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L’Ajuntament de  
les Franqueses calcula que 
l’augment del preu de la llum 
li costarà 170.000 euros

El ple dona llum verda 
a l’avantprojecte de la 
residència de Bellavista, 
que tindrà 110 places

Els Mossos desallotgen 
a Mollet una antiga 
oficina bancària ocupada 
per fer-hi un espai social

(Pàgina 8)(Pàgina 6) (Pàgina 7)

Adéu a un referent
Olga Pey Rufí, actriu referent del teatre amateur de 
Granollers, així com voluntària i activista social, mor a 83 
anys. Pey va rebre la Medalla de la Ciutat el 2016.

(Pàgina 17) L’actriu i activista Olga Pey, el 2008
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El Fraikin s’enlaira
El Fraikin Granollers guanya al BM Logroño (31-29), rival 
directe per a les places europees, i ara mateix se situa tercer 
a la classificació de l’Asobal amb un partit menys.

(Pàgina 25) Adrià Martínez vola en una acció d’atac
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El Vallès Oriental ha perdut 
la meitat de les oficines 
bancàries en 20 anys
El 2001 operaven 322 sucursals a la comarca, ara només en queden 169 d’obertes

(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgines 18 i 23) ‘La venganza de Tía Toña’, el túnel del terror de Corró d’Amunt inspirat en el folklore mexicà

Cap de setmana de por
El terror ‘campa’ a Corró d’Amunt, la Llagosta i Sant Pere de Vilamajor 

Reclamen que 
es tallin arbres 
d’un parc de 
les Franqueses 
per seguretat

(Pàgina 5)
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Un Palau 
d’Esports 
reformat per ser, 
de nou, la casa 
de l’handbol 
mundial

Activitats
paral·leles a 
places i escoles 
per fer present
el campionat 
a la ciutat

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

Suplement setmanal

El jutge 
dicta presó 
per a tres 
dels policies 
de Llinars de 
la marihuana

(Pàgina 4)

Mor González 
Casanova, 
catedràtic 
emèrit vinculat 
a Sant Feliu

(Pàgines 6 i 10)

La cineasta 
Neus Ballús 
guanya l’Espiga 
de Plata 
a Valladolid

(Pàgina 15)

Mundial d’Handbol femení



EL TEMA NOU9EL Dilluns, 1 de novembre de 20212 EL TANCAMENT D’OFICINES BANCÀRIES

El Vallès Oriental ha perdut 153 ofi-
cines bancàries durant les passades 
dues dècades, gairebé la meitat de les 
322 que tenia l’any 2001. La facilitat 

de fer els tràmits per via telemàtica i 
la voluntat d’optimitzar recursos per 
part dels bancs han afavorit aquesta 
tendència. Tot plegat ha generat in-

convenients a col·lectius com la gent 
gran, i ha estat la causa de mobilitza-
cions veïnals en diversos barris i mu-
nicipis.

La comarca ha perdut en 20 anys 
la meitat de les oficines bancàries
De les 322 oficines que operaven al Vallès Oriental el 2001, tan sols en queden 169 d’obertes

MUNICIPI OFICINES 2001 OFICINES  2021 VARIACIÓ
Aiguafreda 4 3 -1
L’Ametlla del Vallès 3 3 0
Bigues i Riells 3 4 1
Caldes de Montbui 10 8 -2
Campins 0 0 0
Canovelles 12 7 -5
Cànoves i Samalús 0 0 0
Cardedeu 14 6 -8
Figaró-Montmany 1 1 0
Fogars de Montclús 0 0 0
Les Franqueses del Vallès 15 5 -10
La Garriga 11 6 -5
Granollers 72 29 -43
Gualba 1 0 -1
La Llagosta 14 6 -8
Lliçà d’Amunt 5 4 -1
Lliçà de Vall 4 4 0
Llinars del Vallès 9 5 -4
Martorelles 2 3 1
Mollet del Vallès 53 15 -38
Montmeló 7 5 -2
Montornès del Vallès 14 5 -9
Montseny 0 0 0
Parets del Vallès 15 7 -8
La Roca del Vallès 8 6 -2
Sant Antoni de Vilamajor 4 3 -1
Sant Celoni 15 6 -9
Sant Esteve de Palautordera 3 3 0
Sant Feliu de Codines 5 5 0
Sant Fost de Campsentelles 3 3 0
Sant Pere de Vilamajor 1 1 0
Santa Eulàlia de Ronçana 4 4 0
Santa Maria de Martorelles 0 0 0
Santa Maria de Palautordera 5 4 -1
Tagamanent 0 0 0
Vallgorguina 1 1 0
Vallromanes 1 1 0
Vilalba Sasserra 0 1 1
Vilanova del Vallès 3 5 2
TOTAL 322 169 -153

