més estable. Tot plegat, en 
un acord de col·laboració 
público·privada que permet 
continuar amb el treball 
conjunt de les dues entitats 
i reforçar l’activitat cultural 
de l’Ajuntament i d’El Cen·
tre, i consolidar i ampliar la 
seva base social. A la vegada 
permet recuperar i posar en 
valor el patrimoni cultural 
i arquitectònic del munici·
pi. L’acord es va presentar 
dijous durant una visita de 
les obres de rehabilitació del 
teatre.

El conveni signat amb El 
Centre preveu l’aportació 
extraordinària de 250.000 
euros en només dos anys 
per impulsar definitivament 
les obres de reforma de les 
instal·lacions. En concret, la 
primera meitat s’ha pagat 
aquest any, mentre que l’al·
tra meitat s’abonarà l’any 
que ve. Des del punt de vista 
econòmic, suposa concentrar 
en dos anys la inversió pre·
vista per la propera dècada. 

És un esforç pressupostari 
per part de l’Ajuntament 
que té com a objectiu apor·
tar els diners necessaris per 
acabar la transformació i la 
renovació completa de l’espai 
teatral.

En aquest sentit, les obres 

han de permetre adequar 
l’equipament a les neces·
sitats escèniques actuals, 
millorar el confort i la segu·
retat dels usuaris. Per això, 
s’han dut a terme treballs 
per assegurar l’estructura 
de l’edifici, s’han instal·lat 

tancaments i divisòries 
amb resistència al foc, por·
tes tallafocs, revestiments 
aïllants i d’insonorització, 
paviments nous, un nou 
ascensor, i un sistema de cli·
matització actual. Els treballs 
també preveuen la instal·
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Estat actual de les obres de rehabilitació del teatre

lació de nous sistemes de 
seguretat i protecció contra 
incendis, que exigeix la nor·
mativa actual, així com un 
nou pati de butaques.

Amb totes aquestes actu·
acions, Caldes de Montbui 
recupera una part important 
del patrimoni i a la vegada 
disposarà d’un espai escènic 
adaptat a les exigències i 
necessitats del segle XXI.

ACTIVITATS CULTURALS

Un altre dels objectius del 
conveni és fomentar el des·
envolupament d’activitats 
culturals al municipi a través 
de models de gestió compar·
tida entre l’administració 
i les entitats no lucratives. 
D’aquesta manera, el conveni 
referma l’aposta de l’Ajun·
tament perquè El Centre 
desenvolupi la programació 
d’activitats pròpia i conso·
lida la llarga trajectòria de 
col·laboració entre les dues 
entitats. 

Així, el conveni estableix 
que l’Ajuntament de Caldes 
es compromet a fer una apor·
tació econòmica de 28.600 
euros anuals fins al 2024. En 
total, gairebé 115.000 euros. 
Una ajuda econòmica que 
ha de permetre al Centre, 
Ateneu Democràtic i Pro·
gressista fer una programa·
ció cultural anual que, entre 
d’altres, inclou les activitats 
que tradicionalment ja orga·
nitza l’entitat. És a dir, el 
Concurs de Teatre Amateur, 
les activitats de la Universi·
tat Popular, la programació 
habitual d’arts escèniques, 
els actes de promoció i de 
dinamització del nucli antic 
o bé els diversos projectes 
d’abast social, assistencial i 
d’emancipació.

Paral·lelament, el conveni 
obre la porta a la possibilitat 
d’ampliar i confeccionar una 
programació cultural més 
estable i a l’abast de tota 
la població perquè també 
estableix que durant els 
propers quatre anys l’entitat 
cedirà gratuïtament el seu 
espai escènic per a qualsevol 
activitat que proposi l’Ajun·
tament.

Aniversari del 
Teatre Auditori 
de Can Palots
Canovelles

Durant tot divendres a 
la tarda, Can Palots de 
Canovelles va estar de festa 
per celebrar el seu 15è ani·
versari. No hi van faltar les 
mostres de cultura popular, 
a càrrec dels Gegants, la 
Colla de Bastoneres, la Colla 
de Gitanes, els Diables, que 
van fer un castells de focs, i 
l’Associació Passaltpas, que 
va fer un taller. L’Afoca tam·
bé hi presenta l’exposició 
“Arquitectura a Canovelles”.G
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Núria Dardinyà fa un 
tastet poètic musical 
a Bellavista
Les Franqueses del Vallès

La soprano Núria Dardinyà, 
presenta dissabte al Teatre 
Auditori de Bellavista el 
tastet poètic musical The 
aunt. És un cafè·concert de 
petit format inspirat en el 
mar, que fa una alquímia 
entre dramatúrgia i música. 
El mar tocat per Josep M. de 
Sagarra amb monòlegs de 
l’obra El cafè de la Marina 
passant per grans poetes com 
Joan Garcés, Joan Maragall... 
i grans compositors com Tol·
drà, Mompou o Corderas.
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La mostra d’art tèxtil es va inaugurar divendres a la tarda

La Garriga

EL 9 NOU

La Mostra Internacional 
d’Art Tèxtil de la Garriga, 
en la seva 11a edició, està 
dedicada a recordar l’artista 
Conxa Sisquella, coincidint 
amb el centenari del seu 
naixement. La mostra, que 
organitza l’Associació de 
Puntaires de la població, es 
va inaugurar divendres a la 
tarda a la Fundació Fornells-
Pla i Conxa Sisquella, al 
carrer Calàbria, on es podrà 
visitar fins al 14 de novem-
bre.

L’exposició està formada 
per 50 peces que han estat 
realitzades en diverses tècni-
ques tèxtils, com la punta al 
coixí, a l’agulla, punt de creu, 
patchwork, tapís i altres tèc-
niques mixtes. D’aquestes 50 
peces, 14 venen de l’estran-
ger, de països com Àustria, 

França, Grècia, els Països 
Baixos, el Regne Unit i Nova 
Zelanda. Totes han estat 
inspirades o reprodueixen 
l’obra pictòrica i litogràfica 
de la pintora. També hi par-
ticipen quatre artistes locals 
convidats que se sumen 
amb les seves obres a aquest 
homenatge.   

Nascuda a Centelles l’any 
1920, Conxa Sisquella va 
transcorre gran part de 
la seva vida a la Garriga. 
Potser per la seva condició 
d’artista femenina no va 
ser prou valorada en el seu 
moment i amb el temps ha 
estat injustament oblidada. 
“Investigadora incansable, 
volem retre-li amb aquesta 
exposició el just homenatge 
que es mereix”, comenten 
des de l’organització de la 
mostra.

La Fundació Fornells-Pla 
i Conxa Sisquella ja va fer 

Un concert 
de Hamlet reobre 
la Nau B1
Granollers

Dissabte a la nit, el bregat 
grup Hamlet va aterrar 
per primera vegada a 
Granollers, dins de l’ence-
tada nova programació de 
la sala Nau B1, per tancar 
amb magnificència la seva 
excepcional gira acústica. 
Durant una hora i mitja, 
el quintet madrileny va 
desplegar el seu obscur 
metal alternatiu en clau 
desendollada, a través de 
14 temes extrets de la seva 
àmplia discografia –majori-
tàriament de l’intens àlbum 
Syberia–, davant un públic 
entregat i entusiasta, tot i 
les restriccions sanitàries 
encara vigents. X.G.G.
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La Mostra Internacional 
d’Art Tèxtil de la Garriga 
homenatja Conxa Sisquella

diverses activitats el juny 
d’aquest any per comme-
morar el seu aniversari. Van 
ser dies exposicions, petites 
però significatives de la seva 
trajectòria, “Interaccions” i 
“Figuracions”, a més d’una 
conferència i un taller de 
gravat. La celebració ja havia 

començat l’any passat amb la 
reedició d’un gravat a partir 
d’una planxa original, amb 
una tirada de 25 exemplars. 
Ja aquest any, es va fer una 
exposició-homenatge de les 
artistes vinculades a la Garri-
ga amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Dones.

Tret de sortida al festival 
Cardoterror a Cardedeu

Cardedeu

EL 9 NOU

La 16a edició del Cardoter-
ror, el Festival de Cinema 
de Cardedeu, ja és a punt. 
Després de la inauguració 
de l’exposició d’artistes mul-
tidisciplinaris a la capella 
Sant Corneli, i de diversos 
actes aquest cap de setma-
na, dijous ja s’inaugurarà 
oficialment. La presentació 
d’aquesta edició, especial 
Halloween, serà aquest 
dijous a les 9 del vespre al 

Cinema Esbarjo. Tot seguit 
es projectarà un capítol de la 
sèrie La dimensió desconegu-
da, i a les 10 del vespre està 
prevista una sessió de cine-
ma amb música en directe, 
Garras humanas. El mateix 
dijous a les 7 de la tarda, la 
biblioteca Marc de Vilalba 
acollirà la presentació del 
còmic La noche del terror cie-
go, amb la presència del seu 
autor, Marc Gras. 

El gruix d’actes del festival 
tindrà lloc al llarg del proper 
cap de setmana.

J.
B.

M
.

L’exposició d’artistes multidisciplinaris es pot veure a la capella Sant Corneli

De les 15 peces, 
14 provenen 

de països com 
França, Àustria  

o Grècia 
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Entre els expositors n’hi havia que es dedicaven a la venda de discos, llibres o instruments musicals, però també d’entitats socials
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Periferia, de la Roca, va ser un dels quatre grups que van actuar a la pista del Parc Esportiu

Sant Celoni

Oriol Serra

Fer la cultura accessible a 
tothom, i aconseguir que 
la música arribi a sonar en 
aquells entorns que habitu-
alment solen quedar-se fora 
dels circuits establerts. Va 
ser amb aquest doble objec-
tiu que la plataforma d’inter-
canvi musical La Sonora va 
programar aquest dissabte al 
barri de Sant Ponç la primera 
edició del Mercat Musical de 
Sant Celoni. Una cita que va 
aplegar una quinzena d’expo-
sitors i en el marc de la qual 
es van dur a terme concerts, 
sessions de disc jockey i fins 
i tot un podcast sobre músi-
ca i futbol a càrrec de Jordi 
Unclu Garrot, membre de 
grups com Budellam, Agains-
ters o Zombi Pujol.

“Segons dades de l’Ajun-
tament, només el 20% de la 
població de Sant Celoni acce-
deix habitualment a les acti-
vitats culturals que es porten 
a terme al municipi. És un 
percentatge molt baix que es 
pot extrapolar al conjunt del 
país. Encara n’hem d’analit-
zar les causes, però creiem 
que poden estar relacionades 
amb l’economia i amb el fet 
que la majoria d’aquestes 
activitats es facin als centres 
de les ciutats. Avui trenquem 
aquestes dues barreres tot 
programant una jornada 
musical amb entrada lliure, 
en un barri on habitualment 
hi ha poca activitat”, desta-
cava un dels membres de La 
Sonora, Dani Corpas.

INSTRUmENTS, dISCoS  
I llIbRES

Entre la quinzena d’expo-
sitors que es van aplegar 
durant tot el dia al voltant 
del Parc Esportiu, n’hi havia 
que es dedicaven a la venda 
i reparació d’instruments 
musicals, equips de so, discos 
i llibres de temàtica melò-
mana, però també d’entitats 
socials com Clams o Hardco-
re Hits Cancer. La primera 
fomenta la inclusió de les 
persones amb diversitat fun-
cional a través de la música. 
La segona recapta diners per 
la lluita contra el càncer a 
través de la venda de discos 
i altres articles de marxan-
datge.

Pel que fa a la música en 
directe, el programa va alter-
nar el punk pop del grup 
Periferia, de la Roca, amb 
el hip hop del raper mares-
menc Poor Tràmit, el rock 
alternatiu amb accent dels 
90 dels valencians Tenda, i 
el post-punk minimalista de 
les barcelonines Pinpilin-
pussies. “No volíem fer un 
cartell unitari estilísticament 
ni centrar-nos només en els 
grups locals. L’objectiu era 
justament anar més enllà 
de les etiquetes i fomentar 
l’intercanvi musical entre 
diferents bagatges i sensibi-
litats”, apuntava Corpas.

Concert d’aniversari 
de la Bandeltenes
Lliçà de Vall

La Bandeltenes va fer 
diumenge el primer dels 
quatre concerts per cele-
brar el seu 10è aniversari. 
La banda musical de la 
Vall del Tenes va actuar 
als Pous de Glaç de Can 
Gurri, a Lliçà de Vall, on 
van estrenar la suite Tenes, 
composta especialment per 
a l’ocasió per Toni Cuesta, 
un dels components de la 
formació. Màrius Gómez 
també va presentar una 
exposició de fotos amb el 
mateix títol.G
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Que la música soni per a tothom
El Mercat Musical de Sant Celoni celebra la seva primera edició amb una quinzena d’expositors
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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, 25 d’octubre de 202120

Les obres que es poden veure aquests dies a la Floristeria Parera són de Marta Castells, segona per l’esquerra

El projecte Escriure 
de Cinema,  
a les Biblioteques 
de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Biblioteques de Granollers 
s’ha incorporat a la segona 
edició del projecte “Escriure 
de Cinema” que organitza 
la Xarxa de Biblioteques 
Municipals, amb la la col·
laboració de la Casa del Cine. 
Es faran sessions els dies 6, 
13 i 20 de novembre, i l’11 
de desembre, de les 10 del 
matí a les 2 del migdia, al 
Cinema Edison, i a càrrec 
de Miquel Echarri. Les 12 
biblioteques participants 
tractaran el tema de la lluita, 
tot i que cadascuna ho farà 
des d’un vessant diferent. A 
Granollers es treballarà el 
camí cap a la llibertat a tra·
vés de diversos títols repre·
sentatius de la història del 
cinema.

En aquestes sessions, els 
participants adquiriran les 
eines necessàries per escriu·
re una crítica cinematogràfi·
ca de la mà d’Echarri, perio·
dista cultural i col·laborador 
d’El País, entre altres mitjans 
de comunicació. 

Marta Castells exposa  
al FinestrArt a Cardedeu
L’artista mostra els peixos que va pintar pel confinament

Cardedeu

EL 9 NOU

L’artista Marta Castells, de 
Cardedeu, exposa fins al 6 de 

novembre al FinestrArt, un 
projecte de la Floristeria Pare·
ra que posa el seu aparador al 
servei dels artistes locals per 
mostrar el talent local.

Els peixos confinats de 
Marta Castells és un projec·
te que va néixer el primer 
dia de confinament, el 14 de 
març de 2020: “No buscava 

ni pretenia fer·ne difusió, 
però un dia vaig pensar a 
anar·los alliberant a l’Insta·
gram a partir d’un motiu que 
m’inspirés: el Dia Mundial 
del Circ, Sant Jordi, el Dia de 
l’Alliberament Gai LGTBI; 
el presos polítics...” Castells 
hi afegia el títol i un petit 
escrit. “El feedback que rebia 
m’emocionava i m’ajudava 
a continuar fent·ne cada 
dia més. Ara queden tots 
alliberats a la FinestrArt de 
l’Anna Parera i la Johanna 
Sunyol.”

La propera proposta serà 
el 7 de novembre. Coincidint 
amb el concert d’una altra 
artista local, Helena Mas, al 
Teatre Auditori Cardedeu 
dins el cicle de les Nits de 
Jazz, s’inaugurarà l’exposi·
ció vinculada amb el músic 
i productor cultural Roger 
Canals. El músic tant pot 
fer un concert infantil com 
dinamitzar tots els músics 
locals a través de l’Asmuca 
(Associació de Músics de 
Cardedeu) o presentar el 
seu disc Ingràvid, amb músi·
ca de cantautor.

Aquesta iniciativa artís·
tica va començar el mes de 
juny d’aquest any amb les 
pintures exposades de Jaume 
Munyós i la poesia de Pep 
Ventura. Després va seguir 
la il·lustració de la Gemma 
Capdevila i les pintures de 
Toni Tur.



G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

EL 9  NOU
Dilluns, 25 d’octubre de 2021

Granollers 
avança en la 
captació de 300 
voluntaris per 
garantir el millor 
Mundial femení

L’organització 
posa  
a disposició 
del públic  
les entrades de 
cada jornada

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ
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Els voluntuaris van participar en la parada de la campanya de captació que es va instal·lar aquest dissabte davant del Museu de Granollers

Els altres protagonistes
Granollers continua la campanya per captar almenys 300 voluntaris, 
que tindran un paper essencial de col·laboració amb l’organització del Mundial femení

Granollers

Joan Carles Arredondo

Les jugadores seran les grans 
protagonistes del Campionat 
del Món d’Handbol femení 
a partir de l’1 de desem-
bre. Però el mundial tindrà 
altres protagonistes, fora 
dels focus, i amb la respon-
sabilitat que l’engranatge 
funcioni ben greixat. És el 
paper que es reserva per a 

les persones que, de manera 
altruista, s’encarregaran de 
tasques logístiques, atenció 
als mitjans de comunicació, 
suport a les tasques de pro-
tocol o l’atenció a les pistes. 
Els voluntaris seran els altres 
protagonistes de l’esdeveni-
ment. 

A Granollers se’n neces-
siten almenys 300, i des de 
fa algunes setmanes hi ha 
en marxa una campanya de 

captació que aquest dissabte 
es va fer ben visible al centre 
de la ciutat, amb una para-
da davant del Museu, on es 
podien formalitzar les ins-
cripcions i ratificar la bona 
resposta que s’està obtenint 
a la ciutat.

Pot ser voluntària qual-
sevol persona de més de 16 
anys (fins a 18, amb permís 
dels pares o tutors). Sota la 
coordinació de l’experta en 

recursos humans Gemma 
Carbonell, els voluntaris 
col·laboraran en una llarga 
llista d’activitats, tant a la 
pista com al voltant. De fet, 
els primers voluntaris ja han 
pogut col·laborar en alguns 
esdeveniments previs, com 
la festa amb què va començar 
el compte enrere fins al dia 2 
de desembre, quan es posarà 
en joc la pilota al Palau d’Es-
ports de Granollers.

El període d’inscripció de 
voluntaris s’acaba el 14 de 
novembre, però la resposta 
que s’ha obtingut en les pri-
meres setmanes augura la 
fita de tenir disponibilitat 
per a les diferents tasques 
que envolten la competició. 
Les persones que col·laborin 
en aquestes tasques rebran 
formació per poder-les 
desenvolupar, amb conei-
xements sobre el Mundial i 
també sobre la ciutat, perquè 
hi ha força voluntaris que 
són de fora de Granollers. 

En el Mundial masculí de 
2013 ja es van mobilitzar 300 
voluntaris, alguns dels quals 
repetiran aquest any, però 
Carbonell considera que 
en serien necessaris alguns 
més, perquè la competició 
aquest any serà més llarga. 
“Llavors eren 6 dies, i ara en 
seran 19, perquè es jugaran 
les fases finals; l’ideal seria 
que es poguessin fer algunes 
rotacions”, assenyala Carbo-
nell.

L’experiència organitzativa 
d’esdeveniments esportius 
amb la col·laboració de 
voluntaris facilita la bona 
resposta que detecta l’or-
ganització. La tradició ja va 
arrencar en els Jocs Olímpics 
del 1992, quan es van mobi-
litzar 500 voluntaris, però 
amb posterioritat alguns dels 
grans esdeveniments espor-
tius que se celebren a la ciu-
tat tenen una bona resposta 
de col·laboració ciutadana, 
com demostra cada any la 
Mitja Marató.

Carbonell avança que, 
sempre que sigui possible, 
els voluntaris tindran l’opor-
tunitat de seguir algun dels 
partits que es disputin a la 
seu de Granollers.

Núria Giró: “Vaig ser voluntària 
el 2013 i amb més raó aquest 
any, que el Mundial és femení”

Granollers

J.C.A.

Núria Giró no s’ho va pensar 
gaire per inscriure’s com a 
voluntària i col·laborar amb 
la seu de Granollers del Cam-
pionat Mundial d’Handbol 
femení. Amb 24 anys, aques-
ta no serà la primera experi-
ència de voluntariat, perquè 
ja va participar activament 
en els partits del Mundial 
masculí disputats el 2013 a 
Granollers. “Ja llavors m’ho 
vaig passar molt bé”, explica.

L’afició per l’handbol és un 
dels motius que empenyen 
de Giró a estar ben a prop 
dels esdeveniments d’aquest 
esport. Ha estat jugadora, i 
actualment és àrbitra. “Havia 
estat voluntària el 2013, i ara 
amb més raó, perquè aquest 
és un Mundial femení”, asse-
gura.

Giró té molt bon record de 
l’any 2013. “Hi va haver molt 
bona relació amb els altres 
voluntaris i em va agradar 
poder estar a la pista. A 
Granollers hi havia alguns 
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Núria Giró repetirà l’experiència de voluntariat que ja va viure el 2013

De fet, Granollers serà la seu 
on competirà França, actual 
or olímpic d’handbol en els 
Jocs de Tòquio disputats 
aquest estiu.

Núria Giró podrà apro-
fundir en el contacte amb 
l’handbol, que ha viscut 
com a jugadora, però que 
s’ha reforçat amb l’arbitrat-
ge. Com a col·legiada, ja ha 
participat en competicions 
internacionals i va xiular en 
el campionat mediterrani 
juvenil disputat a Grècia a 
principi de 2020. Després de 
la convalescència per una 
operació, Giró torna a l’arbi-
tratge, en les categories de 
Primera Estatal masculina i 
Divisió d’Honor Plata feme-
nina. Espera poder veure 
moltes parelles arbitrals 
femenines aquest mundial.

equips amb molt nivell, com 
França, amb els germans 
Karabatic, o Alemanya. Si 

t’agrada l’handbol és una 
oportunitat única, perquè hi 
haurà les millors jugadores.” 
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“Els voluntaris seran la imatge 
de Granollers al Mundial”
Gemma Carbonell és la responsable del voluntariat de la ciutat al Mundial

J.C.A.

Gemma Carbonell és la 
responsable de voluntari-
at de la seu de Granollers 
del Campionat del Món 
d’Handbol femení. Car-
bonell aporta a aquesta 
tasca la seva experiència en 
gestió de recursos humans. 
Actualment treballa per 
aconseguir que les tasques 
de suport a equips, acompa-
nyants, premsa, autoritats 
i públic en general quedin 
cobertes del tot. Expressa 
l’agraïment per la tasca 
“altruista” dels volunta-
ris. En paral·lel, considera 
necessari un “compromís”. 
“Al marge de les jugadores, 
que són el més important, 
els voluntaris donaran la 

s’hi ha d’entendre. Un altre 
bloc és l’atenció a la premsa 
i a personalitats que ens 
visitin, i que requerirà un 
bon coneixement d’idio-
mes, l’anglès com a mínim; 
finalment, la logística 
dels accessos, lliurament 
d’entrades i acreditacions, 
acomodació d’espectadors”, 
explica respecte de les tas-
ques dels voluntaris. Com a 
responsable del voluntariat, 
li pertocarà assignar els rols 
a cada persona en funció de 
les capacitats descrites.

“La resposta està sent 
molt bona. Hi ha tradició 
de voluntariat a Granollers 
i detectem ganes, empenta, 
compromís molta estima per 
l’handbol”, assenyala la res-
ponsable del voluntariat de 
la seu de Granollers . 

Carbonell anima a viure 
el Mundial des de la seu de 
Granollers com a voluntari, 
però també com a especta-
dor. “No passa cada dia que 
tens un Mundial al costat 
de casa. La possibilitat de 
posar-hi energia humana 
també és important.”

imatge de Granollers en el 
Mundial”. “La persona a qui 
es resolgui algun dubte o difi-
cultat s’endurà aquest record 
al seu país”, diu.

Carbonell també destaca 
que per als voluntaris serà 
una oportunitat de sentir-se 
partícips d’un equip del qual 
depèn bona part de l’èxit del 
campionat. “El sentiment de 
‘ho hem fet junts, som un 
equip’ i poder passar a la his-
tòria és positiu.”

“Hi ha diferents blocs per 
cobrir: el suport a la com-
petició –el que passi a la 
pista, necessitats dels equips, 
neteja, estadística...–. És un 
bloc en què cal ser o haver 
estat jugador o ser un gran 
aficionat a l’handbol, perquè 
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Gemma Carbonell a l’entrada del Palau d’Esports amb la mascota del Mundial
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Públic en un partit de la Selecció espanyola, que disputarà els partits de la ronda preliminar a Torrevella, i aspira a arribar a les fases finals de Granollers

Surten a la venda les entrades per 
a jornades concretes del Mundial
L’oferta de partits individuals completa els abonaments, que s’oferien des de principis de mes

Granollers

EL 9 NOU

Les entrades individuals 
per a cada jornada del Cam-
pionat del Món d’Handbol 
femení estan disponibles 
des de dijous. Després que 
el 7 d’octubre ja s’havien 
posat en venda abonaments 
per les diferents fases del 
campionat, els espectadors 
interessats tenen ara l’opció 
de seguir únicament una 
jornada concreta de la com-
petició a alguna de les quatre 
seus de les fases preliminars 
(Granollers, Castelló, Llíria i 
Torrevella), de la ronda prin-
cipal (Granollers, Torrevella 
i Castelló), la Copa President 

(Llíria) i les fases finals 
(Granollers).

Les entrades individuals 
donen dret a tots els par-
tits que es disputin en una 
jornada completa a la seu 
seleccionada. En el cas de 
Granollers, són els partits 
que es disputen en el grup A 
(amb la campiona olímpica 
França, Montenegro, Ango-
la i Eslovènia) i el grup F 
(Dinamarca, Corea del Sud, 
Tunísia i el Congo) en la fase 
preliminar. A Granollers, la 
pilota es posarà en joc el 2 de 
desembre i hi haurà dos par-
tits de les rondes preliminars 
fins al dia 7. El preu de les 
entrades per a cada un dels 
dies és d’entre 20 i 35 euros,

Els preus de la fase de clas-
sificació, la ronda principal, 
entre el 8 i el 13 de desembre 
tenen un preu diari d’entre 
40 i 60 euros, i s’hi podran 
presenciar tres partits per 
jornada. 

La fase final tindrà preus 
diferents a mesura que avan-
ci la competició. Cada jorna-
da dels partits de quarts (dos 
enfrontaments al Palau d’Es-
ports de Granollers) té un 
preu d’entre 80 i 100 euros. 
Les dues semifinals, que es 
disputen el 17 de desembre a 
Granollers, es podran seguir 
amb entrades d’entre 90 i 
110 euros. I la jornada final, 
el 19 de desembre, amb el 
partit per tercer i quart lloc 

i la final, té un cost d’entre 
100 i 130 euros.

Aquestes entrades indivi-
duals se sumen als abona-
ments que ja havien sortit a 
la venda el 7 d’octubre. Per 
a la fase preliminar es pot 
optar per un abonament per 
als sis partits de cada grup 
(preus d’entre 54 i 112,50 
euros). Per a la ronda prin-
cipal també hi ha un abona-
ment amb preus entre 108 i 
162 euros. Per a la fase final, 
que es disputa íntegrament 
a Granollers, també hi ha 
l’opció de disposar d’entra-
des per a tots els partits de 
quarts, semifinals i la final 
amb preus entre 315 i 396 
euros.

Divuit parelles 
arbitraran 
els partits del 
campionat del món

Granollers

La Federació Internacional 
d’Handbol (IHF) ha fet ofi-
cial el llistat d’àrbitres que 
participaran en el Campionat 
del Món femení d’aquest 
mes de desembre. Són 18 
parelles de 18 nacionalitats. 
Se n’ha designat una més 
que en cites anteriors, donat 
que hi haurà més partits en 
jocs. El d’aquest any és el 
mundial amb més equips, 32, 
de manera que hi haurà més 
enfrontaments. En les pare-
lles arbitrals creixen les que 
estan formades per dones, 
com és el cas de les designa-
des per l’Argentina, Dina-
marca, Egipte, Alemanya, 
Portugal, Romania o Rússia. 
La parella que ha designat 
Espanya la que formen Javier 
Álvarez i Ion Bustamente, 
per als quals serà la primera 
cita mundialista.

Les diferents seus 
se sumen  
a la benvinguda  
a la competició
Granollers

Els actes de benvinguda al 
Mundial han continuat a 
Torrevella, que aquest dijous 
va fer l’acte inaugural de la 
seu que acollirà dos grups de 
la cita internacional, entre els 
quals el d’Espanya (que com-
pareix grup amb l’Argentina, 
Àustria i la Xina), i l’actual 
campiona del món, els Països 
Baixos, que tindrà com a pri-
meres rivals Puerto Rico, Suè-
cia i Uzbekistan. En la festa 
de presentació es va projectar 
el vídeo que centres escolars 
de la ciutat han dedicat a la 
mascota de la competició, 
Lola. Com dues setmanes 
abans a Granollers, una figura 
de la mascota mostra en un 
marcador el compte enrere 
per al Mundial.

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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Un grup d’assistents a la Festa del Glaç visiten l’interior del pou, diumenge al matí

Lliçà de Vall recupera la Festa  
del Glaç després de la pandèmia
Durant tot el cap de setmana s’han dut a terme activitats al voltant del pou de glaç de Can Gurri

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Lliçà de Vall

Marta Santisteban

El matí de diumenge era 
perfecte per celebrar un 
esdeveniment com la Festa 
del Glaç de Lliçà de Vall, 
que es recuperava enguany 
després d’haver-se suspès la 
passada edició a causa de la 
pandèmia. Un entorn farcit 
de natura i d’història com 
és la verneda de Can Gurri. 
Una festa amb tots els ets i 
uts. I un respecte i admiració 
cap a l’artesania i la memòria 
cultural que ens precedeix. 
A l’entrada del recinte hi 
ha el pou de glaç, símbol de 
Lliçà en aquests darrers anys, 
i comú arreu del Vallès per 
emmagatzemar el gel quan 
no hi havia congeladors.

La festa havia començat 
dissabte a la tarda. Tot i les 
baixes temperatures, els vol-
tants del pou de glaç es van 
omplir de gent, atreta per 
l’olor de creps acabades de 
fer i, sobretot, per la repre-
sentació teatral sobre la vida 
entorn dels pous de glaç, que 
va mostrar com es treballava 
i es vivia a l’època, amb anèc-
dotes i personatges entra-
nyables encarnats per actors 
i actrius locals, acompanyats 
de la Coral de Lliçà de Vall, 
El Cor de La Vall, la Colla de 
Gegants, la Colla de Ball de 
Gitanes i tramoies, sota la 
direcció atenta de Mònica 
Lucchetti. Un espectacle 

que va generar caliu. Per 
acabar-ho d’arrodonir-ho, els 
Diables de la Vall del Tenes 
van tancar la jornada amb un 
espectacle de foc i llum.

Diumenge al matí, l’es-
calfor del sol va atraure un 
públic novament nombrós. 
Un mercat artesanal es va 
amenitzar amb una vintena 
de jocs d’enginy per a tota la 
família, amb un espectacle 
infantil i un concert de la 
Bandeltenes. Al costat d’una 
exposició divulgativa, un 
grup d’artesans de la fusta, 
prcedents de Taradell, van 
mostrar com es feia antiga-
ment el seu ofici, honorant el 
llegat del seu avi, qui s’havia 
iniciat en aquesta activitat el 
1932.

Mentrestant, al pou s’hi 
continuaven fent visites gui-
ades: per fer gel, l’aigua del 
riu es desviava amb un rec, 
anomenat el rec de les basses, 
fins les basses que hi havia 
al bosc de Can Gurri. Un cop 
plenes les basses, d’uns 30cm 
de fondària, es deixava glaçar 
l’aigua i llavors, amb l’aju-
da d’uns motlles de fusta, 
se serrava i se’n feien unes 
peces d’uns 70cm d’ample 
per uns 120 de llarg, els pans 
de glaç. Aquesta era la feina 
que feien els picadors.

Amb l’ajuda d’animals 
de tir, els pans de glaç es 
portaven fins als pous, en 
aquest cas els de Can Gurri. 
Un cop allà, els empouadors 
els guardaven al pou, embol-
callant-los amb boll o palla 
perquè no s’enganxessin 
entre ells. Unes estructures 
de fusta separaven grups de 
capes de pans de glaç. Un 
cop plens els pous, es tanca-
ven al més hermèticament 
possible i no s’obrien fins 
a l’època de desempouar i 
carregar-los als carros que 
els traginers portarien fins 
a Barcelona segons els con-
tractes entre el Notari Bar-
rera, arrendatari dels pous, 
i les persones que hi treba-
llaven. Avui en dia, els con-
geladors fan tota la feina, i 
tot això ja no té sentit, però 
sí que continua fent falta 
recordar d’on venim i gaudir 
en família del present.

Dissabte  
es va fer una 

representació 
teatral sobre  

els pous de glaç

Diumenge  
al matí es van 
dur a terme 

visites guiades  
al pou de glaç

A la imatge superior, l’exposició sobre els pous de glaç. A sota, el mercat artesanal de diumenge al matí



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 25 d’octubre de 202126

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

Els Diables van celebrar la Diada amb un correfoc per l’illa de vianants del centre de Granollers
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Un cop a la plaça de Maluquer i Salvador, les diferents colles de l’entitat van protagonitzar diversos lluïments

Granollers

O.S.

Els Diables de Granollers van 
celebrar aquest dissabte a la 
nit la seva sisena Diada, la 
primera després de la pandè-
mia, i ho van fer enmig d’una 
gran expectació. Per primer 
cop en un any i mig, l’entitat 
podia abandonar el format 
estàtic de les seves últimes 
actuacions i recuperar el for-
mat habitual del correfoc. I 
el més important, per primer 
cop des que va esclatar la 
coronacrisi, el públic podia 
ballar sota les flames amb els 
mateixos Diables.

Unes 200 persones es van 

aplegar a la plaça de la Coro-
na, punt de partida d’un 
correfoc que va recórrer 
part de l’illa de vianants i va 
finalitzar a la plaça de Malu-
quer i Salvador. Arribats a 
aquest punt, els membres de 
les tres colles dels Diables 
–infantil, jove i gran– van 
protagonitzar diversos llu-
ïments abans de donar la 
festa per acabada amb un 
castell de focs.

“Fins ara estàvem acos-
tumats a veure correfocs 
multitudinaris per festa 
major, però no pas a les dia-
des, en què l’afluència de 
públic sempre solia ser una 
mica més discreta. Enguany 
ha estat diferent. Ha vingut 
molta gent, i això ens fa molt 
contents. Després de tant de 
temps aturats hi havia ganes 
de tornar a cremar i ballar 
sota el foc, i això s’ha notat. 
També estem molt satisfets 
d’haver pogut deixar enrere 
els formats estàtics i recu-
perar el correfoc”, afirmava 
el president de l’entitat, 
Francesc Guixé.

Encara en el marc de la 
Diada dels Diables, l’espai 
La Troca de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts acull fins 
diumenge vinent l’exposició 
“Retrats sota el foc”. 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. 
Les fotografies més antigues 
daten de l’any 2015, i les més 
recents són de 2019, just 
abans de la pandèmia.
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Marta Jimeno i Verónica Castillo, del  bar Torracollons, mostren la tapa que han presentat al Corretapes

Bigues i Riells del Fai 
vota la seva millor tapa

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

Una desena de bars i restau-
rants de Bigues i Riells del 
Fai han competit aquest cap 
de setmana per fer la millor 
tapa del municipi. Ho han fet 
en el marc del Corretapes, 
un concurs gastronòmic que 
l’Ajuntament ha recuperat 
coincidint amb l’aixecament 
de les restriccions sanitàries 
i amb l’ànim de donar suport 
al sector de la restauració, un 
dels més tocats per la coro-
nacrisi.

Entre dissabte i diumenge, 
cada establiment participant 
va oferir una tapa amb begu-

da inclosa per 2,50 euros. 
Un cop feta la consumició, 
el públic podia votar la seva 
tapa preferida a través de les 
bústies instal·lades expres-
sament per a l’ocasió a l’inte-
rior dels locals. Serà a partir 
d’aquesta votació popular 
com es decidirà quina és la 
millor tapa de Bigues i Riells.

El veredicte es farà públic 
el 13 de novembre al parc 
de Can Badell de Bigues en 
el marc de la Festa del Bosc 
i la Natura. El mateix dia es 
sortejarà un menú gratuït 
per a dues persones a l’es-
tabliment guanyador entre 
tothom qui hagi emès el seu 
vot.

Per primer cop 
en un any i mig, 

el públic  
va poder ballar 
sota les flames

Ganes de tornar a cremar
Els Diables de Granollers celebren la sisena Diada enmig d’una gran expectació
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Els Xics carreguen un 3 de 7, dissabte a la tarda la plaça Joan Oliver

Els Xics s’enfilen a Can Bassa
La colla de Granollers va celebrar aquest dissabte la seva primera actuació després de la pandèmia

Granollers

O.S.

La plaça Joan Oliver del 
barri de Can Bassa va acollir 

aquest dissabte a la tarda la 
primera actuació dels Xics de 
Granollers després de la pan-
dèmia. “Ha estat una ocasió 
molt especial. Feia gairebé 

dos anys que no podíem 
sortir a fer castells amb nor-
malitat, i en teníem ganes”, 
destacava la cap de la colla 
castellera, Irene Aguado.

Durant l’actuació, els Xics 
van carregar un 4 de 6 amb 
agulla, un 3 de 7, un 5 de 
6 i tres pilars de 4. “Tenint 
en compte que venim d’una 

aturada molt llarga, durant 
la qual no hem pogut captar 
nous membres per la colla, 
hem fet una molt bona repre-
sa. A hores d’ara un dels 
grans reptes de les colles 
castelleres és formar nous 
enxanetes, ja que els de fa 
dos anys han crescut i trobar 
relleu no sempre és fàcil. 
En el nostre cas ens n’hem 
sortit, i hem vist debutar tres 
nens que feien castells per 
primer cop i s’ho han passat 
molt bé”, afegia la cap de 
colla.

Aguado també va destacar 
el vincle dels Xics amb Can 
Bassa, i la intenció de la colla 
de potenciar les actuacions 
en espais allunyats del centre 
de la ciutat. “Volem descen-
tralitzar l’activitat castellera 
i acostar-la a tots aquells 
barris on habitualment no 
solem arribar. Hem començat 
per Can Basa perquè molts 
membres de la colla hi viuen 
o hi tenen vinculació, però 
ja estem pensant a actuar a 
Granollers Nord o Can Gili.” 
Els Xics celebraran la seva 
Diada el 7 de novembre a 
la Porxada, amb els Sagals 
d’Osona com a colla convi-
dada.

Granollers recupera  
el Festival Sardanista

Granollers Unes 400 persones de 
nou colles diferents van participar 
diumenge al matí a la plaça de la 
Porxada en la 49a edició del Festival 
Sardanista de Granollers, que es va 
tornar a celebrar després d’haver-
se suspès l’any passat a causa del 
coronavirus. La música la va posar 
la Cobla Ciutat de Granollers, i les 
rotllanes es van haver de limitar a 10 
persones per motius sanitaris.

“És la tercera ballada que fem 
des de l’inici de la pandèmia, i 
la primera que podem fer sense 
límit d’aforament. Sembla que 
de mica en mica anem tornant a 
la normalitat, i això ens fa molt 
contents. Si no hagués estat 
per la pandèmia, aquest any 
ens hauria tocat celebrar el 50è 
festival. Esperem poder-ho fer 
l’any vinent”, apuntava el presi-
dent de l’Agrupació Sardanista 
de Granollers, Ricard Saurí, en 
declaracions a EL 9 NOU.
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Montornès homenatja Pilar 
Montero, veïna centenària

Montornès del Vallès L’alcalde 
de Montornès, José Antonio Mon-
tero, i la regidora de Gent Gran, 
Natalia Segura, han visitat la veïna 
del municipi Pilar Montero, que 
recentment ha fet 100 anys, i li han 
lliurat un obsequi commemoratiu. 
La visita institucional al domicili de 
la veïna centenària s’ha emmarcat 
en la celebració del Dia Internacio-
nal de la Gent Gran, que va comen-

çar l’1 d’octubre passat i es va allar-
gar fins aquest diumenge.

La commemoració de la Diada ha 
coincidit amb el retorn a l’activitat 
dels casals de gent gran del munici-
pi i la represa presencial dels tallers 
d’informàtica, ioga, balls en línia, 
sevillanes, macramé, alfabetització, 
gimnàstica i memòria. L’Ajunta-
ment preveu iniciar properament 
un nou taller de suport emocional 
per pal·liar els efectes de la soledat 
no volguda, agreujats per la pandè-
mia.
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“Volem portar 
l’activitat 
castellera 

als barris on no 
solem arribar”
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La Roca, 37 
Banyoles, 33
La Roca del Vallès

L’Avannubo BM La Roca va 
superar amb més problemes 
dels previstos l’Handbol 
Banyoles, equip de la zona 
baixa. Els de Josep Morales 
no van trobar la seva millor 
versió en defensa i no van 
poder trencar la resistència 
dels visitants fins als minuts 
finals, que van agafar fins a 
sis gols d’avantatge.
Avannubo La Roca: Miquel, 
Piqueras (5), Casas (2), 
Sánchez (2), Guillem (2), 
Ferré (3) i Sanoun (5) [set 
inicial]; Aaron (ps), Aguile-
ra, Camprubí, Manzano (6), 
Navarro (2), Sola (6), Òscar 
(4) i Montplet.

Parcials: 2-1, 6-4, 9-6, 13-9, 
17-12, 19-16 [descans]; 23-18, 
26-21, 29-25, 34-26, 35-29 i 
37-33 [final].  

Sant Esteve, 34 
Poblenou, 31
Sant Esteve de P.

El Sant Esteve de 
Palautordera va vèncer 
un rival directe com el 
Poblenou. Els de Maiol 
Bosch i Oriol Castellarnau, 
malgrat anar a remolc molts 
minuts, un parcial de 4-0 a 
l’equador del segon temps 
va ser decisiu per la victòria 
local. El Poblenou no va tenir 
capacitat de reacció davant 
l’allau ofensiva dels del Baix 
Montseny, i en cap moment 
va perillar la victòria.

CH Sant Esteve: Volart, 
Colomé, Xerta (1), Vilà (3), 
Prat (1), Lleonart (2), Gesa, 
Pujadas (1), Hernández (3), 
Planas (6), Bosch (7), Àngel 
(6), Deumal (1) i Morell (3).

Parcials: 3-2, 4-6, 7-8, 11-
10, 13-13, 14-16 [descans]; 16-
18, 20-18, 25-20, 27-23, 31-26 
i 34-31 [final].  

Sabadell, 28 
KH-7, 43
Sabadell

El KH-7 BM Granollers va 
obtenir una victòria senzilla 
davant un Sabadell força 
inofensiu, que és cuer. Els 
de Sergio Pozo van obrir 
escletxa en el marcador des 
dels primers moments, i amb 
el pas dels minuts van anar 

augmentant la diferència. El 
Sabadell, per la seva banda, 
no va poder fer mal amb el 
joc de set jugadors a un KH-
7, que va fer un bon partit en 
defensa.
KH-7 Granollers: Varela, 
Marc Vega (6), Domingo (5), 
Mainar (3), Martínez (2), 
Guillem Vega (3), Castilla 
(2) [set inicial]; Zudaire (ps, 
2), Miró (7), Valera (1), Pont 
(1), Campos (3), Bermúdez 
(3), Ekaitz (2), Segovia (2) i 
Cantón (1).
Parcials: 2-4, 4-8, 7-12, 11-13, 
15-17, 16-23 [descans]; 17-27, 
19-33, 21-35, 25-36, 27-40 i 
28-43 [final].