Evolució oficines bancàries al Vallès Oriental 2001-2021
Granollers

Oriol Serra

El Vallès Oriental ha perdut 
gairebé la meitat de les seves 
oficines bancàries durant els 
darrers 20 anys. Segons dades 
de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), l’any 
2001 hi havia a la comarca 
un total de 322 oficines, de 
les quals a hores d’ara en 
queden 169. Aquest descens 
s’ha notat sobretot en muni-
cipis grans com Granollers 
o Mollet, que acullen una 
major concentració d’entitats 
bancàries, però també en 
poblacions més petites com 
Gualba, que ha passat de tenir 
una única oficina a no tenir-
ne cap. També hi ha munici-
pis que han guanyat oficines 
durant les passades dues 
dècades, com ara Vilanova, 
que de tenir-ne tres ha passat 
a sumar-ne cinc.

“El tancament progressiu 
de les oficines bancàries 
afecta tot el territori i ja 
fa anys que ha esdevingut 
una constant”, afirma Isabel 
Pons, coordinadora d’AICEC 
ADICAE, l’associació d’usua-
ris de banca de referència al 
conjunt de Catalunya. “Les 
noves tecnologies han per-
mès agilitzar molts tràmits 
que fins i tot es poden fer per 
via telemàtica des de casa. 
Això ha reduït el volum de 
feina a les oficines. A tot ple-
gat, cal sumar-hi la tendència 
dels bancs a buscar mètodes 
operatius més ràpids i efica-
ços que els permetin optimit-
zar millor els seus recursos.”

Tot plegat ha generat difi-
cultats als usuaris, sobretot a 
la gent gran. “Hi ha un gran 
segment de població que 
encara no està habituat a les 
noves tecnologies, que no 
està acostumat a l’ús de les 
targetes de crèdit i que enca-
ra necessita ser atès per una 
persona a l’hora de fer les 
seves gestions. La gent gran 

sempre ha tingut el costum 
de rebre un tracte personalit-
zat de mans d’un gestor que 
es considera de confiança. 
Com a associació ens preo-
cupa molt observar com els 
bancs tanquen les seves ofi-
cines sense tenir en compte 
les necessitats d’aquest col-
lectiu”, alerta Pons.

ELs VEïns  
Es mObiLiTzEn

El tancament progressiu 

d’oficines bancàries ha estat 
la causa durant els darrers 
anys de mobilitzacions veï-
nals en contra d’aquesta 
mesura, sobretot en aquells 

municipis i en aquells barris 
que ja disposaven de poques 
oficines abans d’iniciar-se la 
tendència. El cas més recent 
és el del barri de Bellavista, 
a les Franqueses, on BBVA 
va tancar el mes de setembre 
passat la seva oficina de la 
plaça Espanya, l’única que 
quedava oberta a la zona. A 
hores d’ara, l’Ajuntament 
negocia amb l’entitat possi-
bles mesures que redueixin 
l’impacte d’aquest tanca-
ment.

El mes de novembre farà 
dos anys que la mateixa enti-
tat va tancar la seva oficina 
del carrer Roger de Flor, al 
barri de Sota el Camí Ral de 
Granollers. Durant els mesos 
previs, els veïns de la zona 
també s’havien mobilitzat 
contra aquell tancament, 
però no hi van poder fer res. 
“Era una oficina que feia més 
de 40 anys que estava oberta 
al barri. La gent se l’havia 
fet seva, tenia confiança en 
els treballadors i s’hi sentia 
a gust. El tancament va ser 
un cop dur, sobretot per a la 
gent gran que té dificultats 
per desplaçar-se a fora del 
barri”, diu la presidenta de 
l’associació de veïns, Antònia 
Hernández.