OAR Gràcia, 32 
Palautordera, 27

Sabadell

El Palautordera-Salicru va 
sumar la quarta derrota con-
secutiva davant el poderós 
OAR Gràcia. Els d’Èric Gasull 
van aguantar fins al minut 
20. A partir de llavors, els 
locals van mostrar-se superi-
ors. L’OAR va posar-se amb 
una diferència que oscil-
lava entre tres i cinc gols al 
segons temps, i la va mante-
nir fins al final.

Palautordera-Salicru: 
Gesa, Anfruns (5), Vivas (5), 
Pascual (3), Aritz (4), Biel 
(3) i López (2) [set inicial]; 
Casado (ps), Sabadell, Enci-
nas, Fradera, Pérez, Rius, 
Tomàs (3) i Agustí (2).
Parcials: 1-3, 4-7, 6-9, 9-11, 
12-11, 13-11 [descans]; 17-11, 
20-14, 22-16, 24-20, 29-23 i 
32-27 [final]. 

LLIGA ASOBAL 
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A la segona part, el Fraikin va aconseguir connectar amb el pivot xilè Esteban Salinas, mitjançant Valera i Chema

Abanca Ademar León  32

Milan Bomastar, Adrián Casqueiro, 
Marko Milosavljevic (3), Zanas 
Virbauskas (3), Gonzalo Pérez 
(11, 7p), Theodoros Boskos (3) i 
Guilherme Moraes (2) [set inicial]; 
Panagiotis Papantonopoulos (ps), 
Jaime Fernández (2), Mario Fuentes, 
Álex Lodos (1), Nikolas Liapis (7) i 
Dragan Soljic.

Fraikin BM Granollers 41

Rangel Luan da Rosa (4), Édgar 
Pérez (2), Álex Márquez (6), Oriol 
Rey, Joan Amigó, Sergi Franco (4) i 
Antonio García (3, 1p) [set inicial]; 
Marc Guàrdia (ps), Jan Gurri (2), 
Chema Márquez (4), Pol Valera 
(6, 2p), Esteban Salinas (7), Adrià 
Martínez (2), Josep Ernest Armengol 
(1) i Víctor de Sande.

ÀRBITRES: Alberto Macías i Ernesto Ruiz. Exclusions: Soljic, Manolo Cadenas 
(entrenador), Fernández, Moraes (VD, min 36) i Boskos de l’Abanca Ademar 
León i Franco, Rey (2), Chema Márquez, Amigó del Fraikin BM Granollers.

PARCIALS: 2-2, 5-7, 8-10, 10-16, 13-19 i 16-23 [descans]; 20-25, 22-29, 24-31, 27-
33, 30-39 i 32-41.

 Lleó (Castella i Lleó)

EL 9 NOU

El Fraikin BM Granollers 
no només va guanyar amb 
solvència (32-41), sinó que 
ho va fer en una pista on, 
històricament, els resultats 
no eren gaire positius, la 
de l’Abanca Ademar León. 
L’equip d’Antonio Rama va 
fer una primera part perfecta 
i va superar en tots els sen-
tits l’equip de Manolo Cade-
nas, molt renovat i que ha 
començat de forma irregular 
–ja acumula cinc derrotes–. 
Aquesta gran victòria situa 
el Fraikin al tercer lloc, a un 
punt del Bidasoa i amb un 
partit pendent de jugar.

Exceptuant el gol inicial 
del central lituà Zanas Vir-
bauskas, en un contraatac 
després de la primera pèrdua 
de pilota del Fraikin, els 
de Rama sempre van anar 
al davant al marcador, amb 
molta solvència en atac i 
molta seguretat en la defen-
sa i la porteria.

L’intercanvi de gols es va 
mantenir fins a l’empat a 5, 
moment en què el Fraikin va 
fer un primer parcial de 0-2 
amb dos gols seguits d’Álex 
Márquez –cinc de cinc a la 
primera part–, i va arribar als 
tres de diferència (6-9) apro-
fitant l’exclusió del pivot 
Dragan Soljic i les aturades 
de Rangel, que també va ser 
protagonista destacat.

L’Ademar es va apropar a 
un gol (9-10) però les exclu-
sions de Manolo Cadenas 
–per protestar una falta en 
atac– i de l’extrem Jaime Fer-
nández van aplanar el camí 

d’un Fraikin que va estar 
excel·lent en atac –23 gols de 
26 llançaments per un 89% 
d’efectivitat–. El Fraikin va 
aprofitar la doble exclusió 
per marcar distàncies amb 

Rangel de protagonista –no 
només per les seves aturades 
sinó pels seus tres gols con-
secutius de camp a camp– i 
va arrodonir una gran pri-
mera meitat amb un gol de 

Salinas al límit del temps 
–jugada en només quatres 
segons– per arribar a un 
espectacular 16-23 ombrejat 
només per la lesió d’Antonio 
García a l’espatlla esquerra.

A la segona part l’efecti-
vitat en atac i a la porteria 
va baixar una mica però el 
Fraikin va tenir el partit 
controlat en tot moment i 
va saber superar els petits 
moments de revifada local, 
que passaven per l’efectivitat 
de Gonzalo Pérez des dels 
set metres –set de set– o per 
quan aconseguien connectar 
amb el pivot Nikolas Liapis. 
Una connexió que el Fraikin 
també va explotar, amb Pol 
Valera i Chema Márquez 
connectant perfectament 
amb Esteban Salinas.

Antonio Rama: 
“Guanyar 
amb aquesta 
diferència a 
Lleó no és fàcil”

 Lleó (Castella i Lleó)

EL 9 NOU

El Fraikin BM Granollers 
mai havia arribat al des-
cans amb 23 gols ni al 
final del partit amb 41 
a la pista de l’Ademar 
León, una pista històri-
cament complicada per 
als granollerins, que en 
lliga hi havien guanyat en 
comptades ocasions. I va 
ser un dels trets que va 
destacar Antonio Rama al 
final del partit. “Guanyar 
amb aquesta diferència a 
Lleó no és gens fàcil i ho 
hem de posar en valor”, va 
dir. “Volíem que el partit 
fos intens i ràpid perquè 
sabíem que ells podien 
patir, i ho hem aconseguit. 
Hem buscat el contraatac 
sempre que hem pogut, i 
en atac estàtic hem estat 
fluids, amb encreuaments 
i connectant bé amb el 
pivot. Hem jugat molt bé, 
i la porteria, sobretot a la 
primera part, ha ajudat 
molt”, va afegir.

La nota negativa del par-
tit va ser la lesió d’Antonio 
García cap a la meitat de 
la segona part. “Ha rebut 
un cop molt fort que li ha 
fet molt mal, però encara 
és d’hora per saber-ne 
l’abast”, va dir el tècnic del 
Fraikin. Una baixa que es 
podria repetir divendres 
vinent, al Palau, per rebre 
el Ciudad de Logroño.

El Fraikin ratlla la perfecció a Lleó
L’equip d’Antonio Rama supera amb solvència l’Ademar León (32-41) i ja és tercer
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DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

La portera Serres i l’extrem Jiménez van liderar la victòria

L’Avannubo La Roca agafa aire en 
un partit de necessitats a Amposta

CH Amposta 22

González,Bertomeu, Alonso (3), 
Gálvez (8), Turnes (1), Yélamo (3), 
Ailin, Maite, Pagà (2), Guerrero (1), 
Piñol, Ferré, Saéz, Royo, Viñas (1) i 
Hernández (3).

Avannubo La Roca 26

Serres, Guerreiro (1), Sancho (2), 
Nevado, Segura, Ribas (3) i Jiménez 
(12) [set inicial]; Ramírez (ps), Ortega 
(2), Yeste (2), Vallejo (2), Garcia, 
Fontcuberta, Clascà, Felip (1) i 
Somaza (1)

ÀRBITRE: Núria Giró i Ona Comino. Exclusions per Alonso Turnes (2) i 
vermella directa per l’entrenador Mateu Castellà de l’Amposta i Nevado, 
Fontcuberta i Sancho (3, 47 min) per l’Avannubo BM La Roca.

PARCIALS: 3-1, 5-4, 6-6, 8-7, 9-9, 10-10 [descans]; 12-14, 14-16, 15-19, 17-23, 20-
25 i 22-26 [final].

Amposta 

Eudald Clascà

En un duel gairebé dramàtic 
per les darreres places, la 
derrota deixava molt tocat 
el perdedor. L’Avannubo La 
Roca va treure el caràcter i va 
fer el millor partit de la tem-
porada superant en totes les 
facetes l’Amposta, malgrat 
que no tenir cap de les dues 
pivots de la plantilla disponi-
bles per lesió.

Les sensacions inicials van 
ser molt dolentes amb un 
3-0 inicial, però l’Avannu-
bo, recolzat en les aturades 
de Laia Serres –21 atura-
des– va tornar en el partit. 
Les de Plans, malgrat anar a 

remolc tot el primer temps, 
van aconseguir marxar amb 
empat al descans (10-10), 
amb un únic avantatge en els 
minuts finals. L’Avannubo 
BM La Roca va passar per 
sobre els locals, amb un gran 

encert de Marina Jiménez 
–12 gols amb un únic error– 
des de l’extrem, i va agafar 
fins a sis gols d’avantatge 
davant un Amposta superat 
que es va frustrar amb les 
decisions arbitrals.

Un KH-7 molt fràgil cau en un 
duel directe amb el Benidorm

KH-7 BM Granollers 22

Gómez, Bruach (4), Montero (2), Sau 
(2), Gavañach (4), Sánchez (3) i Gaig 
(1) [set inicial]; Dana (ps), Muñoz (1), 
Moragues, Miralles, Grañana, López 
(1), Alarcón, Cobo (3) i Manuela (1).

BM Benidorm 30

Fuentes, Bonache (1), Gutiérrez (2), 
Pérez, Tora (2), Téllez, Van Ackere 
(5), Martín, Pomares (4), Martínez 
(2), Karin (9), Álvarez (3) i Cristina 
(2).

ÀRBITRE: Íñigo Lacunza i Javier Lacunza. Exclusions per Sánchez, López i Gaig 
del KH-7 BM Granollers Atlètic i Van Ackere, Pomares, Martínez i Karin pel BM 
Servigroup Benidorm.

PARCIALS: 2-4, 4-6, 5-9, 5-10, 6-12, 8-15 [descans]; 10-15, 11-18, 13-21, 14-24, 18-
27 i 22-30 [final].

Granollers

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers 
Atlètic va caure en un fluix 
partit davant el Benidorm, 
en un duel directe de la zona 
baixa. 

L’equip que entrenen 
Javier López i Pep Guirado 
no va tenir la capacitat de 

reacció per poder capgirar el 
partit, després d’un molt mal 
inici, en el qual les visitants 
van estar molt còmodes. La 
represa va ser un miratge, 
les locals es van col·locar a 
cinc gols, després de marxar 
set gols per sota al descans, 
però van acabar sucumbint 
amb claredat a la superioritat 
local.

DIVISIÓ D’HONOR 

El cuer fa suar el KH-7
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La jugadora del KH-7 BM Granollers Giulia Guarieiro intenta superar a Isaura Mennin en una acció d’atac

Zonzamas Lanzarote 22

María Asunción Sánchez,  Brenda 
Roger (5), Íngrid Roger (1), Gleinys 
Reyes (3), Ariadna Molina (4, 2p), 
Isaura Menin (5) i Armina Isic (1) 
[set inicial]; Ana Martín (ps), María 
de León (1), Caridad del Carmen 
Santana, Jailene Maldonado, Sheila 
Enid Hiralgo (1) i Yraya Machín (1).

KH-7 BM Granollers 25

Nicole Wiggins, Lora Sarandeva, 
Giulia Guarieiro (9), Ona Vegué (9, 
4p), Carmen Prelchi (1), Carolline 
Dias i Ana González (3) [set inicial]; 
Marta Mera (ps), Imane Ben Chayhab 
(1), Maria Monllor, Jana Castañera i 
Martina Capdevila (2).

ÀRBITRES: Roberto Carlos Mendoza i Juan Pablo Visciarelli. Exclusions: Molina i 
Roger del Zonzamas Cicar Lanzarote i Vegué i Guarieiro del KH-7 BM Granollers.

PARCIALS: 1-0, 1-4, 3-6, 5-7, 8-10 i 11-12 [descans]; 12-13, 14-15, 17-17, 19-20, 
21-22 i 22-25.

San Bartolomé (Lanzarote)

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers va 
aconseguir la tercera victòria 
de la temporada a la pista 
del cuer, el Zonzamas Cicar 
Lanzarote, per tres gols de 
diferència (22-25) en un 
partit molt sofert i que les 
granollerines no van poder 
desequilibrar fins al tram 
final del partit. Les jugadores 
de Salva Puig van dominar 
el marcador durant tota la 
primera meitat i bona part 
de la segona, però l’equip 
canari –debuta enguany a 
Divisió d’Honor i encara no 
ha guanyat cap partit– va 
lluitar fins al final per poder 
treure el seu primer resultat 
positiu.

La victòria situa l’equip de 
Puig amb set punts, a tres 
de l’actual líder Rocasa Gran 
Canària –el Bera Bera, en cas 
de guanyar dimecres contra 
l’Elx es posaria líder a quatre 
punts de les granollerines–, 
mentre que el Lanzarote con-
tinua amb 0 punts.

A tots dos equips els va 
costar marcar el primer 
gol. Els llançaments al pal 
i les aturades de Sánchez i 
Wiggins van protagonitzar 
els primers minuts de par-
tit. El primer gol va arribar 
per part canària al llindar 
del minut cinc i després va 
arribar un parcial de 0-6 del 
KH-7 que ja va posar les de 
Puig per davant al marcador 

(1-6). Aquesta diferència 
de cinc gols no va ser defi-
nitiva perquè les locals van 
pujar el nivell defensiu i 
van respondre amb un par-

cial de 5-0 per empatar a 
7. Puig va demanar temps 
mort, l’equip va tornar a 
marcar un parcial de 0-3 (7-
10) –amb Guarieiro i Vegué 

de puntes de llança– i va 
arribar al descans amb avan-
tatge, però el Lanzarote no 
es va rendir, va mantenir 
la igualtat damunt la pista 
i va aconseguir, fins i tot, 
tornar-se a posar al davant 
durant uns minuts, amb 
avantatges mínims.

Amb empat a 19, dues 
pèrdues seguides de les 
locals van permetre el KH-7 
avançar-se amb dos gols de 
Martina Capdevila i Ona 
Vegué –autora de nou gols, 
juntament amb Giulia Gua-
rieiro–. Un gol de contraatac 
de Capdevila (21-24) va ser-
vir perquè la victòria ja no 
perillés.

Salva Puig: 
“La solidesa 
defensiva  
ha estat una 
de les claus”

San Bartolomé

EL 9 NOU

Salva Puig era conscient 
que el partit no seria sen-
zill malgrat que es tractava 
del cuer de la competició,. 
“El Lanzarote ha tingut un 
inici de competició molt 
exigent, amb rivals expe-
rimentats, però són molt 
bon equip i a la seva pista 
aconseguiran força punts”, 
va explicar el tècnic del 
KH-7. A ambdós equips els 
va costar entrar al partit, i 
tot i que les granollerines 
van dominar més estona 
el marcador, la sensació 
d’igualtat va ser constant.

“Vam estar millor als 
últims 10 minuts i això 
ens va conduir a una victò-
ria important”, va valorar. 
A més d’aquests últims 
minuts, Puig va destacar 
el bon treball defensiu. 
“Davant les errades en 
llançaments clars en atac, 
la solidesa defensiva 
–només hem encaixat 22 
gols– ha estat clau”, va 
afegir. La tercera victòria 
de la temporada servirà 
per encarar amb optimis-
me els propers dos partits, 
contra Bera Bera i contra 
el Rocasa Gran Canària. 

Les de Salva Puig asseguren la victòria penalitzant els errors del Lanzarote als últims minuts
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Roger Escamilla controlant en el pit la jugada del gol, instants abans d’engaltar la pilota de volea 

EC Granollers  1

Martí, Muñoz, Rayo, Díaz, Fuentes, 
Montoro, Quintanilla, Jandro 
(Marquillas), Jordan, Hamza (Aitor) i 
Escamilla (José Enrique).

UE Sant Andreu 0

Ramos, Llamas, Noguera, Aparicio, 
Argilaga (Mulero), Gimeno (Garcia), 
Carreón, Alberto (Domènech), 
Morer, López (Lawson) i Fassani.

ÀRBITRE: Juan Manuel Martín assistit a les bandes per Oriol Garcia i Mohamed 
Beldris. Amonestacions per Rayo, Baño i Quintanilla per l’Esport Club.

GOLS: 1-0, Escamilla, min 69.

Granollers

Eudald Clascà

La precària situació en 
aquest inici de curs requeria 
dues coses: incorporacions 
amb experiència –alguns ja 
van debutar aquest diumen-
ge amb bones sensacions– i 
una victòria per agafar confi-
ança i començar a aixecar el 
vol. Ambdues situacions es 
van donar aquesta setmana. 
José Solivelles ha reanimat 
un equip que semblava mort 
i, a més, ho va fer superant 
el Sant Andreu per treure’s 
l’espina i el dolorós record 

del partit de quarts de final 
de l’eliminatòria d’ascens de 
la temporada passada.

Els primers minuts van ser 
de tempteig, amb un lleuger 
domini del Sant Andreu, 
que tenia un domini estèril 

davant un Esport Club molt 
ben ordenat i situat dins el 
terreny de joc. Probable-
ment, la por d’encaixar un 
gol matiner va jugar-li una 
mala passada als locals, que 
van sortir un pèl tímids en 

les seves sortides al contraa-
tac. La primera part va escas-
sejar en ocasions. L’Esport 
Club ni tan sols va xutar i, 
d’altra banda, els quadri-
barrats van crear cert perill 
amb els serveis de córner i 
amb dos xuts desviats d’Èric 
López i de Gimeno, que no 
van crear problemes a Oriol 
Martí.

L’Esport Club es va treure 
els escrúpols a la represa i va 
posar la por al cos a l’equip 
d’Almazán amb una rema-
tada a boca de canó amb el 
cap d’Escamilla que va poder 
aturar el proter Ramos amb 
una mica de sort. Poc des-
prés, quan no es portaven ni 
deu minuts del segon temps, 
Hamza no va poder rematar 
una passada de la mort de 
Jandro, que també va tenir 
un xut de falta escurat que 
va marxar per poc. Al minut 
69, una passada aèria a l’es-
quena de la defensa la va 
controlar Escamilla, a qui li 
va afavorir el rebot, i va afu-
sellar Ramos des del punt 
de penal. El gol va despertar 
els quadribarrats, que van 
marcar en fora de joc, i que 
van tenir un parell d’ocasi-
ons solucionades amb bones 
intervencions d’Oriol Martí. 
L’Esport Club va saber patir 
per endur-se la primera vic-
tòria com a local, amb una 
gran aturada final d’Oriol 
Martí en un xut de falta 
directa de Mulero que anava 
a l’escaire.

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA 

Una victòria balsàmica
L’Esport Club Granollers es pren la venjança de l’eliminatòria d’ascens i agafa aire

El CF Les Franqueses 
supera el Llagostera B 
i suma la primera victòria

Alieu dona la victòria 
al Mollet amb un gol  
al minut 93

Segona victòria del 
CN Caldes, que supera 
el Montsant (3-2)   
Caldes de Montbui 

El CN Caldes se situa en 
un nombrós grup d’equips 
que sumen sis punts des-
prés d’imposar-se aquest 
cap de setmana al cuer, CFS 
Montsant, per un ajustat 3 a 
2. L’equip de Xavi Passarrius 
es va avançar amb un gol de 
Pujol que va ser respost pel 
Montsant. Armijo i López 
van aconseguir marcar als 
últims cinc minuts de la 
primera meitat i els calde-
rins van arribar al descans 
amb un 3-1 a favor que el 
Montsant va reduir a la sego-
na part.

CN Caldes: Pastor, Guer-
rero, Armijo, Benach i Pujol 
[cinc inicial]; Muñoz (ps), 
López, Garcia, Ibáñez, Guar-
deño i Navarro. 

Gols: 1-0, Pujol, min 5; 1-1, 
min 7; 2-1, Armijo, min 15; 3-
1, López, min 19; 3-2, min 29. 

UE Llagostera B  0

Ferreti, Falgueras, Frasson (Sosa, min 
68), Santarén (Casanovas, min 46), 
Puig, Palau (Mioko, min 46), Pinto 
(David López, min 15), El Amerani, 
Moll (Pauner, min 57), Borràs i 
Silvestre.

CF Les Franqueses 3

Jahir, Marwan, Mahamadou, Maude 
(Ulldemolins, min 70), Manzanera 
(García, min 70), Mejías (Rubén 
López, min 85), Younoussa (Atanasio, 
min 68), Omar (Llanes, min 57), 
Ilyas, Vico i Planas.

ÀRBITRE: Kevin Gabriel Batista, assistit a les bandes per Jordi Béjar i Manel 
Rebollo. Targetes: Santarén, Ferreti i Silvestre del Llagostera B i Omar, Marwan, 
Jahir i Atanasio de Les Franqueses.

GOLS: 0-1, Manzanera, min 18; 0-2, Omar, min 26; 0-3, Mejías, min 55.

Santa Cristina d’Aro

EL 9 NOU

El CF Les Franqueses va 
aconseguir, aquest cap de 
setmana, estrenar el compte 
de victòries aquesta tempo-
rada. Ho va fer a domicili, al 
camp del Llagostera B, per 

un clar 0 a 3. Un resultat que 
permet als de Manolo Par-
ralo deixar la cua de la clas-
sificació. Els de Parralo van 
desequilibrar el marcador 
passat el quart d’hora de joc 
i en pocs minuts ja guanya-
ven per 0-2. Óscar Mejías va 
rematar la feina a la segona.

CF Mollet UE   1

Medina, Reche, Jiménez (José, min 
78), Édgar, Sergio (Nieto, min 68), 
Uroz, Alexis (Nabil, min 68), Waly 
(Alieu, min 68), Suárez, Reyes (Noel, 
min 89) i Munárriz. 

Palamós CF  0

Kane, García, Bas, Haidour, Toribio, 
Mercader (Pascual, min 52), 
Alaminos (Tubert, min 84), Haiba 
(Torné, min 52), Salas (Blanco, min 
58 (Fàbregas, min 84), Valencia i 
Montoro. 

ÀRBITRE: Pol Fonts, assistit a les bandes per Deyan Krasimirov i Andreu 
Sánchez. Targetes: Jiménez, Munárriz, Sergio, Noel, Waly, Medina, Édgar i Alexis 
del Mollet i Valencia (2, min 60), Alaminos, Mercader i Blanco del Palamós. 

GOLS: 1-0, Alieu, min 93. 

Mollet del Vallès 

EL 9 NOU

Un gol d’Alieu al temps afe-
git va donar els tres punts al 
Mollet davant d’un històric 
com és el Palamós. El partit 
va tenir de tot, amb una pri-
mera meitat molt travada i 

una segona part en què els 
dos porters van ser prota-
gonistes aturant un penal 
cadascun. El Mollet, amb un 
home més des del minut 60, 
va buscar la porteria rival i al 
minut 93 una passada de José 
per Alieu va suposar el gol 
d’aquest amb un xut creuat.

Guillem Ruiz  
fa un ‘hat-trick’  
per a un Parets 
que se situa líder
CF Parets    3

Vilarrasa, Pau Ruiz, Llavaneras 
(Vílchez, min 68), Alcoba, Gràcia, 
Montpart, Ferrés (Carreón, min 75), 
Guillem Ruiz, Pedro Lino (García, 
min 56), Aradilla (Mesa, min 81) i 
Aznar.

CF Montañesa               1

Mourín, Murcia, Gorfinkel 
(Bernabéu, min 71), Ferreira, 
Moyano, Sanvidal (Dimas, min 56), 
Bilbao (Hayek, min 64), Èric Ruiz, 
Garrós (Bejarano, min 56), Velillas 
(Pompido, min 64) i Aumatell.

ÀRBITRE: Marc Esteban, assistit a 
les bandes per Marcel Arbós i Sergi 
Sánchez. Targetes: Pedro Lino, Pau 
Ruiz i Montpart del Parets i Bilbao, 
Sanvidal i Gorfinkel del Montañesa.

GOLS: 1-0, Guillem Ruiz, min 56; 2-0, 
Guillem Ruiz, min 63; 2-1, Hayek, 
min 71; 3-1, Guillem Ruiz, min 89.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Parets va superar el fins 
ara líder Montañesa per 3 
gols a 1 i ara és precisament 
el conjunt paretà qui se situa 
líder, amb 10 punts, junta-
ment amb l’Unificació Llefià. 
El partit va tenir un nom 
propi, el de Guillem Ruiz, que 
va ser l’autor els tres gols del 
Parets. Després d’una prime-
ra part sense gols, en pocs 
minuts Ruiz va marcar-ne 
dos. El Montañesa va fer el 2-
1 però a les acaballes el Parets 
va sentenciar amb el 3 a 1.

FUTBOL - 1A CAT. 

F. SALA MASCULÍ

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF. Grup 5 
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La jugadora roquerola Paula Ortiz intenta superar l’entrada de la jugadora del Cerdanyola Carlota Granados

Dilluns, 25 d’octubre de 202132

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT 

El Palautordera 
encaixa la 
primera derrota, 
a Girona
FC Girona   2

Sacrest, Lloret, María Rodríguez, 
Sararols, Rosa, Brugués, Rosales, 
Zurita, Duque, Andrea Rodríguez i 
Enrich [onze inicial]; Díaz (ps), Juncà, 
Gatell, Illas, Parella, Góngora i Blasco.

CF Palautordera            1

Antuñà, Adaia, Meritxell, Alba, Carla, 
Carola, Laura, Rut, Otero, Ania i 
Lídia [onze inicial]; Paula, Ona, Sònia 
i Clos.

ÀRBITRES: Jordi Ruiz, assistit a 
les bandes per Isaac Canet i Arnau 
Pujol. Targetes: Góngora del Girona i 
Meritxell del Palautordera.

GOLS: 1-0, Sararols, min 27; 2-0, Rosa, 
min 60; 2-1, Ona, min 81.

Girona

EL 9 NOU

El Palautordera va ser el clar 
dominador d’un partit que, 
malgrat tot, va acabar per-
dent per 2 gols a 1 davant un 
Girona que va mostrar màxi-
ma efectivitat de cara al gol, 
amb dos gols en dues rema-
tades a porteria. Quan ja per-
dien per 1-0 al Palautordera 
li van anul·lar un gol a la sor-
tida d’un córner per un fora 
de joc molt protestat. Les 
vallesanes van buscar el gol 
més amb el cor que amb el 
cap, precipitant-se en excés, i 
en una contra van encaixar el 
2-0. Ona va aprofitar el refús 
del pal, a xut de Lídia, per fer 
el 2-1.

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ 

Al CD La Concòrdia  
se li escapa la victòria  
en l’últim sospir

F.E. Zaragoza Futsal 3

Gutiérrez, Gea, Escaño, Casanova i 
Mazas [onze inicial]; Martínez (ps), 
García, Ibáñez, Pegueroles i Horno.

CD La Concordia 3

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

ÀRBITRES: César Calvo i Eduardo Sierra. Targetes: Ibáñez del Fútbol Emotion 
Zaragoza Futsal i Kautar del CD La Concòrdia.

GOLS: 0-1, Naiara, min 14; 1-1, Mazas, min 19; 1-2, Paula Jiménez, min 23; 2-2, 
Casanova, min 31; 2-3, Paula Jiménez, min 39; 3-3, Casanova, min 39.

Saragossa 

EL 9 NOU

Al CD La Concòrdia se li va 
escapar la victòria en l’últim 
sospir en el seu desplaça-
ment a Saragossa, on va 
empatar a 3 contra el Fútbol 
Emotion Zaragoza Futsal.

Naiara va fer el 0-1 però al 
límit del descans el Saragossa 

va empatar. Paula Jiménez 
va tornar a avançar La Con-
còrdia, que va tenir ocasions 
per ampliar el marcador però 
van ser les locals les que van 
empatar. De nou Jiménez 
va fer el 2-3 a 50 segons del 
final, però el Saragossa, en 
la primera jugada sense por-
tera, va marcar l’empat a 3 
definitiu.

EL PBB La Roca empata sense 
gols contra el Cerdanyola
Cada equip va dominar una part i va gaudir d’ocasions que no va aprofitar

CF La Roca PBB 0

Forns, Cristina, Bernés, Ortiz, Yaiza, 
Zori, Coral, Galera, Ariadna, Paula 
i Marina [onze inicial]; Uceda (ps), 
Tània, Laia, Ferrer, Patrícia i Mireia.

FC Cerdanyola Vallès 0

Segura, López, Bartolomé, Blázquez, 
Rodríguez, Lázaro, Ortega, Antonio, 
Sarhani, Barbero i Carlota Granados 
[onze inicial]; Hernández (ps), Rivas, 
Medina, Estrella, Andrea Granados 
i Llanet.

ÀRBITRE: Gerard Justo, assistit a les bandes per Mariona Castells i Marc Pulido. 
Targetes: Ortiz del PBB La Roca i López del FC Cerdanyola Vallès.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU 

La Penya Blanc-i-Blava de la 
Roca va empatar a zero con-
tra el Cerdanyola del Vallès 
en un partit que va tenir 
ocasions per a ambdós equips 
i fases de domini altern. Va 
ser un partit força equili-
brat entre dos equips que 
estaven empatats a punts i 
que continuen en la mateixa 
situació un cop finalitzat el 
partit –ambdós compten ara 
amb vuit punts, tot i que les 
roqueroles tenen un partit 
jugat menys.

L’equip que entrena 
Miguel Cruz va ser millor 
durant la primera meitat. Va 
tenir més possessió i també 
les ocasions més clares, però 
l’encert de la portera rival 
en unes ocasions i la manca 
d’encert roquerol en d’altres 
van fer que s’arribés al des-
cans amb empat a zero. Segu-
ra va aturar un un contra un 
de les roqueroles, que a més 
van gaudir d’un xut que va 
sortir ajustat al pal i de dues 
jugades que van acabar amb 
centrades de la mort que no 
van trobar rematadora. El 
Cerdanyola, en canvi, arri-
bava poc i sempre ho feia a 
pilota aturada, aprofitant 
la major envergadura de les 
seves jugadores.

A la segona part, en canvi, 
a les roqueroles els va costar 
ficar-se dins del partit ie l 
Cerdanyola, amb un joc molt 
directe, va tenir un parell de 
bones ocasions que no van 
entrat per ben poc. En una 
d’elles Andrea Forns va fer 
una gran aturada que va evi-
tar el gol que hauria suposat 
la derrota.

WATERPOLO. 1a

Doble victòria d’un  
CN Caldes que se situa  
com a líder en solitari

Ripollet 

EL 9 NOU

El CN Caldes va aconseguir, 
aquest cap de setmana, una 
doble victòria que el situa 
com a líder en solitari amb 
cinc victòries de cinc par-
tits. L’equip de Marc Muñoz 
va derrotar amb relativa 
facilitat el Ripollet al partit 
corresponent a la cinquena 
jornada (1-5), una victòria 
que va sumar a l’aconseguida 
divendres, al partit que tenia 
pendent contra l’AE Les 
Corts UBAE corresponent 
a la tercera jornada, per un 
resultat de 0 gols a 2.

Al partit de divendres el 
control, i sobretot la pres-
sió alta, van correspondre a 

l’equip de Les Corts, que va 
dificultar molt la sortida de 
pilota de les calderines. Tot 
i això, van ser les de Muñoz 
les que van marcar en una 
contra. A la segona part les 
barcelonines van continuar 
dominant però Clàudia va 
estar molt encertada sota els 
pals i, aprofitant una recu-
peració, Gemma va fer el 0-2 
definitiu.

Dissabte, contra el 
Ripollet, les de Muñoz van 
encarrilar el partit molt ràpi-
dament –als quatre minuts 
de joc ja guanyava per 0 gols 
a 3– i va arribar al descans 
amb un clar 0 a 4. El Ripollet 
va fer l’1-4 però seguidament 
el Caldes va fer l’1 a 5 i va 
deixar el partit resolt.

El CN Granollers 
derrota el Poble Nou 
(10-6) i suma la seva 
segona victòria

Granollers

El CN Granollers va superar 
el CN Poble Nou per 10 gols a 
6 i se situa com a colíder amb 
6 punts, els mateixos que té 
el Sevilla, l’únic equip amb 
qui els granollerins han per-
dut aquesta temporada. Els 
de Tomas Bruder van decan-
tar el partit al seu favor en 
un bon primer quart, agafant 
una renda de tres gols que 
van mantenir estable durant 
la resta de partit i augmen-
tant-la al darrer període.

CN Granollers: Lisandro, 
Ros (2), Peralta (2, 2p), Colo-
minas, Riesco (1), Vera (1), 
Oliveros, Troyano, Sánchez 
(1), Ruiz, Antonov (3), Vale-
ro i Fernández

Parcials: 4-1 [primer quart]; 
5-2 [descans]; 7-4 [tercer 
quart] i 10-6.
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El Parets B, amb 
deu jugadors,  
es queda a mitja 
remuntada 
UD Cirera   2

Boixaderas, Icardo, Hernández, Ízar, 
Yustos, Pérez (González), Kamal 
(Ibrahima), Mas, Palacios, Reda i 
Romero (Jiménez).

CF Parets B                   1

Muñoz, Moreno, Polo, Rocamora, 
Pesquer, Hidalgo, Marouam, 
Torralba, Obiol, Segovia i Hernández.

ÀRBITRES: Guillem Blanch assistit 
a les bandes per Albert Puigdellíbol 
i Marc Partridge. Amonestacions 
per Reda i Pérez del Cirera i Obiol, 
Rocamora, Gómez, Moreno, Hidalgo 
i vermelles per Polo, Pesquer i 
Torralba.

GOLS: 1-0, Yustos, min 2; 2-0, Kamal, 
min 30; 2-1, Hidalgo, min 54.

Mataró

EL 9 NOU

El Parets B va quedar-se molt 
a prop de treure alguna cosa 
positiva del camp del Cirera. 
L’inici de partit no va poder 
ser més amarg per als de 
Kiko Sánchez. Al minut 2 
van encaixar l’1-0 de Yustos i 
passat el quart d’hora inicial 
es van quedar amb un juga-
dor menys per l’expulsió de 
Pesquer. Tot i jugar amb 10, 
el Parets B va tenir el domini 
del partit, però sense crear 
excessiu perill a la porteria 
local. A la mitja hora, Kamal 
va fer el segon a la sortida 
d’un córner. El Parets va 
millorar al segon temps, però 
no en va fer prou per remun-
tar, malgrat el gol d’Hidalgo.

L’equip de Diego García no va poder doblegar un Malgrat amb deu

La Torreta no aconsegueix traduir el 
domini en gols i no passa de l’empat 

CF La Torreta 1

Gilabert, Arenas, Sánchez, Bansar 
(Bilal), Martín (Rubio), Verano 
(Moreno), Alan, Samba (Abel), Diao 
(Mateo), Abdelkarim i Senyé.

CD Malgrat 1

Van den Berg, Partearroyo, 
Fernández, Busto, Carrasco (Araujo), 
Caimel (Pita), González (Rodríguez), 
Filigrana (Sans), Esquinas (De la 
Pena), Llas i López.

ÀRBITRE: Víctor Virgili assistit a les bandes per Bernat Puigdellíbol i Àlex 
Valero. Amonestacions per Mateo, Abdelkarim i Verano per La Torreta i De la 
Pena, Caimel, Busto, Araujo, López i dues amonestacions per Fernández.

GOLS: 0-1, Caimel, min 59; 1-1, Rubio, min 84.

La Roca del Vallès 

EL 9 NOU

La Torreta segueix sense 
conèixer la victòria, però 
no és per falta d’ocasions. 
L’equip de Diego García 
genera moltes ocasions i fa 
mal als rivals. Malgrat això, 
no té l’encert necessari per 
endur-se els tres punts. Un 
clar exemple va ser el partit 
davant el Malgrat, en el qual 
els visitants van jugar gai-
rebé tot el segon temps en 
inferioritat, i tot i així, es van 
aconseguir avançar en la seva 
única arribada i aconseguir 
emportar-se un punt.

La Torreta va tenir el domi-
ni del partit en tot moment, 
però els errors a les dues àre-
es el van penalitzar. Caimel, 

en una manca d’entesa de 
marcatge, va fer el 0-1 amb 
un xut al pal llarg des de fora 
l’àrea. El gol va esperonar 
els locals, que encara van 
embotellar més el Malgrat a 
la seva àrea, fruit de la infe-
rioritat.

La Torreta va fer, amb tota 
seguretat, el millor partit del 
curs, però li faltava l’encert. 

Rubio, en una jugada molt 
ràpida, va rebre sol dins 
l’àrea i va fer l’empat a 1 
quan quedaven pocs minuts 
pel final. La Torreta s’hauria 
pogut endur la victòria en el 
descompte: Abel va rematar 
una centrada, però l’àrbitre 
assistent va considerar que 
era fora de joc, una decisió 
molt protestada.

El Cardedeu fa un partit 
molt bo i s’endú els tres 
punts d’Argentona

Argentona

EL 9 NOU  
El Cardedeu de Jordi Peris 
continua sent un equip difícil 
de batre. Aquesta jornada va 
vèncer al complicat camp de 
l’Argentona, i ho va fer amb 
molta solvència. Els visitants 
no van poder traduir el domi-
ni en gols al primer temps, 
que va ser molt còmode. 

Al minut 64, Calvo va 
rematar a boca de canó una 
centrada de Colom al segon 
pal. L’Argentona va fer un 
pas endavant amb el gol, 
però, el Cardedeu va senten-
ciar amb una rematada de 
Cirera després d’un servei 
de banda. Els de Peris van 
patir al final i els locals van 
fer l’1-2 de penal al des-
compte.

CF Argentona 1

González, Olmeda, Nogueras, 
Hernández (Fortí), Marín, Groult, 
Pérez (Amadeu), Coca, Vacas 
(Lobato (Ballbona)), Rubí i Domingo 
(Bancells).

FC Cardedeu  2

Jiménez, Mauri, Ramírez, López, 
Colom, Gassama (Calvo), Puigbó 
(Estany), Matamala (Cissé), 
Verdaguer, Diallo (Cirera) i Fermín.

ÀRBITRES: Arnau Saurí assistit a les bandes per Albert Estrade i Marc Urbano. 
Amonestacions per Hernández, Groult, Olmeda i González de l’Argentona i 
Gassama, Matamala, Cissé, Colom i Estany del Cardedeu.

GOLS: 0-1, Calvo, min 64; 0-2, Cirera, min 81; 1-2, Bancells, min 92.

El Caldes supera 
per la mínima  
el mur defensiu 
de l’OAR Vic
CF Caldes   2

Morte, Cabot, Roca, Gayolà, 
González, Parra, Alsina (Drame), 
Albert Camí (Torrecillas), Carlos 
(Valls), Anaya i Jordi Camí (Segura)

OAR Vic                        1

Enciso, Cabrera (Benjamín), Ismail, 
Banús, Vila (Vergés), Parareda, 
Vilar (Tort), Yassine, Wellington 
(Domínguez), Max i Subirana 
(Puntí).

ÀRBITRES: Éfrem Méndez assistit 
a les bandes per Raid Houms i 
Marc Belmonte. Amonestacions per 
Parra pel Caldes i Subirana, Banús i 
Parareda de l’OAR Vic.

GOLS: 0-1, Yassine, min 35; 1-1, Jordi 
Camí, min 42; 2-1, Alsina, min 53.

Caldes de Montbui 

EL 9 NOU

Els partits com a local del 
Caldes s’estan convertint 
en un monòleg dels de José 
Luis Duque, ja que els equips 
plantegen un partit molt 
defensiu. L’OAR Vic, a la 
zona baixa de la classificació, 
no en va ser una excepció. 
Tot i així, es va avançar amb 
una rematada a la sortida 
d’un servei de córner. Abans 
del descans, Jordi Camí va 
fer l’empat després d’una 
gran combinació amb Gayolà.
En els millors moments del 
Caldes, el final del primer 
temps i començament de la 
segona, va arribar el segon 
gol. Alsina va fer el definitiu 
2-1 amb una bona rematada.
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Malgrat la victòria, el Molletense va signar una primera part ensopida i sense ocasions de gol

Un gol de córner desencalla 
el partit per al Molletense
Els vallesans van derrotar el Singuerlin a la segona part 

UD Molletense  2

De la Fuente, Arroyo, Gobern, 
Carranza, Quiñones, Carricondo, 
Garcia (Simón), Carrillo (Arnal), 
Diarra, Muñoz (Amadou) i Becerra 
(Ortiz).

CF Singuerlin 1

Sánchez, Peña, Gil, Tommaso, 
Rodríguez (Aritz), Juan (Astasio), 
Romero, Balbas (Pasquina), Velaire, 
Fernández i Naranjo (Peralta).

ÀRBITRE: Pol Cirauqui assistit a les bandes per Houssam Laaribi i Alejandro 
Rodríguez. Amonestacions pel tècnic Antoni Filgaira i dues amonestacions per 
Arnal de la Molletense i Rodríguez, Balbas i Fernández pel Singuerlín

GOLS: 1-0, Gobern, min 59; 2-0, Quiñones, min 65; 2-1, Gil, min 88.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU 

El Molletense va necessitar 
la segona part per derrotar el 
Singuerlin aquest dissabte a 
casa (2-1). Tots dos conjunts 
van signar una primera part 
ensopida, sense ocasions de 
gol ni un dominador clar. 
A la segona, el partit es va 
animar i aviat el Molletense 
va avançar-se al marcador. Va 
ser gràcies a un llançament 
de córner d’Ismael Quiñones, 
que Quim Gobern va rema-

tar de cap. El segon el va fer 
Quiñones de penal, després 
d’una falta. El Singuerlin es 
va animar després de l’expul-

sió d’Arnal per doble groga i 
va tenir temps de pressionar 
i marcar un gol al minut 88, 
obra de Joel Gil. 
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El Canovelles va anar a totes durant el partit i el Lliçà de Vall amb prou feines va tenir ocasions 

UE Canovelles                4

Luque, Vicente, Marc, Peña 
(Carretero), MBallo (Muñoz), Masip 
(Mato), Álvaro, Perera, José (Riera), 
Oriol i Resina (Corretjer). 