El tancament 
de les oficines 
ha comportat 
inconvenients 

per a la gent gran

En barris  
de Granollers 
com Can Gili o 
Can bassa ja no 

hi ha cap oficina

Santander, 
el banc amb 
més presència  
al Vallès Oriental
Granollers

El Santander és el banc 
amb és presència al Vallès 
Oriental, on suma un total 
de 53 oficines repartides 
en 28 dels 39 municipis de 
la comarca. El segueixen 
Caixabank, BBVA i Banc 
Sabadell, que tenen 39, 36 
i 30 oficines respectiva-
ment, i presència a bona 
part de les poblacions 
vallesanes. Altres enti-
tats que operen al Vallès 
Oriental són Kutxabank, 
Abanca, Cajamar, Ibercaja, 
Liberbank o la Caixa d’En-
ginyers.

És un cas similar al que 
s’havia viscut la tardor de 
2017 a Can Bassa, on BBVA 
també va tancar una oficina 
malgrat l’oposició dels veïns. 
“Des d’aleshores les oficines 
més properes al barri són les 
de la plaça Serrat i Bonastre. 
Haver-se de desplaçar fins 
allà suposa un inconvenient, 
sobretot per a la gent gran, 
que sol tenir més problemes 
de mobilitat. No entenem que 
no hi hagi un sol banc entre 
el carrer Colón i Can Bassa”, 
lamenta Joan Valero, membre 
de l’associació de veïns.

Tampoc a Can Gili es va 
poder evitar el tancament 
d’una oficina, en aquest cas 
de CatalunyaCaixa, que va 
tancar portes el mateix 2017 
un cop l’entitat ja havia estat 
absorbida per BBVA. “Ja 
no tenim cap banc al barri. 
L’oficina més propera es tro-
ba a Canovelles. Ens hauria 
agradat que ens deixessin 
almenys un caixer”, apunta 
Sandra Castro, secretària de 
l’associació de veïns.
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El local ja tancat de l’antiga oficina de BBVA a la plaça Espanya del barri de Bellavista, divendres passat
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“És una situació complicada, 
sobretot per a la gent gran”
Bellavista, a les Franqueses, va perdre l’última oficina bancària el setembre passat

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Veïns de Bellavista manifestant-se davant l’oficina de BBVA a Corró d’Avall, el mes de setembre passat

Les Franqueses del Vallès

O.S.

Ja fa un mes que els veïns 
del barri de Bellavista, a les 
Franqueses, s’han de des-
plaçar fins a Corró d’Avall 
o bé fins a Granollers per 
poder fer les seves gestions 
de forma presencial amb una 
entitat bancària. El 23 de 
setembre passat va marxar 
l’última entitat que opera-
va al barri, BBVA. Malgrat 
l’oposició veïnal i la mediació 
de l’Ajuntament, l’oficina de 
la plaça Espanya va tancar de 
manera definitiva en virtut 
d’un pla estratègic.

“És una situació molt 
complicada, sobretot per a la 
gent gran. Cal tenir en comp-
te que al barri hi tenim molts 
veïns de la tercera edat que 
tenen problemes de mobili-
tat, i això els dificulta poder-
se desplaçar amb normalitat 
fins a Corró d’Avall o fins a 
Granollers. A tota aquesta 
gent se li deu una solució. I 
en aquest sentit, creiem que 
l’Ajuntament va tard amb 
les negociacions”, lamenta 
la portaveu veïnal, Dolors 
Amaro, en declaracions a EL 
9 NOU.

“Entenem que ja és massa 
tard perquè BBVA faci marxa 
enrere, però demanem com 
a mínim poder disposar de 
caixers automàtics en algun 
equipament municipal, i 
d’un gestor que ens atengui 
de forma personalitzada 
un cop a la setmana. Això 
evitaria a moltes persones 
grans haver-se de desplaçar, 
i a la resta de veïns també 
ens facilitaria les coses. Hem 
demanat a l’Ajuntament que 
negociï en aquesta línia, però 
encara no ens ha respost”, 
afegeix Amaro.

Consultada per aquest 
periòdic, la regidora de 
Dinamització Econòmica, 
Raquel Cortés, assegura que 
el consistori ja ha traslladat 
aquesta petició a la direcció 
de BBVA, però el banc l’ha 
descartat perquè no la consi-
dera viable. “Els hem expres-
sat la nostra preocupació per 
les repercussions que està 
tenint la manca d’una oficina 
bancària al barri, sobretot de 
cara a la gent gran. També els 
hem presentat les més de 700 
signatures que van recollir 
els veïns en contra del tanca-
ment i els hem demanat que 
deixin un caixer en depen-
dències municipals, però ens 
han respost que no és viable 
per qüestions logístiques.”

L’Ajuntament sí que ha 
aconseguit el compromís per 
part de BBVA d’establir una 
moratòria al cobrament de 
comissions per operacions 
fetes a la finestreta de la 
seva oficina de Corró d’Avall, 
a on s’han derivat molts dels 
antics clients de Bellavista. 
Mentre duri aquesta mora-
tòria, l’entitat també es com-
promet a formar aquells cli-
ents que a hores d’ara tenen 
dificultats per utilitzar els 
caixers automàtics.

Els veïns troben aquesta 
solució insuficient. “Aquest 
acord no té en compte la 
bretxa digital. La majoria de 
persones de la tercera edat 
encara tenen dificultats per 
fer servir les Noves Tecnolo-
gies. Algunes fins i tot tenen 
problemes de comprensió 
lectora. Cal entendre que no 
tothom pot aprendre a fer 
servir un caixer automàtic. A 
més, no soluciona el proble-
ma de fons, que és la manca 
d’oficines bancàries al barri”, 
apunta Amaro.

BBVA no veu 
viable instal·lar 

un caixer  
en dependències 

municipals
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Les Franqueses 
demana que parin 
més trens de l’R3 
a Corró d’Avall

Les Franqueses del Vallès

El ple de l’Ajuntament de 
les Franqueses va aprovar 
dijous una moció en què 
es demana al govern de la 
Generalitat que tots els trens 
que s’aturen a les estacions 
de Granollers i de la Gar-
riga de la línia R3 ho facin 
també a l’estació de Corró 
d’Avall, atès que el municipi 
supera els 20.000 habitants. 
La moció, que no van votar 
PSC ni Cs, també exigeix al 
govern de l’Estat l’execució 
urgent de les inversions en 
infraestructures pendents en 
el sistema ferroviari i a com-
pletar íntegrament el traspàs 
del Servei de Rodalies i les 
infraestructures del servei. I 
a la Generalitat, se li reclama 
que desplegui completa-
ment, durant l’any que ve, la 
T-Mobilitat per aconseguir 
una millora de les tarifes.

L’Estat adjudica 
les obres per 
desmuntar els 
peatges de l’AP-7

La Roca del Vallès

El Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
ha formalitzat sis contractes 
de conservació i explotació 
de diversos trams de les 
autopistes AP-7 i AP-2 que 
inclouen el desmantellament 
dels antics peatges i de la 
reconfiguració de la calçada 
en els eixamplaments exis-
tents. Els contractes repre-
senten una inversió de 92 
milions i tenen una durada 
de dos anys que es pot allar-
gar tres anys més. En el cas 
del tram del Vallès Oriental, 
s’inclou el peatge troncal de 
la Roca i els situats als acces-
sos de la C-60 i Sant Celoni. 
S’hi inclou l’àrea de servei 
del Montseny, a Llinars. A 
banda, el Ministeri ha fet el 
contracte de serveis per a la 
gestió del Centre de Gestió 
de trànsit a Granollers.

A presó, tres dels quatre policies de 
Llinars arrestats per tràfic de drogues
El jutge dicta ingrés a nou dels quinze detinguts; al quart policia se’l relaciona amb un robatori

Llinars del Vallès

EL 9 NOU/J.B.M.

Tres dels quatre policies 
locals de Llinars detinguts 
dimarts passat pels Mossos 
van ingressar a presó per 
ordre d’un Jutjat d’Instrucció 
de Granollers. La decisió es 
va conèixer la mitjanit de 
divendres després de pren-
dre declaració a les 15 per-
sones detingudes en aquesta 
macrooperació de la policia 
catalana fruit d’una investi-
gació de dos anys que encara 
es manté oberta. Nou dels 
quinze van ingressar a presó.