Lliçà de Vall CF              0

Martín, Mañosa, Bernal,  Pol Fàbrega, 
Enric (Riverola), Bonilla (Rubén), 
Peralta, Guillermo, Garcia (Pérez), 
Pol Sánchez (Parra) i Darío. 

Canovelles    

EL 9 NOU

El partit entre el Canovelles 
i el Lliçà de Vall d’aquest dis-
sabte no es va resoldre fins 
a la segona meitat (4-0). El 
Canovelles, que venia amb 
molta fam de gol des de l’em-
pat de la setmana passada 
contra el Vilanova, va pre-
cipitar-se a la primera part. 
Malgrat les ocasions –un tra-
vesser i diversos llançaments 
a porteria–, el Canovelles va 
ser incapaç de definir prou 
bé a la primera part. La sego-
na, però, ja va ser una altra 
història. 

El Canovelles sotmet el Lliçà 
de Vall a la segona part

Els locals van sortir del 
descans amb un joc més 
reposat. Resina va fer l’1-0 
després d’un un contra un. 
Muñoz i Corretjer van signar 
el 2-0 i el 3-0 en dues juga-
dres gairebé calcades, que 
van partir d’una centrada i 

van anar a petar al primer 
pal. El 4-0 definitiu el va fer 
el capità, González, que va 
enfonsar la pilota a l’escaire 
des de dins l’àrea. El Lliçà 
de Vall, per la seva banda, 
va tenir poques ocasions de 
perill durant tot el partit. 

Castellterçol      

EL 9 NOU 

El Castellterçol i l’Olímpic la 
Garriga van empatar aquest 
diumenge al migdia (1-1) en 
un partit amb bones ocasions 
per a tots dos conjunts. Els 
de la Garriga van començar 
dominant i van mantenir 
el pes del joc durant la pri-
mera mitja hora. Les bones 
sensacions dels visitants van 
trobar el seus fruits al minut 
31. La mà d’un jugador del 
Castellterçol a la frontal de 
l’àrea va significar una opor-
tunitat de falta directa per a 
l’Olímpic. Calero, que la va 
picar, va enviar la pilota per 
l’escaire i va fer el 0-1.

Arran del gol, els de la 

Garriga van baixar la inten-
sitat i el Castellterçol va 
aprofitar-ho per posar-se en 
el partit. A la segona part, 
els locals van fer una pas-
sa endavant i van generar 
ocasions fins a marcar l’1-1. 
La pilota va acabar al fons 
de la porteria gràcies a un 
xut creuat de Balaguer al 
76. L’Olímpic la Garriga va 

intentar avançar-se al mar-
cador els últims 10 minuts. 
Va tenir diverses ocasions 
per guanyar el partit, però 
no se’n va sortir. A hores 
d’ara, l’Olímpic la Garriga és 
cinquè a la classificació amb 
11 punts. El proper partit el 
disputarà el proper dissabte 
contra el Sant Feliu de Codi-
nes.

Llerona, 2 
CF Ametlla, 1
Lliçà d’Amunt 

Español va avançar-se al 
marcador per l’Ametlla al 
minut 22, però el Llerona es 
va fer fort a la segona part i 
va remuntar amb un doblet 
de Sabaté. El Llerona és setè 
i l’Ametlla cinquè, tots dos 
amb set punts.

La Batllòria, 1 
Lliçà d’Amunt, 3
La Batllòria  

El primer quart d’hora va ser 
pel Lliçà d’Amunt. Molina i 
Utrero van fer el 0-1 i el 0-2. 
Moussa va fer l’únic gol de la 
Batllòria al 28. Molina va fer 
l’1-3 al final del partit.

Sant Celoni, 2 
Montornès N., 2
Sant Celoni 

Els dos equips van inter-
canviar gols durant tot el 
matx. Pérez es va avançar pel 
Montornès Norte i Guedj i 
Gestí va fer els gols del Sant 
Celoni. Pereira va tancar el 
marcador.

Vilamajor, 2 
Montmeló, 0
Sant Antoni de Vilamajor 

Bruguera va fer el primer gol 
del Vilamajor al minut 42. La 
sentència no va tardar gaire 
a arribar. Monrabà va marcar 
el 2-0 al minut 46. 

Cardedeu B, 5 
Vilanova, 2
Cardedeu 

El Cardedeu B va golejar el 
Vilanova, que és cuer. Labor-
da va encetar el marcador i 
Auladell va signar un doblet 
pel Cardedeu. López i Moli-
na van fer els únics gols del 
Vilanova als minuts 84 i 85.

Bellavista, 2 
At. Vallès, 1
Les Franqueses del Vallès

Tot i la derrota, l’Atlètic 
Vallès va avançar-se al mar-
cador amb un gol de Ruiz al 
minut 25. M’Ballo va posar 
les taules al 28 i Danjo va 
fer el 2-1 definitiu al minut 
83. Amb aquesta victòria, el 
Bellavista se situa primer a la 
classificació.

Sant Feliu, 6 
Roda de Ter, 1
Sant Feliu de Codines

El Sant Feliu va golejar el 
Roda de Ter aquest diumen-
ge a casa. Turón va encetar el 
marcador per al Sant Feliu. 
EL van seguir Cunill i Palau a 
la primera part. A la segona, 
van marcar Duarte, Cunill 
una altra vegada i Marc. 
Pérez va marcar el gol de 
l’honor pel Roda de Ter al 
final del partit. 

El Castellterçol i l’Olímpic 
es reparteixen els punts
Tots dos conjunts van gaudir de bones ocasions per guanyar

El Palautordera 
goleja el Llinars 
a casa (4-2)

Sta. Maria de Palautordera

EL 9 NOU 

El Palautordera va golejar 
aquest dissabte a la tarda 
el Llinars a casa (4-2). Els 
visitants es van avançar 
molt d’hora, amb un gol al 
minut 5 de partit de Pérez. El 
Palautordera no es va donar 
per vençut i va fer valer la 
seva condició de favorit per 
posar les taules al minut 20  
–amb un gol de Palanca– i 
va remuntar amb un gol de 
Beato al 32, que va significar 
el 2-1. Blázquez va fer el 3-1, 
al 42 i Saavedra va sentenciar 
amb el 4-1. Pérez va tancar el 
marcador amb el 4-2 defini-
tiu pel Llinars. Amb aquest 
resultat, el Palautordera és 
quart a la classificació amb 8 
punts, empatat amb el tercer: 
el Sant Celoni. El Llinars, per 
la seva banda, és dotzè amb 
quatre punts.
    CF Palautordera: Serra, 
Saavedrea, Almendros (Bor-
ja), Pérez, Ruiz, Blázquez 
(García), Justícia, Mutuver-
ría, Diallo (Font), Palanca 
(Coll) i Beato (Salguero). 

CE Llinars: Martín, Carri-
llo, Masnou, Pérez, Manent 
(Ninou), Pol, Janita (Relat), 
Ferran, González, Montané 
(Rullo) i Sorolla (Canals). 

Àrbitre: Aleix Lasserrot. 
Targetes grogues: Almen-
dros, Font, Pérez i Puigjaner, 
del Palautordera, i Carrillo, 
Ferran (2, min 51), Sorolla 
i Pérez, del Llinars. Targe-
tes vermelles: Serra, del 
Palautordera.

GOLS: 0-1, Pérez, min 5; 
1-1, Palanca, min 20; 2-1, Bea-
to, min 32; 3-1, Blázquez, min 
42; 4-1, Saavedra, min 75; 4-2, 
Pérez, min 82. 

Les baixes 
castiguen 
l’Aiguafreda (3-0)  
Prats de Lluçanès (Osona) 

Les baixes de cinc jugadors 
–alguns d’ells, titulars habitu-
als– van castigar l’Aiguafreda 
amb un 3-0 aquest dissabte 
a casa el Pradenc. El primer 
gol va arribar per una errada 
en la sortida del porter de 
l’Aiguafreda, que va donar 
la pilota a un davanter rival. 
En el segon, Vila es va poder 
colar entre la defensa dels 
visitants i el tercer va ser un 
xut des del punt de penal. 
   CE Aiguafreda: Rosell, 
Vilalta, Clara, Colominas, 
Bach, Prieto (Cañizares), 
Reverter, Munté (Domín-
guez), Raulet (Boix), Marsal 
i Matas (Josep).

GOLS: 1-0, Codinach, min 
13; 2-0, Vila, min 43; 3-0, 
Pont, min 88. 

La paciència va ser l’aliat del conjunt local, que tenia fam de gol

ÀRBITRE: Daniel Boya. 

GOLS: 1-0, Resina, min 52; 2-0, Muñoz, min 77; 3-0, Corretjer min 79; 4-0, 
González, min 82. 

CF Castellterçol              1    

Delgado, Santos, Sala, Gaspar, Relats 
(Guasch), Miró (Rabasseda), Bonilla 
(Mata), Del Río, Díaz, Serra (Moya) 
i Balaguer. 

CF Olímpic La Garriga    1

Martín, Carrillo, Masnou, Pérez, 
Manent (Ninou), Pol, Janita (Relat), 
Ferran, González, Montané (Rullo) i 
Sorolla (Canals). 

ÀRBITRE: Ot Vivet. TG: Relats, Del Río i Rabasseda, del Castellterçol.

GOLS: 0-1, Calero, min 31; 1-1, Balaguer, min 76.
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Xavier Rovira va firmar quatre dels sis gols que va fer el Caldes dissabte contra a la pista de l’Alcoi
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OK LLIGA MASCULINA 

El Recam Làser guanya els seus 
primers tres punts a l’OK Lliga

OK PLATA MASC.

Un mal final de 
partit sentencia 
el Sant Feliu 
contra el Jolaseta
CHP Sant Feliu   5

Turón, Muntané, Yepes, Villa i 
Figueras [cinc inicial], Fajas, Altayó, 
Nuevo, Figueras i Pujadó.

RC Jolaseta                   8

Barrenechaea, Ignacio, Guillermo, 
López i Montserrat [cinc inicial], 
González, Osorio, Pérez i Fernández.

ÀRBITRES: Ariel Morisio i Oriol 
Garriga. TG: Figueras, del Sant Feliu, 
i Guillermo, del Jolaseta.

GOLS: 1-0, Yepes, min 3; 1-1, 
González, min 13; 2-1, Yepes, min 15; 
3-1, Figuras, min 20; 4-3, González, 
min 26; 5-3, Figueras, min 34; 5-4, 
González, min 38; 5-5, González, 
min 40; 5-6, González, min 42; 5-7, 
Montserrat, min 43; 5-8, Montserrat, 
min 43. 

Sant Feliu de Codines

Ton Falqués

El primer partit de la tempo-
rada al Francesc Cassart va 
acabar molt malament pels
interessos del Sant Feliu (5-
8). La primera part contra el 
Jolaseta va ser de clar domini 
local. A la segona, els bascos 
van sortir a buscar la victò-
ria i van aconseguir l’empat 
ràpidament, però el Sant 
Feliu va tornar a fer forat 
fins al 5-3. De sobte, però, tot 
va canviar. Els vallesans es 
van bloquejar i el Jolaseta va 
fer cinc gols en cinc minuts 
que els van deixar descol-
locats. 
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Tot i la derrota contra el Manlleu, el Bigues i Riells ha completat un bon pas per la Lliga Catalana 

El Bigues cau contra  
el Manlleu a la semifinal  
de la Lliga Catalana (0-4)

Santa Perpètua de Mogoda

EL 9 NOU 

El CHP Bigues i Riells va 
quedar-se només a un pas de 
la final de la Lliga Catalana 
d’hoquei. Les vallesanes, que 
van caure a les semifinals 
contra el Manlleu divendres 
al poliesportiu de Santa Per-
pètua (Vallès Occidental), 
van ser capaces de donar la 
cara i mostrar les seves vir-
tuts. De fet, venien curtes 
de reforços. Marta Borràs 
i Erika Gihrardello –dues 
de les peces clau del con-
junt– tot just s’havien incor-
porat dijous a la dinàmica de 
l’equip després de les seva 
estada a les seleccions d’Espa-
nya i Itàlia, respectivament.  

El partit, que va acabar 0-4 
a favor de les osonenques, 
va començar bé pels interes-
sos del Bigues i Riells. Les 
jugadores, dirigides des de la 
banqueta per Ramon Peralta, 
van formar una defensa sòli-
da que els va permetre gene-
rar contraatacs i ocasions de 
gol a la primera part, encara 
que sense encert. 

Tot i el bon moment del 
Bigues, un xut i gol des de 
dins de l’àrea del Manlleu 
abans del descans va trencar 
el partit. El conjunt d’Osona 
va sortir més fort a la segona 
part i va tenir moments de 
molt bon joc. Van fer el 0-2 i 
el 0-3 de manera molt segui-
da i aviat van sentenciar 
amb el 0-4 final. Malgrat la 

derrota, el Bigues i Riells va 
tancar la Lliga Catalana amb 
bon regust de boca i amb la 
sensació d’haver plantat cara 
al rival. 

En els partits anteriors 
de la competició, el Bigues 

havia derrotat l’Igualada, el 
Voltregà i el Girona i només 
va caure en el primer partit 
de la fase de grups contra 
el Palau-solità i Plegamans. 
Aquests resultats els van 
valdre per ser primeres de 

grup amb nou punts i plan-
tar-se a les semifinals de la 
Lliga Catalana. El Manlleu 
es va proclamar dissabte 
guanyador de la Lliga Cata-
lana en la final contra el 
Cerdanyola.

PAS Alcoi 3

Grau Vila, Domínguez, Morales, 
Pérez i Matías [cinc inicial], Carlos, 
Grau Blanquer, Seguí, Javier o 
Castañer. 

Rec. Làser CH Caldes 6

Camps, Ricart, Rovira, Gurri i 
Rodríguez [cinc inial], Alexandre 
Acsensi, Blanqué, Roger Acsensi i 
Beltrán

ÀRBITRE: Segi Mayor i Juan Iglesias. Targetes blaves: Matías, del PAS Alcoi, i 
Ricart, Rodríguez i Roger Acsensi, del Caldes.

GOLS: 1-0, Morales, min 11; 1-1, Rodríguez, min 13; 2-1, Rodríguez, min 15; 2-2, 
Alexandre Acesensi, min 15; 2-3, Rovira, min 17; 3-3, Carlos, min 20; 3-4, Rovira, 
min 34; 3-5, Rovira, min 41; 3-6, Rovira, min 47.

Alcoi

EL 9 NOU 

El Recam Làser Caldes es 

va retrobar amb la victòria 
aquest dissabte al vespre 
al camp del PAS Alcoi. Els 
vallesans, que no havien 

guanyat cap partit des del 
començament de l’OK Lliga, 
van recuperar sensacions i 
van golejar l’Alcoi per 3-6. 
Els d’Eduard Candami van 
començar endollats, però el 
bon joc no va ser suficient 
per avançar-se en el mar-
cador. De fet, va passar el 
contrari. Un malentès entre 
els defensors del Caldes va 
impulsar Morales, del PAS 
Alcoi, a fer el primer gol del 
partit des de la mitjana dis-
tància.

Els vallesans, però, va 

reaccionar de seguida i un 
un contra un de Christian 
Rodríguez va posar les taules 
al marcador. L’alegria no va 
durar gaire estona. El mateix 
Rodríguez va rebre una tar-
geta blava que va provocar 
que Morales tornés a ano-
tar, aquesta vegada de falta 
directa. El partit va seguir 
amb intercanvi de gols. 
Al minut 15, després d’un 
rebot a l’interior de l’àrea, 
Alexandre Acsensi va fer 
el 2-2. Dos minuts després, 
Xavier Rovira va fer el 2-3 
pel Caldes –també de falta 
directa–, però al minut 20, 
Carlos, va tornar a empatar 
per al PAS Alcoi. 

UN CALDES  
AMB MÉS INICIATIVA

A la segona part, el Caldes es 
va reordenar i va prendre la 
iniciativa del partit. Rovira 
va tornar a marcar de falta 
directa al minut 34. El mateix 
jugador va signar un hat-
trick pocs minuts després 
i també va ser l’encarregat 
de fer la sentència al minut 
47. Amb aquesta victòria –la 
primera a l’OK Lliga aquesta 
temporada– el Caldes acon-
segueix un respir. “Tenim 
una sensació d’alliberament”, 
admet l’entrenador, Eduard 
Candami.

El Caldes va signar una molt bona segona part i Xavier Rovira va fer pòquer de gols

LLIGA CATALANA FEMENINA  
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El Granollers 
millora però 
encaixa la tercera 
derrota seguida

Barcelona

EL 9 NOU

El CB Granollers va millo-
rar prestacions respecte 
als últims dos partits però, 
malgrat això, no va poder 
aconseguir la victòria i va 
encadenar la tercera derrota 
seguida, aquest cop a la pis-
ta de l’EBAE SESE (58-41). 
L’equip d’Àngel López va 
millorar sobretot en la faceta 
defensiva però va encaixar 
massa triples –10– per part 
d’un equip amb molt encert 
en el tir exterior i dominador 
en el joc interior. A les grano-
llerines els va mancar encert 
en atac –porten alguns 
partits amb anotació molt 
baixa– i reduir les pèrdues de 
pilota.

COPA CAT. FEM.

COPA CATALUNYA MASCULINA

El CB Granollers, a punt 
de doblegar el Montgat, 
líder invicte
CB Granollers  65

Jordi Serra (10), Viñallonga, Auró 
(4), Homs (7) i Maspons (8) –[cinc 
inicial]–; Salmerón (4), Castro (9), 
Solans (3), Cervantes, Seidi (4), 
Subirachs (10) i Murciano (6).

UE Montgat-NGK 69

Oleart (7), Herrero (2), Baluda (11), 
Cerqueira (4) i Balagué (8) –[cinc 
inicial]–; Rodríguez (5), Ribó (10), 
Morales (9), Tomàs (6) i Camins (7).

ÀRBITRES: Jordi Vila i Sergio Ferrer. Van eliminar per cinc faltes personals a 
Baluda del Montgat. Van xiular faltes antiesportives a Auró del Granollers i a 
Oleart (2, desqualificat) del Montgat. Van xiular tècnica a Balagué del Montgat.

PARCIALS: 17-20 [primer quart]; 34-39 [descans]; 51-53 [tercer quart] i 65-69.

El Mollet s’endú el duel  
de debutants contra l’Alginet
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El jugador del Mollet Carles Marzo en una acció del partit contra l’Albacete

Alginet (la Ribera Alta) 

EL 9 NOU

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
va aconseguir, en la terce-
ra jornada de competició, 
guanyar el primer partit en 
la nova categoria. Va ser a 
València, davant el Safir 
Fruits Alginet, un altre 
debutant que va pujar –igual 
que el Mollet– la temporada 
passada. Els homes de Josep 
Maria Marsà van dominar el 
partit –i el marcador– durant 
gairebé els 40 minuts, però 
els avantatges no van ser 
mai definitius i van haver de 
lluitar fins al final per acon-
seguir la victòria, que va ser 
per quatre punts de diferèn-
cia (66-70).

Els de Marsà van començar 
amb molta empenta, amb 
molt bon treball defensiu, 
transicions molt ràpides en 
atac i alguna sortida a la con-
tra. Amb aquestes premisses 
van fer un parcial de 0-8 de 
sortida mentre l’Alginet no 
aconseguia anotar la seva 
primera cistella fins al minut 
dos i mig. L’equip valencià 
va intentar jugar molt amb 
el llançament exterior però a 
la primera meitat no va estar 
gens encertat i el Mollet, que 
va tancar bé el rebot defen-
siu, va poder jugar amb rapi-
desa i sorprendre el rival. Un 

triple d’Ignasi Belver i una 
contra de Yeikson Montero 
van posar el 6-15 al marcador 
i el Mollet va arribar als 10 
de marge poc després amb 
el 7-17 obra de José Manuel 
Coego però després d’una 
fase de pèrdues l’Alginet es 
va apropar a cinc punts.

Al segon quart la dinàmica 
es va mantenir; l’Alginet con-
tinuava buscant l’encert en el 
tir exterior, sense aconseguir 
trobar-lo i el Mollet penalit-
zava els errors locals sempre 
que podia. L’estira-i-arronsa 
al marcador es va mantenir 
amb el Mollet sempre al 
davant, amb un màxim avan-
tatge d’11 punts (21-32) que 
es va reduir a 9 en arribar al 
descans.

En tornar dels vestidors 
l’equip valencià va començar 
a trobar l’encert que no havia 
tingut a la primera meitat, 
amb triples de Tokaev i 
Galarza, i es va anar apropant 
al marcador fins a capgirar-lo 
(47-44), i va arribar a l’inici 
del darrer quart amb un des-
avantatge pel Mollet d’un 
punt.

Aleshores Marsà va posar 
el seu equip en zona 2-3 i 2-
1-2, l’Alginet es va tornar a 
encallar en el tir exterior, i 
el Mollet va aprofitar-ho per 
tornar a posar-se al davant i 
endur-se la victòria.

L’equip de Josep Maria Marsà guanya 66-70 a domicili i suma la primera victòria

LLIGA LEB PLATA 

EBAE SESE  58

Lago (4), Costa (5), Colas (15), 
Gómez (7) i Querol (9) –[cinc 
inicial]–; Mañà, Cabello (7), Pardo (3) 
i Muñoz (8).

CB Granollers 41

Musach, Conejos, Marata (4), 
Povedano (3) i Ibern (9) –[cinc 
inicial]–; Ferrer (9), Alba(2), Tirvió 
(3), Lobo (2), Molina (4) i Aguilar (5).

ÀRBITRES: Albert Poti i Maria 
Gotsens. No hi van haver eliminades 
per cinc faltes personals. Van xiular 
falta antiesportiva a Costa del SESE.