Dels policies arrestats, l’or-
dre de presó és per al caporal 
conegut com a Titán, per a 
l’agent habilitat de caporal 
que és el seu germà i per a un 
dels dos agents interins. Són 
els tres policies que dimarts 
van passar per la comissaria 
de Llinars per a l’escorcoll 
de les seves pertinences. El 
quart, un altre agent interí, 
va quedar en llibertat amb 
càrrecs. Els Mossos no el van 
portar a Llinars perquè la 
detenció no es va fer per la 
vinculació amb la xarxa de 
tràfic de drogues sinó per la 
seva presumpta participació 
en un robatori amb força.

Segons van informar fonts 
del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, la cau-
sa està oberta per delictes 
contra la salut pública, perti-

govern de dimarts aprovarà 
l’expedient per fer el con-
curs oposició per incorporar 
quatre nous policies, que 
han de cobrir les places dels 
agents detinguts. Es preveu 
que “s’allargui com a mínim 
un mes”, explica l’alcalde. El 
govern va contemplar “fer-ho 
primer per urgència, perquè 
hi ha una bossa de candi-
dats”. Però, finalment, s’ha 
decidit “que es fes com un 
procés nou” tot i que s’allar-
garà una mica més. “S’estan 
fent totes les accions perquè 
la Policia Local no quedi 
afectada.” En el cas de l’agent 
que ha quedat en llibertat 
amb càrrecs i que estava com 
a interí, “si no la guanya es 
queda sense plaça”. 

L’Ajuntament es personarà 
com a acusació popular en 
la causa. No ho pot fer com 
a acusació particular perquè 
no està directament afectat 
per les presumptes actuaci-
ons delictives dels policies. 
Pujol creu que la imatge de 
Llinars i la de la Policia Local 
s’han vist afectades. Per altra 
banda, l’Ajuntament ha sig-
nat un conveni amb la Direc-
ció General d’Administració 
Local i els Mossos perquè 
segueixin tot l’expedient 
administratiu amb el nome-
nament d’un instructor. “I 
ens diguin què s’ha de fer, 
si s’aparten del servei, es fa 
suspensió de sou i feina...” 

nença a grup criminal, preva-
ricació administrativa, roba-
tori amb força, blanqueig, 
falsedat documental, suborn, 
tortura, detenció il·legal i 
revelació de secrets. 

Titán s’encarregaria de 
proporcionar locals i segure-
tat per a les plantacions de 
marihuana a canvi de diners. 
Entre els arrestats, hi ha 
persones que feien créixer 
les plantacions. L’operatiu 
va incloure 32 escorcolls en 
habitatges, locals i naus i es 

van intervenir 100.000 euros, 
marihuana i diverses armes 
de foc. Es van mobilitzar uns 
400 agents dels Mossos.

REFORÇ DELS MOSSOS

El govern de Llinars ha par-
lat amb els Mossos perquè 
incrementin la seva presèn-
cia al poble mentre la Policia 
Local tingui reduïda la plan-
tilla. “M’han dit que vindran 
més”, diu l’alcalde, Martí 
Pujol. En paral·lel, la junta de 

L’oposició demana un ple 
monogràfic sobre els fets

Les obres costaran 66 milions i duraran uns 26 mesos

Adif busca empresa per 
construir la terminal ferroviària 
de mercaderies de la Llagosta

La Llagosta

EL 9 NOU

L’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) 
ha obert el procés per trobar 
l’empresa que faci les obres 
de construcció de la nova ter-
minal ferroviària intermodal 
de mercaderies de la Llagos-
ta. La  inversió prevista és de 
66 milions d’euros i les obres 
s’allargaran 26 mesos. L’actu-
ació es finança amb els fons 
europeus Next Generation.

El projecte preveu la remo-
delació de tot l’espai que 
ocupa l’actual centre logístic 
de distribució de vehicles 
per tren. Es preveu la cons-

trucció d’una connexió amb 
la línia d’alta velocitat amb 
ample de via estàndard que 
completarà l’estructura dels 
ponts del nus ferroviari de 
la Llagosta per damunt de la 
carretera C-17. A la vegada, 
es mantindran les actuals 
connexions amb la línia 
d’ample mixt entre Mollet 
i el Papiol i amb la d’ample 
ibèric entre Barcelona i 
Portbou. L’obra adaptarà la 
terminal als estàndards euro-
peus amb via d’ample ibèric 
i d’ample estàndard per con-
vertir-la en un enclavament 
estratègic per potenciar el 
transport ferroviari per fer-
rocarril a l’eix mediterrani.

El projecte preveu l’aixeca-
ment de les vies actuals i l’es-
tesa d’una nova platja de vies 
formada per vies paral·leles 
de 750 metres de llarg amb 
ample mixt. La instal·lació 
logística estarà formada per 
quatre vies per a la càrrega i 
descàrrega de les unitats de 
transport intermodal (UTI) 
i una altra via destinada a la 
mercaderia general. També 
hi haurà dues vies de manio-
bres amb longituds superiors 
a 750 metres. Per a l’explo-
tació de la terminal, es faran 
lloses de transferència de les 
mercaderies i per emmagat-
zemar els contenidors que 
ocuparan unes 12 hectàrees.

Detenen un 
botiguer de Sant 
Celoni acusat de 
vendre droga i 
objectes sostrets

Sant Celoni

EL 9 NOU

Una actuació dels Mossos 
i les policies locals de Sant 
Celoni i Santa Maria de 
Palautordera va permetre 
detenir el responsable d’una 
botiga d’alimentació de Sant 
Celoni acusat de vendre dro-
ga i objectes sostrets en el 
seu establiment. L’actuació 
policial es va fer dimecres 
passat a la tarda amb la par-
ticipació de la unitat canina 
de la Policia Local de Santa 
Maria de Palautordera.

L’arrestat té 30 anys i és 
veí de Barcelona. Se l’acusa 
d’un delicte contra la salut 
pública per tràfic de drogues, 
receptació –venda d’objectes 
sostrets coneixent que el 
seu origen és il·lícit– i furt. 
Va quedar en llibertat amb 
càrrecs després de declarar 
davant del jutjat.  

La investigació va iniciar-
se per les sospites que el res-
ponsable de la botiga d’ali-
mentació podria estar venent 
drogues al local, que, segons 
ha pogut saber EL 9 NOU, és 
al carrer Sant Rosa. En l’es-
corcoll, es van trobar 3.065 
euros, un telèfon del qual 
s’havia denunciat la seva 
sostracció l’any 2019, roba de 
marca, joies, una bàscula de 
precisió, ganivets, navalles, 
un bat de beisbol i 55 grams 
d’haixix.

Llinars del Vallès

J.B.M.

Tots els grups de l’oposi-
ció (PSC, Cs i Mall) van 
sol·licitar divendres la 
convocatòria urgent d’un 
ple extraordinari mono-
gràfic sobre la situació de 
la Policia Local. L’oposició 
critica l’equip de govern 
(ERC i Junts) per “l’escassa 
informació facilitada” i 
denuncien “la molt preo-
cupant imatge que s’està 
donant de Llinars en els 
darrers temps”. A l’odre del 
dia de la proposta, l’oposi-

ció demana que el govern 
informi de l’estat de la 
investigació, de les mesures 
preses per l’Ajuntament i 
dels protocols establerts 
per combatre la corrupció 
a la corporació, a més de la 
convocatòria urgent de la 
Junta Local de Seguretat, 
la creació d’una comissió 
informativa especial de 
seguretat ciutadana i una 
declaració institucional de 
suport a la Policia Local.

L’alcalde, Martí Pujol, diu 
que es farà. “Però s’ha de 
mirar quan es convocarà i 
què proposen.”
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Desplegament policial a l’interior d’un dels locals la matinada de dissabte

Granollers

EL 9 NOU

Doble actuació dels Mossos, 
la Policia Local de Granollers 
i la policia estatal la mati-
nada de dissabte en dos 
locals d’oci de la ciutat, un 
al Ramassar i l’altre al camí 
del Mig, al polígon Palou 
Nord. L’actuació policial, 

que va començar poc abans 
de la mitjanit i es va allargar 
fins a les 3 de la matinada, 
va acabar amb vuit persones 
detingudes per estar en situ-
ació irregular a l’Estat. De 
tots ells, se’n va fer càrrec la 
policia estatal. L’objectiu era 
atacar queixes vinculades a 
l’activitat d’aquests locals.