PARCIALS: 18-7 [primer quart]; 29-20 
[descans]; 49-32 [tercer quart] i 58-41.

Granollers 

EL 9 NOU

Només la manca d’encert en 
moments puntuals va fer que 
el CB Granollers no aconse-
guís derrotar el fins ara líder 
invicte, UE Montgat, amb 
qui va acabar perdent per 
quatre punts (65-69).

A mitjans del primer quart 
el Montgat es va posar al 
davant i així es va mantenir 
fins al darrer quart. Tres 
triples seguits de Castro van 
situar el Granollers al davant 
(56-54) a l’inici del darrer 
quart però el Montgat va 
saber jugar amb sang freda i 
va capgirar el resultat.

Safir Fruits Alginet  66

Javier Nicolau (11), Miguel Martínez 
(12), Adrián Gálvez (7), Jon Galarza 
(6) i Bernat Vanaclocha (4) –[cinc 
inicial]–; Marcel Verdú (3), Sergio 
Hernández (3), Denis Tokaev (10), 
Javier Dalmau, Guillem Marin, Sergio 
Romero i Luis Verdeguer (10).

Rec. Gaudí CB Mollet 70

Marc Sesé (11), Ignasi Belver 
(11), Javi Rodríguez (10), Yeikson 
Montero (15) i Carles Marzo (3) 
–[cinc inicial]; Toni Figuerola (2), 
Àngel Soto (3), Sergi Guàrdia, Marc 
Pagès (10) i José Manuel Coego (5).

ÀRBITRES: Josep Lluís Presseguer i Héctor Sanhermelando. Van eliminar per 
cinc faltes personals a Verdeguer de l’Alginet i a Rodríguez del Mollet.

PARCIALS: 12-17 [primer quart]; 26-35 [descans]; 50-49 [tercer quart]; 66-70.

Mal inici d’un Lliçà 
d’Amunt que continua 
sense guanyar

Lliçà d’Amunt 

EL 9 NOU

El Ripotrans Lliçà d’Amunt 
va patir una altra derrota 
contundent (66-89), aquest 
cop contra el Coalci CB 
Sant Josep, i continua sense 
aconseguir la seva primera 
victòria.

L’equip que entrena Jordi 
Grau va fer un mal primer 

quart, sobretot pel que fa a la 
faceta ofensiva –només nou 
punts– que el va obligar a 
anar a remolc durant la resta 
del partit. El Lliçà va igualar 
el joc al segon quart però va 
tornar a patir una davallada 
durant el tercer i això ja el va 
condemnar a la derrota, amb 
un últim quart en què ja no 
va tenir cap opció de remun-
tada.

El Sant Gervasi 
aguanta l’empenta 
rival fins al segon 
quart i perd (59-81)

Mollet del Vallès

El Sant Gervasi va sumar 
una nova derrota en perdre 
clarament contra el Círcol 
Cotonifici de Badalona per 
59 a 81. L’equip de Toni Sáez 
va aguantar el ritme dels 
badalonins durant el primer 
quart, amb tres triples però 
després va ser el Badalona 
qui, a base de tir exterior, 
va marcar les diferències, 
i va arribar al descans amb 
10 punts de diferència. Una 
diferència que els molletans 
ja no van poder recuperar. 

Sant Gervasi: Arnau, Díaz, 
Montes, Martín i Caminal 
–[cinc inicial]–; Orois, Rebas-
so, Reina, Marzal, Fuentes, 
Piqueras i Gil.

Parcials: 17-17 [primer 
quart]; 35-45 [descans]; 48-61 
[tercer quart] i 59-81.

Ripotrans Lliçà d’Am. 66

Ellsworth (15), Carracedo (12), Castro 
(8), Seikhou (7) i Abad (2) –[cinc 
inicial]–; Farré, Ollé (2), Castillo (4), 
Manero (12), Candil i Pou (3). 

CB Sant Josep 89

Aguado (28), Serra (2), Aza, González 
(12) i Ferran (13) –[cinc inicial]–; 
Balart, Noguera (4), Sánchez (1), 
Fernández (18), Prat (8) i Cano (3). 

ÀRBITRES: Ivette Ruiz i Francisco Miguel Moreno. No hi va haver eliminats per 
cinc faltes personals. 

PARCIALS: 9-22 [primer quart]; 33-45 [descans]; 44-63 [tercer quart] i 66-89.
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Pol Espargaró va esclatar d’eufòria amb la celebració del seu primer segon lloc a Moto GP
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Pol acaba segon, el seu millor 
resultat a Moto GP, i Aleix, setè

Misano (Itàlia)

EL 9 NOU

Somrient, feliç, sospirava 
alleujat perquè ell mateix 
sabia que no estava tenint el 
seu millor any, malgrat tenir 
una de les millors motocicle-
tes de la graella. Pol Espar-
garó va aconseguir un triomf 
personal aquest diumenge 
en el Gran Premi de l’Emilia 
- Romagna, on va obtenir un 
més que merescut segon lloc 
–el seu millor resultat d’ençà 
que competeix a la categoria 
reina i el seu primer podi 
amb Honda.

Amb KTM havia aconse-
guit sis tercers llocs, que ja 
li feien tenir un regust molt 
dolç. Amb Honda ha tardat 
16 curses a assaborir el més 
similar a la glòria, però Pol 
Espargaró no podia amagar 
la seva eufòria a la conclusió 
de la cursa. “Ha trigat més 
del que m’agradaria i espero 
que no trigui tant la pròxima 
vegada. És un podi important 
per a mi i per a la meva car-

cial. Qui sí que va tenir una 
gran arrencada va ser Aleix. 
El d’Aprilia va sortir des de 
l’11a posició i va tancar la 
primera volta rodant en el 
vuitè lloc. La sort es va aliar 
amb Pol a la tercera volta, 
quan Jack Miller va abando-
nar i Pol va poder avançar 
fins a la tercera posició, on 
va córrer durant 18 voltes 
trepitjant els talons del seu 
company Marc Márquez, que 
acabaria guanyant la cursa 
completant el duet d’Honda.

A cinc voltes pel final, el 
que era el líder indiscuti-
ble de la cursa fins aquell 
moment, Francesco Bagnaia, 
va caure i va cedir el liderat-
ge, la qual cosa va permetre a 
Pol acabar en segona posició 
còmodament, ja que Bastia-
nini estava a vuit segons de 
diferència.

Aleix va tenir una cursa 
molt més moguda. El d’Apri-
lia es va situar en sisè lloc a 
la quarta volta, on va rodar 
set voltes fins que va ser 
avançat per Morbidelli. El 
gran dels Espargaró va entrar 
en una pugna, de diverses 
voltes, amb el pilot italià i 
amb Rins per la cinquena 
posició. Aleix, amb proble-
mes d’adherència al neumà-
tic posterior i sense sentir 
les millors sensacions, va ser 
superat per Quartararo –que 
es va proclamar campió del 
món– i per Rins per ser setè.

rera esportiva”, assegurava 
el 44. D’altra banda, Aleix 
també va obtenir un molt 
bon resultat i va acabar en la 

setena posició.
Pol, que sortia des de la 

quarta plaça, no va tenir 
una bona sortida després de 

ser avançat pel portuguès 
Miguel Oliveira, tot i que el 
44 a la segona volta ja havia 
recuperat la seva posició ini-

L’International GT Open Circuit 
acaba amb un final molt renyit

Belén García necessita 
mantenir-se dins el top-8
Austin (EUA)

EL 9 NOU

La pilot de l’Ametlla del 
Vallès Belén García no va 
tenir sort en la primera cursa 
a Austin, on havia d’acabar 
entre les vuit primeres per 
mantenir un volant per la 
pròxima temporada.

La pilot de l’Scuderia W 
va tenir un gran inici, va 
aprofitar el primer revolt 
tancat per passar del sisè 
lloc –posició inicial– fins al 

segon. Durant moltes voltes 
va aguantar les envestides 
de les rivals, que en certs 
moments es van desesperar 
pel baix ritme de García, que 
va provocar un tap a causa 
d’un més que probable pro-
blema tècnic. Amb el pas de 
les voltes va anar perdent 
ritme i la cursa se li va acabar 
fent molt llarga, i va acabar 
sent dotzena per problemes. 
Aquesta matinada es disputa 
la segona i decisiva cursa per 
al futur de García.

Montmeló

EL 9 NOU

El Circuit de Barcelona-
Catalunya ha posat el colo-
fó a la temporada 2021 de 
l’International GT Open 
amb una final no apta per a 
cardíacs.

L’Inception Racing, que 
ja partia com a favorit, va 
confirmar els pronòstics i va 
apoderar-se del campionat 

–amb el triomf dels pilots 
Nick Moss i Joe Osborne–. 
A l’equip britànic ja se li va 
posar tot de cara a la matinal 
de diumenge en aconseguir 
marcar la volta ràpida aquest 
matí, mitjançant la qual han 
assegurat la primera posició 
en la graella de sortida.

L’equip McLaren 720 S 
GT3 va tenir una excel·lent 
arrencada i es va situar al 
capdavant de la cursa, aguan-

tant l’envestida dels seus 
perseguidors: l’AKKA ASP, 
l’Inception Racing o l’AKM 
Motorsport. El pilot estatal 
Andy Soucek va ser un dels 
grans animadors de la cursa 
i, malgrat perdre les opcions 
dissabte de campionat, es va 
encarregar que el seu equip 
–Lechner Racing– posés 
contra les cordes l’Inception 
Racing, en la que va ser una 
fraticida persecució.

BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

Real Canoe, 87 - Zentro B. Madrid, 103
Globalcaja La Roda, 73 - Benicarló, 78
Albacete, 82 - El Ventero CBV, 66
Alginet, 66 - Recanvis G. Mollet, 70
FC Cartagena CB, 71 - Menorca, 69
Valencia BC, 83 - H. Gran Canaria, 87
CB Cornellà, 54 - Sant Antoni Ibiza, 81

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Sant Antoni Ibiza ............3 3 0 244 183 6
 2.- Benicarló ..........................3 3 0 227 183 6
 3.- FC Cartagena CB .............3 3 0 222 201 6
 4.- Globalcaja La Roda ..........3 2 1 245 217 5
 5.- Albacete............................3 2 1 239 223 5
 6.- Menorca ...........................3 2 1 223 207 5
 7.- Zentro B. Madrid ............3 2 1 268 254 5
 8.- Safir Fruits Alginet .........3 1 2 199 214 4
 9.- H. Gran Canaria ...............3 1 2 208 223 4
 10.- CB Cornellà ......................3 1 2 200 228 4

 11.- Recanvis G. Mollet ........ 3 1 2 217 249 4
 12.- Valencia BC ......................3 0 3 237 258 3
 13.- El Ventero CBV ...............3 0 3 198 238 3
 14.- Real Canoe .......................3 0 3 214 263 3

Copa Catalunya. Grup 3

UB Sant Adrià, 103 - B. Pia Sabadell, 61
CB Santa Coloma, 84 - CB Castellar, 73
Sant Gervasi, 59 - Badalona, 81
UE Mataró, 83 - Vive-El Masnou, 92
Ripotrans CB Lliçà, 66 - Sant Josep, 89
CB Granollers, 65 - UE Montgat, 69

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UE Montgat .....................5 5 0 410 337 10
 2.- UB Sant Adrià ..................5 4 1 409 316 9
 3.- CB Santa Coloma .............5 4 1 363 345 9
 4.- Vive-El Masnou ...............5 3 2 388 346 8
 5.- Sant Josep .........................5 3 2 385 361 8
 6.- CB Granollers ................ 5 3 2 354 340 8
 7.- UE Mataró ........................5 3 2 364 372 8
 8.- CB Castellar .....................5 1 4 325 377 6
 9.- Sant Gervasi .....................5 1 4 337 395 6

 10.- B. Pia Sabadell .................5 1 4 308 379 6
 11.- Badalona ...........................4 1 3 270 270 5
 12.- Ripotrans CB Lliçà ........ 4 0 4 219 294 4

Primera categoría. Grup 1

CB Matadepera, 73 - AE Minguella, 65
Sant Cugat, 56 - AEC Collblanc, 66
CB Prat, 65 - El Círcol B, 49
A.E.S.E. B, 64 - CB Sant Josep Obrer, 77
Centre Catòlic, 80 - CE Sant Nicolau, 76
CB Granollers 2, 57 - CN Caldes A, 79

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CE Sant Nicolau ...............5 4 1 375 330 9
 2.- CB Prat ..............................5 4 1 347 311 9
 3.- CN Caldes A ................... 5 3 2 367 323 8
 4.- CB Matadepera ................5 3 2 364 346 8
 5.- AE Minguella ...................5 3 2 334 324 8
 6.- El Círcol B.........................4 3 1 276 267 7
 7.- AEC Collblanc..................5 2 3 323 330 7
 8.- CB Granollers 2 ............. 5 2 3 331 338 7
 9.- Centre Catòlic..................5 2 3 356 364 7
 10.- CB Sant Josep Obrer .......5 2 3 286 329 7

 11.- Sant Cugat ........................5 1 4 352 393 6
 12.- A.E.S.E. B ..........................4 0 4 228 284 4

Segona Categoria. Grup 7

UB Sant Adrià B - AE Minguella B, ajornat
Vilanova del Vallès, 76 - CB La Garriga, 51
UB Mir, 77 - CB Parets, 57
Cerdanyola, 64 - Vive-El Masnou, 49
Lliçà d’Amunt B, 65 - Les Franqueses, 75
CB Sant Celoni, 81 - CB Mollet B, 68

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Les Franqueses ........ 5 5 0 362 283 10
 2.- UB Mir ..............................5 4 1 383 293 9
 3.- AE Minguella B ...............4 4 0 287 227 8
 4.- UB Sant Adrià B...............4 3 1 275 246 7
 5.- Vilanova del Vallès ....... 5 2 3 298 295 7
 6.- CB Parets ....................... 5 2 3 278 303 7
 7.- Cerdanyola Al Dia B .......5 2 3 294 320 7
 8.- CB La Garriga ................ 5 2 3 336 367 7
 9.- CB Mollet B ................... 5 1 4 313 382 6
 10.- CB Lliçà d’Amunt B ....... 5 1 4 285 354 6
 11.- Vive-El Masnou ...............4 1 3 258 265 5

 12.- CB Sant Celoni .............. 4 1 3 266 300 5

Tercera Categoria. Grup 1

CB Nou Badia, 78 - CB Castellbisbal B, 73
Sant Quirze BC, 64 - Sant Cugat 2, 62
CB Castellar B, 52 - Natació Terrassa B, 75
Pia Sabadell B, 58 - CB Ripollet B, 62
Natació Sabadell B, 62 - Can Parellada, 45
Sabadell BQ Vallès, 61 - CN Caldes B, 78

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CN Caldes B ................... 4 3 1 279 219 7
 2.- Natació Sabadell B ..........4 3 1 277 235 7
 3.- Natació Terrassa B ..........4 3 1 252 214 7
 4.- CB Ripollet B ...................3 3 0 241 203 6
 5.- CB Nou Badia ...................4 2 2 254 276 6
 6.- Pia Sabadell B ..................3 2 1 194 174 5
 7.- CB Castellbisbal B ...........4 1 3 259 254 5
 8.- Sant Quirze BC ................4 1 3 269 289 5
 9.- Sant Cugat 2 .....................4 1 3 209 240 5
 10.- Sabadell BQ Vallès ..........4 1 3 214 286 5
 11.- Can Parellada ...................3 1 2 187 201 4
 12.- CB Castellar B ..................3 1 2 150 194 4

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

El petit dels Espargaró també va aconseguir el seu primer podi amb l’escuderia Honda
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Grup 4 
Sant Gervasi 2, 62 - CB Granollers 3, 68
Montmeló CB, 58 - CB Vic 3, 90
CB Tona B, 68 - CB Cardedeu, 82
CB Llinars, 64 - Gramanet BC, 52
Canovelles BC, 61 - CB L’Ametlla, 65
Bàsquet Neus, 73 - CB Mollet C, 70

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic 3 ............................4 4 0 347 213 8
 2.- CB Llinars ...................... 4 4 0 244 210 8
 3.- Gramanet BC....................4 3 1 245 202 7
 4.- CB L’Ametlla ................. 4 3 1 275 257 7
 5.- CB Granollers 3 ............. 4 3 1 247 238 7
 6.- Canovelles BC ................ 4 2 2 249 260 6
 7.- CB Mollet C ................... 4 1 3 267 249 5
 8.- CB Cardedeu .................. 3 2 1 222 213 5
 9.- Bàsquet Neus ...................4 1 3 213 256 5
 10.- CB Tona B .........................4 0 4 234 299 4
 11.- Sant Gervasi 2 ..................4 0 4 229 298 4
 12.- Montmeló CB ................ 3 0 3 155 232 3

Femení
Copa Catalunya

CB Balaguer, 55 - Natació Terrassa, 35
Cadí Manresa, 61 - CEEB Tordera, 73
AB Premià, 50 - CBF Cerdanyola, 63
EBAE Sese, 58 - CB Granollers, 41
L’Hospitalet, 57 - Bàsquest Safa Claror, 44

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola...............5 4 1 349 275 9
 2.- CEJ L’Hospitalet ..............5 3 2 308 241 8
 3.- EBAE Sese ........................5 3 2 308 259 8
 4.- CEEB Tordera ..................5 3 2 345 332 8
 5.- AB Premià ........................5 3 2 282 288 8
 6.- Cadí Manresa ...................5 3 2 292 317 8
 7.- CB Balaguer .....................5 2 3 284 299 7
 8.- Bàsquest Safa Claror .......5 2 3 262 292 7
 9.- CB Granollers ................ 5 2 3 252 310 7
 10.- Natació Terrassa ..............5 0 5 204 273 5

Primera Categoria. Grup 1

FD Cassanenc, 93 - Sant Cugat Negre, 53
Femení Osona A, 56 - CB Argentona, 50
CN Caldes, 51 - Sutton Cerdanyola, 47
GEIEG B, 46 - Sant Andreu Natzaret, 70
CE Onyar, 66 - Sabadell BQ Vallès, 50
CBU Lloret , 47 - Sant Gervasi 1, 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Femení Osona A ..............5 5 0 313 244 10
 2.- FD Cassanenc...................5 4 1 355 249 9
 3.- CE Onyar ..........................5 4 1 283 232 9
 4.- Sant Andreu Natzaret .....5 3 2 296 267 8
 5.- GEIEG B ............................5 3 2 297 286 8
 6.- CB Argentona ..................5 2 3 245 278 7
 7.- Sant Cugat Negre ............5 2 3 284 332 7
 8.- CN Caldes ...................... 5 2 3 249 306 7
 9.- Sabadell BQ Vallès ..........4 2 2 218 218 6
 10.- Sutton Cerdanyola ..........5 1 4 230 277 6
 11.- Sant Gervasi 1 ..................4 1 3 213 204 5
 12.- CBU Lloret  ......................5 0 5 232 322 5

FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

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

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

Primera Catalana. Grup 1

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Parets CF ................... 4 3 1 0 11 6 10
 2.- Unificació Llefià CF ....4 3 1 0 8 3 10
 3.- L’Escala FC ...................4 3 1 0 7 4 10
 4.- Montañesa CF..............4 3 0 1 8 3 9
 5.- CE Banyoles .................4 3 0 1 6 4 9
 6.- CD Bescanó ..................4 2 2 0 8 5 8

 7.- Palamós CF...................4 2 1 1 6 3 7
 8.- Mollet CF ................... 4 2 1 1 5 4 7
 9.- Les Franqueses CF .... 4 1 0 3 5 6 3
 10.- Martinenc CF ...............4 0 2 2 3 6 2
 11.- EF Mataró .....................4 0 1 3 4 7 1
 12.- Lloret CF ......................4 0 1 3 4 8 1
 13.- Llagostera B .................4 0 1 3 2 9 1
 14.- UE La Jonquera ...........4 0 0 4 0 9 0

Segona Catalana. Grup 5

CF Lloreda, 0 - Vilassar de Mar B, 1
UD Molletense, 2 - CF Singuerlín, 1
Premià CE, 3 - CE Europa B, 1
Sabadellenca, 2 - EF Barberà Andalucía, 2
CD Montcada, 2 - San Juan Montcada, 1
Racing Vallbona, 5 - UD Parc, 1
CE Canyelles, 0 - CCD Turó Peira, 1
UD At.Gramanet, 1 - CD Masnou, 4

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

Grup 6

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

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

Tercera Catalana. Grup 5

CF Caldes Montbui B, 0 - UE Centelles, 1
UE Seva, 2 - CD Borgonyà, 2
FC Pradenc, 3 - CE Aiguafreda, 0
CF Castellterçol , 1 - Olímpic La Garriga, 1
St Feliu de Codines, 6 - CE Roda de Ter, 1
Santa Eugènia, 0 - CF Voltregà, 0
Sant Vicenç Torelló, 1 - CE Moià, 2
CE Navàs B, 1 - UE Tona B, 1
Descansa: CF Folgueroles

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Roda de Ter ............6 5 0 1 16 14 15
 2.- CF Voltregà ..................6 4 2 0 18 8 14
 3.- CE Moià ........................6 4 1 1 13 8 13
 4.- UE Centelles ................5 3 2 0 13 7 11
 5.- Olímpic La Garriga.... 6 3 2 1 10 10 11
 6.- St Feliu de Codines ... 6 3 0 3 15 9 9
 7.- FC Pradenc ...................6 2 2 2 13 8 8
 8.- UE Tona B.....................5 2 2 1 7 3 8
 9.- CF Folgueroles ............5 2 1 2 15 8 7
 10.- CE Aiguafreda ........... 5 2 1 2 10 10 7
 11.- Santa Eugènia ..............3 1 2 0 5 3 5
 12.- CE Navàs B ...................4 1 2 1 5 8 5
 13.- CF Caldes Montbui B 6 1 1 4 11 16 4
 14.- Sant Vicenç Torelló .....5 1 0 4 6 12 3
 15.- CF Castellterçol  ..........6 0 2 4 5 15 2
 16.- UE Seva .........................5 0 1 4 8 16 1
 17.- CD Borgonyà ................5 0 1 4 6 21 1

Grup 9

FC Cardedeu B, 5 - Vilanova del Vallès, 2
CE La Batllòria, 1 - CE Lliçà d’Amunt, 3
CE Llerona, 2 - CF Ametlla Vallès, 1
Bellavista Milán, 2 - At.Vallès, 1
Sant Celoni FC, 2 - CD Montornés Norte, 2
CF Vilamajor, 2 - Montmeló UE, 0
CF Palautordera, 4 - CE Llinars, 2
UE Canovelles, 4 - FC Lliçà de Vall, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bellavista Milán ........ 4 3 1 0 9 5 10
 2.- At.Vallès .................... 4 3 0 1 7 3 9
 3.- Sant Celoni FC ........... 4 2 2 0 13 8 8
 4.- CF Palautordera ........ 4 2 2 0 10 6 8
 5.- CF Ametlla Vallès...... 4 2 1 1 11 7 7
 6.- CF Vilamajor ............. 4 2 1 1 9 9 7
 7.- CE Llerona ................. 4 2 1 1 8 9 7
 8.- FC Cardedeu B ........... 4 2 0 2 10 8 6
 9.- CE Lliçà d’Amunt ...... 4 2 0 2 8 8 6

 10.- UE Canovelles ........... 4 1 2 1 8 5 5
 11.- CD Montornés Norte 4 1 2 1 8 7 5
 12.- CE Llinars .................. 4 1 1 2 10 10 4
 13.- FC Lliçà de Vall.......... 4 0 2 2 6 14 2
 14.- Montmeló UE ............ 4 0 1 3 5 10 1
 15.- CE La Batllòria .......... 4 0 1 3 1 6 1
 16.- Vilanova del Vallès ... 4 0 1 3 4 12 1

Femení
Preferent

FC Martinenc, 4 - CE Sabadell, 2
CE Pontenc, 0 - Fundació Terrassa, 4
Fundació Jupiter, 0 - UE Porqueres, 1
FC Girona, 2 - CF Palautordera, 1
PBB La Roca, 0 - CF Cerdanyola Vallès, 0
Descansa: CE Llerona

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Palautordera ........ 6 4 1 1 16 5 13
 2.- UE Porqueres ...............6 4 1 1 10 2 13
 3.- Fundació Terrassa .......5 3 2 0 13 5 11
 4.- FC Martinenc ...............6 3 2 1 11 7 11
 5.- FC Girona .....................5 3 1 1 16 5 10
 6.- PBB La Roca ............... 5 2 2 1 11 4 8
 7.- CF Cerdanyola Vallès .6 2 2 2 9 6 8
 8.- CE Llerona ................. 5 2 0 3 7 9 6
 9.- CE Pontenc ...................6 1 1 4 3 13 4
 10.- CE Sabadell ..................5 0 0 5 2 16 0
 11.- Fundació Jupiter .........5 0 0 5 0 26 0

FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- EF Les Corts .................4 3 1 0 11 4 10
 2.- Eixample .......................4 3 0 1 13 8 9
 3.- CFS Arenys de Munt ..4 2 1 1 11 8 7
 4.- FS Canet .......................4 2 1 1 10 9 7
 5.- FCS Arrahona ..............4 2 0 2 17 16 6
 6.- CN Caldes .................. 3 2 0 1 11 10 6
 7.- CEFS Prosperitat .........4 2 0 2 18 18 6
 8.- AE Xarxa Horta ...........4 2 0 2 10 10 6
 9.- CE Jesús-Maria ............3 2 0 1 8 8 6
 10.- Sant Joan Vilassar .......4 2 0 2 14 15 6
 11.- AECS L’Hospitalet ......4 1 1 2 17 19 4
 12.- Futsal Mataró B ...........4 1 1 2 16 18 4
 13.- Gràcia FSC ....................4 1 0 3 13 17 3
 14.- Unión Santa Coloma ...2 0 2 0 4 4 2
 15.- CFS Montcada .............4 0 2 2 8 10 2
 16.- CFS Montsant ..............4 0 1 3 8 15 1

Divisió d’Honor Catalana

FS Parets, 6 - Rapid Santa Coloma, 6
Ciutat de Mataró, 2 - Sant Julià de Ramis, 3
FS Pineda de Mar, 2 - CEFS Manlleu, 7
FS Ripollet B, 0 - FS Sant Cugat, 7
FS Castellar, 5 - CFS Vilamajor, 6
Vacarisses CE - Sant Joan Club , ajornat
EFS Girona, 3 - Montornès La Unión B, 3
CFS Lloret, 8 - Badalona Futsal, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Julià de Ramis .....3 3 0 0 15 11 9
 2.- Montornès La Unión B 4 2 1 1 17 8 7
 3.- Rapid Santa Coloma ...3 2 1 0 11 7 7
 4.- Vacarisses CE ...............3 2 1 0 12 9 7
 5.- Ciutat de Mataró .........3 2 0 1 11 5 6
 6.- FS Castellar ..................4 2 0 2 18 19 6
 7.- CFS Vilamajor ........... 4 2 0 2 11 12 6
 8.- FS Parets .................... 3 1 1 1 20 17 4
 9.- FS Sant Cugat ..............3 1 1 1 15 13 4
 10.- FS Pineda de Mar ........4 1 1 2 15 20 4
 11.- Badalona Futsal ...........4 1 1 2 12 23 4
 12.- CFS Lloret ....................3 1 0 2 9 4 3
 13.- CEFS Manlleu ..............3 1 0 2 12 12 3
 14.- Sant Joan Club  ............3 1 0 2 15 17 3
 15.- FS Ripollet B ................4 1 0 3 7 19 3
 16.- EFS Girona ...................3 0 1 2 8 12 1

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

FS Castelldefels, 2 - Penya Esplugues B, 2
AD Sala Zaragoza, 3 - FSF César Augusta, 6
FS Ripollet, 1 - CN Caldes, 5
Aliança Mataró, 4 - Sabadell Femení, 4
AE Les Corts, 2 - CF Castellón, 3
Intersala Zaragoza, 1 -Eixample, 5
Emotion Zaragoza, 3 - CD La Concordia, 3
CD Santa Ana, 2 - AECS L’Hospitalet, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CN Caldes .................. 5 5 0 0 14 3 15
 2.- CF Castellón ................5 4 1 0 12 7 13
 3.- FS Castelldefels ...........5 3 2 0 23 9 11
 4.- FSF César Augusta ......5 3 2 0 20 12 11
 5.- Penya Esplugues B ......5 3 1 1 17 11 10
 6.- AECS L’Hospitalet ......5 3 1 1 9 7 10
 7.- Mecanoviga Eixample 5 3 0 2 20 9 9
 8.- CD La Concordia ....... 5 2 1 2 11 7 7
 9.- AE Les Corts ................5 2 1 2 11 10 7
 10.- Emotion Zaragoza .......5 1 2 2 12 19 5
 11.- Intersala Zaragoza ......5 1 1 3 14 15 4
 12.- FS Ripollet....................5 1 0 4 11 22 3
 13.- AD Sala Zaragoza ........5 1 0 4 12 24 3

 14.- Aliança Mataró ............5 0 2 3 10 18 2
 15.- Sabadell Femení ..........5 0 1 4 9 19 1
 16.- CD Santa Ana ...............5 0 1 4 5 18 1

HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

Helvetia Anaitasuna, 36 - Puente Genil, 23
Frigoríficos Morrazo, 33 - BM Benidorm, 28
Barça, 39 - Bada Huesca, 30
Antequera, 24 - Atlético Valladolid, 26
L.Cantabria Sinfín, 19 - BM Torrelavega, 27
Ademar León, 32 - Fraikin Granollers, 41
Logroño La Rioja, 31 - Incarlopsa Cuenca, 26
Viveros Herol Nava, 25 - Bidasoa Irún, 31

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................7 7 0 0 270 190 14
 2.- Bidasoa Irún.................8 5 1 2 214 210 11
 3.- Fraikin Granollers .... 7 5 0 2 218 189 10
 4.- Logroño La Rioja .........8 5 0 3 255 253 10
 5.- Helvetia Anaitasuna ...8 4 1 3 242 224 9
 6.- Puente Genil ................8 4 1 3 238 237 9
 7.- Frigoríficos Morrazo ..8 3 2 3 219 214 8
 8.- Viveros Herol Nava .....8 4 0 4 243 250 8
 9.- Incarlopsa Cuenca .......8 4 0 4 228 241 8
 10.- Atlético Valladolid ......8 3 1 4 213 233 7
 11.- BM Torrelavega ...........6 3 0 3 165 156 6
 12.- Abanca Ademar León .8 3 0 5 250 257 6
 13.- BM Benidorm ..............6 2 1 3 173 171 5
 14.- Bada Huesca .................8 2 1 5 219 240 5
 15.- L.Cantabria Sinfín.......8 2 0 6 212 244 4
 16.- Antequera ....................8 1 0 7 180 230 2

Primera Estatal 

Avannubo La Roca, 37 - H Banyoles, 33
CH Bordils, 24 - La Salle Montcada, 26
Esteve Sesrovires, 31 - Sant Joan Despí, 34
St Esteve de P., 34 - CH Poblenou, 31
SM Adrianenc, 33 - H Sant Cugat, 37
H Terrassa, 27 - Joventut Mataró, 25
CA Sabadell , 28 - KH-7 Granollers, 43
OAR Gràcia, 32 - Palautordera-Salicru, 27

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- H Sant Cugat ................5 5 0 0 183 132 10
 2.- Avannubo La Roca .... 5 5 0 0 187 152 10
 3.- H Sant Joan Despí .......5 5 0 0 178 151 10
 4.- La Salle Montcada .......5 4 0 1 174 164 8
 5.- KH-7 Granollers ........ 5 3 0 2 168 148 6
 6.- OAR Gràcia ..................5 3 0 2 170 164 6
 7.- CH Bordils ....................5 3 0 2 151 156 6
 8.- St Esteve de P............. 5 2 1 2 166 159 5
 9.- CH Poblenou................5 2 0 3 148 147 4
 10.- Joventut Mataró ..........5 2 0 3 129 128 4
 11.- H Terrassa ....................5 2 0 3 144 153 4
 12.- St.Esteve Sesrovires ....5 1 0 4 166 169 2
 13.- SM Adrianenc ..............5 1 0 4 153 168 2
 14.- Palautordera-Salicru 5 1 0 4 125 162 2
 15.- H Banyoles ...................5 0 1 4 140 167 1
 16.- CA Sabadell  .................5 0 0 5 127 189 0

GRUP A

FH Sant Vicenç, 46 - CH Bordils B, 25
KH-7 Granollers C, 31 - Handbol Molins, 30
Handbol Gavà, 27 - UEH Calella, 29
SA Adrianenc B, 49 - CH Canovelles, 23

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FH Sant Vicenç ............5 5 0 0 202 113 10
 2.- KH-7 Granollers C ..... 5 4 0 1 148 158 8
 3.- UEH Calella .................5 3 1 1 139 130 7
 4.- SA Adrianenc B ...........5 3 0 2 168 150 6
 5.- Handbol Molins ..........5 2 1 2 167 134 5
 6.- CH Bordils B ................5 1 0 4 146 160 2
 7.- Handbol Gavà ..............5 1 0 4 143 160 2
 8.- CH Canovelles ........... 5 0 0 5 102 210 0

Grup B

CH Vilamajor, 44 - Avannubo La Roca, 23
Espanyol, 32 - Garbí de Palafrugell, 29
H Sant Cugat, 34 - CH Cardedeu, 31
La Salle Bonanova, 37 - Coop. Sant Boi, 30

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- La Salle Bonanova .......5 5 0 0 157 122 10
 2.- Coop. Sant Boi .............5 4 0 1 162 139 8
 3.- H Sant Cugat ................5 4 0 1 158 146 8
 4.- CH Vilamajor ............ 5 2 0 3 147 141 4
 5.- Garbí de Palafrugell ....5 2 0 3 148 157 4
 6.- Espanyol Handbol .......5 2 0 3 129 139 4
 7.- CH Cardedeu ............. 5 1 0 4 128 146 2
 8.- Avannubo La Roca .... 5 0 0 5 139 178 0

Femení
Divisió d’Honor 

Atlético Guardés - Morvedre, ajornat
Liberbank Gijón, 29 - Zuazo Barakaldo, 27
Zonzamas, 22 - KH-7 BM Granollers, 25
Bera Bera - Elche, ajornat
Rocasa Gran Canaria, 27 - Porriño, 22
Handbol Sant Quirze, 26 - Valladolid, 29
Málaga, 34 - Salud Tenerife, 24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Rocasa Gran Canaria ...6 5 0 1 206 161 10
 2.- Liberbank Gijón ..........6 5 0 1 178 163 10
 3.- Bera Bera ......................5 4 1 0 162 124 9
 4.- Costa Sol Málaga .........6 4 0 2 191 152 8
 5.- Atlético Guardés .........5 4 0 1 134 121 8
 6.- Aula Valladolid ............6 4 0 2 191 187 8
 7.- Elche .............................5 3 1 1 128 118 7

 8.- KH-7 BM Granollers . 6 3 1 2 159 154 7
 9.- Porriño..........................5 1 1 3 136 153 3
 10.- Zuazo Barakaldo .........6 1 0 5 172 172 2
 11.- Salud Tenerife .............6 1 0 5 163 192 2
 12.- Morvedre......................5 1 0 4 118 151 2
 13.- Handbol Sant Quirze ..6 1 0 5 141 202 2
 14.- Zonzamas Lanzarote...5 0 0 5 127 156 0

Divisió d’Honor Plata

Elda Prestigio, 28 - OAR Gràcia, 24
CH Amposta, 22 - Avannubo La Roca, 26
FH Sant Vicenç, 33 - CB Almassora, 22
KH-7 Granollers At, 22 - BM Benidorm, 30
H Sant Joan Despí, 33 - BM Castellón, 31
Handbol Gavà, 26 - Levante Marni, 23
Joventut Mataró, 32 - Grupo USA, 35

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Elda Prestigio ..............5 5 0 0 153 130 10
 2.- Grupo USA ...................4 4 0 0 138 106 8
 3.- FH Sant Vicenç ............6 4 0 2 161 145 8
 4.- H Sant Joan Despí .......5 4 0 1 147 139 8
 5.- CB Almassora...............5 4 0 1 122 119 8
 6.- BM Castellón ...............6 3 0 3 181 159 6
 7.- OAR Gràcia ..................6 3 0 3 158 149 6
 8.- Handbol Gavà ..............6 3 0 3 165 170 6
 9.- BM Benidorm ..............6 2 1 3 153 154 5
 10.- Joventut Mataró ..........6 2 0 4 147 159 4
 11.- Avannubo La Roca .... 6 2 0 4 152 167 4
 12.- KH-7 Granollers At ... 5 1 0 4 121 139 2
 13.- CH Amposta .................6 0 2 4 133 171 2
 14.- Levante Marni .............6 0 1 5 156 180 1

Grup A

HC Sant Boi, 25 - CE BCN Sants , 14
Esplugues, 26 - Avannubo La Roca, 22
AEH Les Franqueses, 34 - CH Cardedeu, 26
A. Lleidatana , 26 - CH Ascó, 26

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- A. Lleidatana  ...............5 4 1 0 156 99 9
 2.- CH Ascó ........................5 4 1 0 170 120 9
 3.- AEH Les Franqueses . 5 4 0 1 156 133 8
 4.- HC Sant Boi ..................5 3 0 2 129 115 6
 5.- CE BCN Sants  ..............5 2 0 3 133 134 4
 6.- Esplugues .....................5 1 0 4 88 126 2
 7.- Avannubo La Roca .... 5 0 1 4 110 157 1
 8.- CH Cardedeu ............. 5 0 1 4 116 174 1

Grup B

CH Vilamajor, 41 - CH Canovelles, 20
Handbol Ribes, 27 - Vilanova del Camí, 20
 H Palautordera, 27 - FH Sant Vicenç, 32
Descansa: CH Martorell

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FH Sant Vicenç ............4 4 0 0 129 91 8
 2.-  H Palautordera ......... 5 4 0 1 157 130 8
 3.- Handbol Ribes .............4 3 0 1 113 95 6
 4.- CH Vilamajor ............ 4 2 0 2 116 97 4
 5.- CH Canovelles ........... 5 1 0 4 124 172 2
 6.- CH Martorell ...............4 0 1 3 101 126 1
 7.- CH Vilanova del Camí 4 0 1 3 88 117 1

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

Pas Alcoi, 3 - Recam Làser Caldes, 6
Barça, 8 - Deportivo Liceo, 7
Reus Deportiu, 8 - CP Alcobendas, 1
Igualada Rigat , 5 - CE Noia Freixenet, 6
CP Voltregà, 5 - CP Manlleu, 2
Parlem Calafell, 3 - Lleida Llista Blava, 2
CH Palafrugell, 4 - Garatge Plana Girona, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................7 7 0 0 51 18 21
 2.- Deportivo Liceo ...........7 5 1 1 34 22 16
 3.- CE Noia Freixenet .......7 4 2 1 36 24 14
 4.- Lleida Llista Blava .......7 3 3 1 32 24 12
 5.- Reus Deportiu .............7 3 2 2 31 26 11
 6.- Parlem Calafell ............7 3 1 3 26 29 10
 7.- Pas Alcoi .......................7 2 2 3 26 28 8
 8.- CP Voltregà ..................7 2 1 4 19 25 7
 9.- CP Manlleu ..................7 2 1 4 23 32 7
 10.- Igualada Rigat  ............7 2 1 4 20 34 7
 11.- Recam Làser Caldes .. 7 1 3 3 19 20 6
 12.- CH Palafrugell .............7 1 3 3 24 32 6
 13.- CP Alcobendas .............7 2 0 5 23 35 6
 14.- Garatge Plana Girona..7 1 2 4 15 30 5

OK Lliga Plata Nord

CE Vendrell, 3 - CE Arenys de Munt, 6
Dominicos, 8 - Rochapea, 1
CHP Sant Feliu, 5 - RC Jolaseta, 8
CP Tordera, 6 - Compañía de María, 1
CH Mataró, 5 - SD Espanyol, 0
CH Lloret - Deportivo Liceo, sr.

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

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Cicle de sortides natura-
listes: sortida de plantes. 
Centre cívic i cultural La 
Fàbrica. 09.00-12.00.

Hora del conte: L’hort de 
l’Eriçona Airí, a càrrec d’Eva 
González. Biblioteca. 18.00.

Vilanova del Vallès. Taller 
de lectura en veu alta. 
Biblioteca Contravent. 17.00.

Voluntariat per la Llengua. 
Biblioteca Contravent. 18.45.

Dimecres 27

L’Ametlla del Vallès. Taller 
bàsic de fotografia, a càr-
rec de Ramon Cugat. Sala 
Polivalent. 19.00.

Granollers. Alfabetització 
digital: “Com ens inscrivim a 
empreses de treball temporal 
(ETT)”. Gra. 10.00.

Espai familiar Jaume Oller. 
Centre Cívic Jaume Oller. 
16.00.

‘La vida dins d’un formi-
guer’ i visita guiada a la Sala 
d’Invertebrats. Museu de 
Ciències Naturals. 17.30.

Presentació del llibre 
Nosaltres no vàrem pactar. La 
transició a peu de carrer, amb 
Xavier Oller, i Carles Bort, 
d’Agita’t Gràcia. Anònims. 
19.00.

Conferència: “Efectes eco-
nòmics, socials i sanitaris de 
la Covid-19. Cap a un nou 
contracte social”, a càrrec 
d’Emili Ferrer, coordinador 
d’Economistes Davant la 
Crisi. Presenta i modera 

Teresa Serra, membre de 
Federalistes d’Esquerres 
(Fed). Can Jonch. 19.00.

Literature and Critical 
Thinking. Conversa en 
anglès amb Inorbis. En línia. 
19.00.

La Llagosta. Xerrada: 
“Resiliència”, a càrrec d’Ana 
Egea. Biblioteca. 16.00.

Santa Maria de 
Palautordera. Tast de marxa 
nòrdica. Parc Pau Casals. 
10.00-12.00.

Vallromanes. Hora del 
conte; Frederik, amb Lídia 
Clua. Casal de Cultura. 17.30.

Vilanova del Vallès. Grup 
de conversa en francès. 
Biblioteca Contravent. 17.30.

Dijous 28

L’Ametlla del Vallès. Taller 
de mandales. Casal de la 
Gent Gran. 17.00.

Llegir el teatre: La Víctor C., 
d’Anna Maria Ricart. Sala 
Polivalent. 17.30.

Bigues i Riells del Fai. 
Hora del conte: The witch’s 
Broomstick, a càrrec d’Eam-
mon Allison, de Cambridge 
School. Biblioteca. 17.30.

Cardedeu. Cardoterror 
XVI. Especial Halloween. 
Presentació del còmic 
La noche del terror ciego. 
Biblioteca Marc de Vilalba. 
19.00. Presentació del 
Cardoterror XVI, 21.00. 
Projecció d’un capítol de la 
sèrie La dimensió descone-
guda, 21.30. Sessió de cine-

Dilluns 25

Caldes de Montbui. Club de 
lectura La Caldera. Xerrada 
sobre Cançó de la plana’ 
de Kent Haruf. Biblioteca 
Municipal. 18.45.