A més, es van posar dues 
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L’espai de la plaça de la Malagarba divendres passat a la tarda

anat a més per les amenaces 
que hauria rebut una menor 
veïna del barri per part de 
gent que hi havia a la plaça. 

Fonts policials consultades 
per EL 9 NOU coincideixen 
que la millora de la visibilitat 
de la plaça des del carrer afa-
voriria la sensació de segure-
tat a la zona. “Quan hi ha un 
punt calent, els racons tapats 
o foscos afavoreixen la tro-
bada de persones que acaben 
portant problemes”, apunten. 

ARBRES I PERSONES

Montse Vila, regidora de 
Seguretat Ciutadana de les 
Franqueses, va assegurar en 
el ple de dijous passat que 
“els arbres són preciosos 
però les vides de les perso-
nes estan per damunt dels 
arbres”. Va recordar que “la 
darrera decisió” sobre l’espai 
és de l’Ajuntament de les 
Franqueses però va defensar 
que “la solució s’ha de buscar 
i s’ha de trobar conjunta-
ment”. 

En el plenari, Imagina 

Esquerra en Comú (IEC) i 
Ciutadans van preguntar 
sobre els problemes a la 
plaça. “Tallar arbres no és 
mai una solució perquè es 
traslladarà la problemàti-
ca d’un lloc a l’altre”, deia 
Imma Ortega (IEC). “És un 
lloc perillós”, apuntava Paco 
Domínguez, de C’s. “Hi ha 
dues bombetes foses a dos 
fanals. Fa que sigui fosc.”

Els Mossos i la Policia 
Local de Granollers asse-
guren que l’entorn de la 
plaça de la Malagarba és una 
prioritat per a ells. Amb la 
Policia de les Franqueses, 
s’hi han fet tres dispositius 
en els darrers mesos amb 
inspeccions, també, en locals 
propers del carrer Girona. Els 
Mossos, a més, han fet troba-
des amb veïns i ara encetaran 
reunions escala per escala a 
Can Mònic. Mossos i Policia 
Local fan patrullatge preven-
tiu a peu amb agents de les 
unitats de proximitat i barris. 
També hi ha presència de la 
unitat canina de Granollers 
que detecta drogues.

Veïns de Can Mònic, a Granollers, 
volen que les Franqueses talli arbres 
en una plaça per guanyar seguretat
IEC i Cs demanen al govern que actuï a la plaça de la Malagarba

Les Franqueses/Granollers

EL 9 NOU

L’associació de veïns de Can 
Mònic demana a l’Ajun-
tament de les Franqueses 
que tregui l’arbrat i millori 
l’enllumenat per guanyar 
en seguretat a la plaça de la 
Malagarba. És la zona ver-
da situada en terme de les 
Franqueses, entre el carrer 
Girona, de Granollers, i les 
vies de la línia de Portbou. 
Els veïns denuncien que fa 
temps que s’arrosseguen 
problemes de seguretat per 
la presència de persones que 
consumeixen drogues o fan 
petit tràfic d’estupefaents. 

Vuit detinguts en un 
control policial a dos locals 
d’oci nocturn a Granollers

denúncies per falta de res-
pecte als agents de l’autoritat 
i una per tinença de drogues. 
La policia va controlar quatre 
vehicles i va fer dues inspec-
cions administratives a dos 
locals, un bar musical del 
Ramassar i una discoteca de 
Palou Nord. Van ser denun-
ciats per deficiències greus 
relacionades, per exemple, 
amb la falta d’extintors, bru-
tícia o d’assegurança. 

En el dispositiu, hi van 
actuar agents de seguretat 
ciutadana i de l’Àrea Regi-
onal de Recursos Operatius 
dels Mossos. També la unitat 
canina de la Policia Local.