Cardedeu. Experimentia. 
Laboratori de ficció digital. 
Sessió especial familiar. Dins 
el Cardoterror. Biblioteca 
Marc de Vilalba. 17.00-19.00.

Granollers. Donació de sang. 
Parròquia de Sant Esteve. 
10.00.

Espai familiar Jaume Oller. 
Centre Cívic Jaume Oller. 
16.00.

Club de lectura: Literatura i 
arts. Biblioteca Roca Umbert. 
18.00.

Xerrada: “Com prevenir 
l’addició infantil a les panta-
lles”. Parlem en família. Sala 
Tarafa. 18.00.

La Roca del Vallès. Llegim 
novel·la: Comentem La trena, 
de Laetitia Colombani, a càr-
rec d’Alícia Gili. Biblioteca 
Municipal. 20.00.

Lliçà d’Amunt. Aula tec-
nològica, a càrrec de José 
Maqueda. Biblioteca Ca l’Oli-
veres. 18.00.

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

Converses en català. 
Biblioteca. 19.00.

Vilanova del Vallès. Taller 
de lectura en veu alta. 
Biblioteca Contravent. 17.00.

Taller de costura infantil. 
Biblioteca Contravent. 17.00.

Grup de conversa en anglès. 
Biblioteca Contravent. 19.40-
20.40.

Dimarts 26

Bigues i Riells del Fai. 
Activitat de Halloween. 
Crearem ferides falses a la 
pell amb pintura i materials 
especials. Biblioteca. 17.30.

Cardedeu. Experimentia. 
Laboratori de ficció digi-
tal. Sessió especial joves. 
Biblioteca Marc de Vilalba. 
17.00.

Presentació del llibre Tres 
poetes de Cadaqués amb 
Clara M. Clavell. Lectura 
poètica amb Núria Busquet 
Molist, Jordi Pagès i Pol 
Pagès Bonnín (guitarra). 
Amb tastets de Cadaqués. 
Tarambana. 20.00.

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

“Activitat física versus 
sedentarisme”. Aula AGEVO. 
Museu de Granollers. 18.30.

La Garriga. Biodansa. Torre 
Iris. 18.00.

Conferència: “Alimentació 
sostenible, eines per cui-
dar el planeta”, a càrrec 
de Berta Vidal, Fundació 
Espigoladors. Teatre - El 
Patronat. 18.30.

Llinars del Vallès. Hora del 
conte en anglès: The witch’s 
Broomstich, amb Cambridge 
School. Biblioteca. 17.30.

Conferència: “De què ens 
parlen les mames?”, a càrrec 
de Gemma Martí Cusachs. 
Biblioteca Municipal. 18.00.

Lliçà d’Amunt. Taller crea-
tiu: “Farem un ninot articu-
lat”. Biblioteca Ca l’Oliveres. 
17.30.

Montmeló. Xerrada: 
“L’aigua, el fred, el glaç. 
Els pous de glaç del Vallès 
Oriental”, amb Cinta 
Cantarell, Organitza 
Òmnium Montmeló. Museu 
Municipal. 19.00.

Montornès del Vallès. 
Converses en anglès. 
Biblioteca. 19.15.

Sant Feliu de Codines. 
Conferència inaugural del 
curs escolar 2021/2022: 
“Educar amb salut, des de 
l’humor”, a càrrec de Juanjo 
Camarena Rodríguez da 
Silva, Teatre del Buit. Centre 
Cívic La Fonteta. 18.00.

CARDEDEU 
CARdotERRoR 
XVI. ESPECIAL 
HALLowEEn  
Biblioteca Marc de Vilalba 
i Cinema Esbarjo. Dijous 
28, a partir de les 19h

Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’

ma amb música en directe, 
Garras humanas, 22.00. 
Cinema Esbarjo.

Granollers. Construcció 
i programació d’un robot 
amb Lego. Labs digitals. 
Biblioteca Roca Umbert. 
17.30.

Conferència: “La natura 
modelada a través de les 
arts modernistes. Flors i 
plantes perennes vestint 
l’arquitectura”, a càrrec de 
Marta Saliné, cocomissària i 
directora en Història de l’Art 
i col·laboradora del Grup de 
Recerca en Història de l’Art i 
del Disseny. Museu. 19.00.

Club de lectura Primavera 
silenciosa. Museu de 
Ciències Naturals. 19.00.

La Llagosta. Hora del 
conte: Contes divertits de 
Halloween, amb Puri Ortega. 
Can Pelegrí. 18.15.

Les Franqueses del Vallès. 
Hora del conte: Groc i blau 
fan verd’. Biblioteca de 
Bellavista. 17.30.

Espai Zero: “Preparem les 
golfes”. Centre Cultural de 
Bellavista. 18.00.

El 28 de cada mes: 
Neurociència. Ateneu 
Popular la Tintorera. 19.30.

Martorelles. Presentació.
recital de poesia: Pájaros 
amb la Laura i el grup de 
poesia de Martorelles.
Biblioteca Montserrat Roig. 
18.30.

Montornès del Vallès. 
Tertúlies en català del 
Voluntariat per la Llengua. 
Biblioteca. 11.00.

Converses en francès. 
Biblioteca. 18.00.

Sant Celoni. Xerrada: 
Parlem de... “Temps de ritu-
als de dol”. Biblioteca l’Escor-
xador. 18.30.

Presentació del llibre 1 dia 
d’octubre i 2 poemes, de Josep 
Rull. Teatre Ateneu. 20.15.

Vilanova del Vallès. Com 
obtenir el certificat digital 
i la seva utilització: IdCat 
i IdCat mòbil. Biblioteca 
Contravent. 10.00-12.00.

Taller de manualitats. 
Biblioteca Contravent. 18.00.
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CARDEDEU  Dijous

Esbarjo	 La	dimensió	desconeguda	 21.30	(Capítol	sèrie)	(Cardoterror	XVI)
	 Garras	humanas	 22.00	(Cardoterror	XVI)

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 El	buen	patrón	 17.30
	 Maixabel	 19.45
	 Venom	2:	Habrá	matanza	 21.45

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 A	todo	tren:	destino	Asturias	 16.15
	 Venom	2:	Habrá	matanza	 18.00,	20.00	i	22.00
	 Venom	2:	Habrá	matanza	(Atmos)	 17.30,	19.30	i	21.30	/	16.30,	18.30,	20.30	(dj.	VOSE)	i	22.30
	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	 16.00	/	17.00	/	19.30	/	18.45
	 Sin	tiempo	para	morir	 17.45	i	20.45	/	18.45	i	21.45
	 La	crónica	francesa	 16.45	i	21.15	/	20.20
	 Ron	da	error	 19.00	/	16.00	i	18.15	/	17.45
	 Halloween	kills	 16.00,	18.10,	20.20	i	22.30
	 Shang-Chi	y	la	leyenda	de	los	diez	anillos	 16.30
	 Dune	 21.45	/	20.00
	 Maixabel	 22.30
	 Supernova	 16.00	/	20.45	i	22.30
	 El	buen	patrón	 20.00	i	22.15	/	17.45
	 Las	leyes	de	la	frontera	 16.15
	 Mediterráneo	 16.00
	 No	respires	2	 18.10	i	22.30
	 La	Patrulla	Canina:	la	película	 16.00
	 Madres	paralelas	 20.00	i	22.15

S ANT CELONI  Dimecres   

Ocine	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	 18.30
	 Sin	tiempo	para	morir	 20.20
	 El	buen	patrón	 17.50	i	20.10
	 Venom	2:	Habrá	matanza	 18.00,	20.00	i	22.30
	 Dune	 22.00
	 Halloween	kills	 18.15,	20.30	i	22.45
	 Ron	da	error	 17.50	i	20.00
	 Madres	paralelas	 22.00

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	creua	per	a	això	
totes	les	línies	imaginables,	
de	manera	que	dona	lloc	a	una	
inesperada	i	explosiva	successió	
d’esdeveniments	d’imprevisibles	
conseqüències.

HALLOWEEN KILLS

EUA 2021. Dir. David Gordon 
Green. Amb Jamie Lee Curtis 
i Judy Greer. Terror.	La	nit	de	
Halloween	en	la	qual	Michael	
Myers	torna	no	s’ha	acabat	
encara.	Minuts	després	que	
Laurie	Strode,	la	seva	filla	
Karen	i	la	seva	neta	Allyson	
deixin	tancat	i	cremant	a	aquest	
monstre	emmascarat,	Laurie	es	
dirigeix	ràpidament	a	l’hospital	
per	tractar	les	seves	ferides,	
creient	que	tot	ha	acabat.	Però	
quan	Michael	aconsegueix	
alliberar-se,	el	seu	ritual	sagnant	
continua.	Mentre	Laurie	tracta	
amb	el	seu	dolor	i	es	prepara	per	
defensar-se,	serveix	d’inspiració	
perquè	tot	Haddonfield	
s’aixequi	contra	aquest	monstre	
imparable.

CARTELLERA

CINEMA 

OCINE 
GRANOLLERS  
El	sempre	sorprenent	Wes	
Anderson	dirigeix	el	film	
‘La	crónica	francesa’

LA CRÓNICA 
FRANCESA
EUA 2021. Dir. Wes Anderson. 
Amb Benicio del Toro, 
Frances McDormand i Jeffrey 
Wright. Comèdia dramàtica.	
Una	carta	d’amor	al	món	del	
periodisme,	ambientada	en	la	
redacció	d’un	periòdic	nord-
americà	en	una	ciutat	francesa	
fictícia	del	segle	XX,	amb	tres	
històries	interconnectades	
entre	elles.

LA FAMILIA 
ADDAMS: LA GRAN 
ESCAPADA
EUA 2021. Dir. Greg Tiernan 
i Conrad Vernon. Animació. 

Morticia	i	Gomez	estan	angoi-
xats	perquè	els	seus	fills	
estan	creixent,	saltant-se	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	cara-
vana	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.	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.	
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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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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. 

SUPERNOVA
Regne Unit 2020. Dir. Harry 
Macqueen. Amb Colin Firth 
i Stanley Tucci. Drama. Sam i 
Tusker són parella des de fa 20 
anys. Sam és pianista. Tusker 
és escriptor. Viatgen a través 
d’Anglaterra amb la seva vella 
furgoneta i visiten amics, fami-
liars i llocs del seu passat. Des 
del moment en què a Tusker 
fa dos anys li van diagnosticar 
Alzheimer en la seva fase prime-
renca, el temps que passen junts 
és el més important que tenen.

VENOM 2:  
HABRÁ MATANZA
EUA 2021. Dir. Andy Serkis. 
Amb Tom Hardy i Woody 
Harrelson. Acció. Retorn de 
Eddie Brock, l’astut periodista i 
reporter que, després de quedar 
infectat, experimentarà radicals 
canvis en el seu cos i adquirirà 
els poders del simbiont Venom, 
que usa a Brock com a hoste i 
li convertirà en un despietat i 
perillós supermalvat. En aquesta 
ocasió, Venom es retrobarà amb 
Cletus Cassady, més conegut com 
Carnage, l’enemic més sagnant 
de la història de Spider-Man.

OcINE 
gRANOllERS
Els actors Colin Firth 
i Stanleu Tucci a la 
pel·lícula a ‘Supernova’

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 car-
rera 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 injus-
tícia... Adaptació de la novel·la 
homònima de Javier Cercas.

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 posar fi a 
sang freda a 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, i donar així suport a 
persones que el necessiten. 
Per a tots ells aquest viatge 
inicial suposarà una odissea que 
canviarà les seves vides.

RON DA ERROR

Regne Unit 2021. Dir. 
Alessandro Carloni i Jean-
Philippe Vine. Animació. 
Ambientada en un món on els 
robots s’han convertit en els 
millors amics dels nens, conta 
la història de Barney, un nen 
d’11 anys que descobreix que 
el seu amic robot no funciona 
del tot perquè ha estat danyat 
durant el transport per al seu 
lliurament.

SHANg CHI  
Y lA lEYENDA  
DE lOS 10 ANIllOS
EUA 2021. Dir. Destin Cretton. 
Amb Simu liu, Tony leung 
ChiuWai, Florian Munteanu 
i Tim Roth. Fantàtstica, acció 
i Ciència Ficció. Adaptació 
cinematogràfica de l’heroi 
creat per Steve Englehart i Jim 
Starlin el 1973. Un personatge 
mític xinès, meitat americà, 
amb un peculiar estil de combat 
que mesclava kung-fú i armes 
de foc.
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Fa 30 anys 
28/10/1991

“La militància 
als partits no 
arriba ni al 2% 
de la població 
vallesana”

Fa 20 anys 
29/10/2001

“El Circuit 
de Montmeló 
planteja 
ocupar un 50% 
més de territori

Fa 10 anys 
31/10/2011

“L’oposició 
de Cardedeu es 
planta i bloqueja 
l’aprovació 
dels impostos”

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
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 25. 
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 26. 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 27. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 28.

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
✚ CRESPI 
C. Calàbria, 80.  
Tel. 93 871 69 97 | dies 25 a 28.

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

La Llagosta
✚ CALVO SÁNCHEZ 
Plaça de la Concòrdia, 1.  
Tel. 93 560 18 16 | dies 25 a 28.

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
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 25. 
✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17 | dia 26. 
 ✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 27. 
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 28.

Montmeló
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 25.  
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 26. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 27. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 28.

Montornès del Vallès
✚ VALLEDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 25.
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 26. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 27. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 28.

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
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 25. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 26. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 27. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 28.

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. Encarregada en nom de 
la colla d’embutxacar-se la propina / 2. Des-
prèn gasos per la part posterior. Tan desganat 
que es fa força antipàtic / 3. Mitja parella. 
Roca intrusiva que malmet la collita. Aquí hi 
ha gat escapçat / 4. Dels vents, el més obse-
quiós. De l’hòstia, com qui diu, sense ànima / 
5. Universitat amb Algunes Facultats. Barreja 
d’aigua i calç que només li falta el colacao / 
6. Batre en graciosa plaça. Com un ring però 
de menys rang / 7. Mon cosí trastornat en son 
paper d’abonat. Endolat de mala manera per 
culpa d’una pèrfida / 8. Ja que és a Jaca, es deu 
dir així. Estan en consonància amb la tisana 
/ 9. El fugitiu de Pèrsia. Per altra banda és 
agressiu i inquisidor. El tirador / 10. Membra-
nes que acaben per terra. Varietat de guineu 
afectada de contenció urinària / 11. L’altra 
mitja. Annex en forma de casa de Sant Cugat. 
Àtic a mitges / 12. Hi passa l’aigua de pluja, 
no pas la carn picada. És el de l’estafador: no 
pagar / 13. Volàtils en paus. Viuen arrapats a 
cans i trons.

VERTICALS: 1. Ensopegats per la pàtria. 
Llagut petit fet a partir d’una caixa / 2. Indica 
que a l’aparell hi ha marxa. Substituir un 
element per un de més gran i ascendent. En 
nom de l’or / 3. Més que malèvola, diabòli-

ca. N’hi ha tants com dies té la setmana / 4. 
Causi una gamadura de peus a cap. Elimina 
la solució: no era sòlida / 5. Melindro magre 
com una mala cosa. Del so que explota amunt 
així se’n diu / 6. Tercera en discòrdia. Són a 
les olles com a les graelles les costellades. 
Sopa faltada de fòsfor / 7. Parts interiors dels 
vials. Agents així a la geografia li són nocius. 
Triple no mortal al carrer / 8. Drogat religio-
sament. Segellada a l’antiga / 9. Enguany s’ha 
estalviat el sacrifici d’anar pel carrer fent 
penitència. Resultats de l’examen: a l’escala 
/ 10. Encara aquell àtic. Pastat sense necessi-
tat de farina. Ai, el cor d’en Quimet! / 11. Els 
africans també s’ho pensaven, que eren per 
sempre… Vengué la llei de la gravetat / 12. 
Resum d’una reunió finalitzada compacta. 
Contorsions facials amb finalitats lúdiques.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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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

saNta EuGèNia DE bErGa

2X1
EN LES

VISITES A LA
GRANjA

2X1
EN LA
VISITA

GuIADA

VilaDrau

2X1
EN

L’ENTRADA
fAmILIAR

blaNEs

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

música

ONDINA
Dissabte 30 d’octubre a les 18.00

ciclE EspEctaclEs iNfaNtils i familiars

Consulteu el codi del mes d’octubre 
entrant a: el9club

supermercat-online

bonpreuesclat.com
5 de

descompte
en compres

online

SORTEIG ESpECIAL

Gaudeix dels teus millors vins
amb el lot d’un decantador i un
set d’obridors que et regala
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Eufemismes
Els eufemismes són 
paraules que es busquen 
en comptes d’unes altres 
considerades grolleres o 
malsonants. Tenen mala 
fama, els eufemismes, 
perquè serveixen per 
evitar dir les coses pel 
seu nom, però tot sovint 
tenen un xic de poesia. És 
el cas d’aquest cartell als 
WC de la Festa del Glaç 
de Lliçà de Vall. Aigües 
menors i majors com a 
substitut de caca i pipi té 
la seva gràcia, igual que 
canviar l’aigua de les oli-
ves o anar a plantar un pi.
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VISIÓ PERIFÈRICA

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LIII)

Com van afrontar la Covid?
Vam fer una comissió per avaluar 

la situació arran de la pandèmia i ens 
vam plantejar, en primer lloc, reduir 
costos, activant els ERTO i després 
mobilitzant el màxim d’ajudes públi-
ques per al sector perquè, amb les 
restriccions, l’activitat cultural és 
deficitària de totes totes. I també 
vam fer una campanya de mascaretes 
i de loteria de la Grossa de Nadal.

En quina situació econòmica està 
ara l’entitat?

Abans de la Covid, la sostenibilitat 
econòmica de l’Ateneu ja era compli-
cada perquè al sector cultural ja és 
complicat mantenir-se, però depení-
em d’algunes fonts com el lloguer del 
bar, el pàdel, les tanques publicitàries 
i algunes activitats importants que 
fem que ens generen ingressos, com 
la festa de Cap d’Any o les barraques 
de la festa major. Això i les quotes 
de socis, que paguen 60 euros l’any. 
I també les ajudes del sector públic, 
com el conveni amb l’Ajuntament i 
també de la Generalitat. 

Però va arribar la Covid.
Sí. I ja teníem, des de feia dos anys, 

el compromís per fer les reformes 
necessàries per poder obtenir la 
llicència d’activitats. En un any que 
no hi hagués pandèmia hauríem fet 
totes les campanyes i hauríem acon-
seguit aquests diners, però òbvia-
ment, amb el decalatge que suposa la 
Covid era impossible. Havíem firmat 
un conveni pel qual l’Ajuntament 
pagava la meitat del cost i nosaltres la 
resta. Per això vam activar el Verka-
mi, perquè estàvem a dos mesos del 
termini que ens havia donat l’Ajun-
tament, no hi havia més pròrrogues i 
havíem d’aconseguir aquests diners 
per fer-ho. Ens faltaven 12.000 euros. 
Ens vam decidir pel Verkami perquè 
fa dos anys ja vam fer una derrama i 
amb el Verkami també podíem inter-
pelar gent que no eren socis però s’es-
timaven l’Aliança. 

I com ha anat?
Molt bé. Hem demanat 12.000 

euros i hem arribat a 15.000. 
En sobren.
Però ens anirà molt bé perquè tam-

bé tenim factures que no hem pogut 
pagar. I un cop acabat el Verkami, 
tenim previst passar per assemblea el 
model de patrocinis. Decidir de quina 
manera introduiríem la publicitat i 
les empreses com a via de finança-
ment estable. Sobretot locals. Tenim 
unes quantes que hi estan disposades.

Amb la Covid es van estroncar 
molts ingressos.

No tots, però al bar no li vam cobrar 
res mentre va estar tancat i després 
vam rebaixar la quota a la meitat. 

Com ha anat la represa?
Quan es van començar a permetre 

l’activitat cultural, cap al setembre 
del 2020, ens va anar molt bé l’aplica-
ció Entràpolis per fer les reserves prè-
vies. És una eina que mantindrem. 

I la gent com ha respost?
Crec que està agraïda que es conti-

nuïn fent coses. Les primeres activi-
tats van ser exteriors, com caminades, 
perquè ha començat un grup que és 
l’escola de natura. Una altra noia que 
fa activitats d’estiraments es va adap-
tar per fer-ho a fora i hi ha un altre 
grup que fa dansa i que també va 
començar a fer-ho al parc del Tenes. 

Quins projectes tenen a partir 
d’ara?

Les activitats fixes, com els espec-
tacles familiars, cada mes, l’escola de 
natura, les xerrades de la Carme, l’ac-
tivitat d’estiraments i de programació 
musical... i la festa anual de l’Ateneu, 
la festa dels socis, que aquest any serà 
la dels col·laboradors del Verkami, la 
festa de la societat gastronòmica...

La perspectiva és bona?
Si continuem fent una bona gestió 

de recursos públics i dels actes claus 
com la festa de Cap d’Any, el Biergar-
den o la festa major, i si la gent s’hi 
implica, es pot mantenir una asso-
ciació com aquesta. Les bases estan 
posades i podem tirar endavant.

Josep Villarroya
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Quintana, de 46 anys, és sociòloga i presideix l’Ateneu 
l’Aliança des de fa prop de quatre anys. Abans era a la 
comissió de programació. Ella i la resta de membres 
de la junta han afrontat l’impacte de la Covid.

“Si la gent s’hi implica, les bases 
estan posades per tirar endavant”

BEATRIU QUINTANA, presidenta de l’Ateneu 
l’Aliança de Lliçà d’Amunt