“S’hi ha de posar solució per-
què fa molt temps que dura. 
Hi ha veïns que tenen por”, 

diu Gaspar Avellaneda, pre-
sident de l’AV de Can Mònic. 
Recentment, el malestar ha 
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El cementiri de Granollers dedica un 
espai al dol gestacional i perinatal

Granollers L’Ajuntament de Granollers va 
presentar dissabte al migdia l’adequació 
d’un espai del cementiri municipal pensat 
per a les famílies que passen un procés de 
dol gestacional o perinatal per la mort d’un 
fill en el procés d’embaràs o just després 
de néixer. L’espai s’ha adequat a la zona 
del cementiri on, fins l’any 2009, es feien 
aquest tipus d’enterraments a terra. L’acte 

va comptar amb la música de Jan Garrido i 
Selma Bruna, que van cantar Et faig un lloc, 
escrita pensant en aquest tipus de pèrdues 
(a la foto) i un fragment de Laura de Lluís 
Llach. Uns versos d’aquesta cançó també 
estan reproduïts a la placa que s’ha instal·
lant a l’accés de l’espai “en memòria dels 
infants que ens han deixat massa d’hora”. 
Entre els assistents, hi havia familiars d’in·
fants enterrats allà que van agrair la millora. 
També personal de l’àrea maternoinfantil de 
l’Hospital General de Granollers.
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Caldes augmentarà el 4,1% 
la taxa de residus el 2022
La previsió inicial era incrementar el cost del servei un 6%. La resta no canvien 

La Garriga 
congela 
els tributs però 
recupera la taxa 
de terrasses

La Garriga

EL 9 NOU

L’Ajuntament de la Garriga 
ha congelat tots els impostos 
i taxes municipals per a l’any 
vinent. El regidor d’Hisen·
da, Lluís Marco (ERC), va 
explicar que ja es va fer una 
adequació dels tributs en els 
primers dos anys de mandat 
“així que, a partir d’ara, s’atu·
ra la pujada d’impostos”.

Els principals canvis en les 
ordenances per l’any vinent 
són l’establiment d’una 
bonificació del 100% de l’im·
post de vehicles a favor dels 
titulars de vehicles històrics 
i el restabliment de la taxa 
de terrasses de bars i restau·
rants, que aquest any no s’ha 
cobrat. I una altra novetat és 
la creació d’una taxa pròpia 
per a la celebració de casa·
ments civils que suma la sala 
polivalent de Can Luna  als 
espais de Can Raspall i la sala 
de plens.

Junts va votar en contra 
de totes les ordenances i 
va demanar que es revisin 
ajuts i bonificacions perquè 
siguin més equitatives. El 
PSC va aprovar la majoria de 
les ordenances i la CUP i Cs 
van votar en sentit diferent 
en funció de cada ordenan·
ça. També es va aprovar una 
moció de la CUP per crear 
una ordenança que reguli la 
verificació de pisos buits.

Caldes de Montbui

Q.C.

El ple de Caldes de dijous va 
aprovar l’augment del 4,1% 
de la taxa de recollida de 
deixalles per a l’any vinent, 
menys del 6% previst inici·
alment per l’Ajuntament. És 
l’únic increment que hi hau·
rà pel que fa a taxes i impos·
tos del 2022 perquè la resta 
queden congelats. El punt 
es va aprovar amb els vots 
a favor del govern d’ERC i 
l’abstenció de la resta.

Pel que fa a bonificacions, 
hi ha la particularitat que els 
veïns que reciclen obtenen el 
descompte del 20% d’aquest 
impost. Això converteix la 
vila en la segona més econò·
mica de la comarca, segons 
van ressaltar des del govern. 
També s’afavorirà a les per·
sones que instal·lin plaques 
fotovoltaiques, que passaran 
d’una bonificació del 75% al 
95% en l’impost d’obres.

Les ordenances segueixen 
una línia de contenció que fa 
anys que promou el govern. 
L’alcalde, Isidre Pineda, va 
explicar, però, que han d’apu·
jar la taxa de residus. “Hi 
ha un desfalc d’un 20% per 
criteris sobrevinguts des del 
Consorci de Residus. Tenim 
poc marge.”

L’oposició van matisar 
aquestes decisions. Joan Tar·
radas, regidor de Junts, va 

demanar una revisió general 
de les ordenances per aline·
ar·les amb els objectius de 
desenvolupament sostenible. 
Marta Barnils, de la CUP, 
va senyalar que en els dos 

últims exercicis la taxa de 
deixalles ha augmentat en un 
10%. Carla Millan, del PSC, 
va demanar bonificacions en 
impostos per als comerços de 
nova obertura.

D’altra banda, el ple va 
aprovar una moció que recla·
mava millores per reduir la 
sinistralitat a la C·59 i una 
altra per distingir Caldes 
com a vila catifaire.

Les Franqueses del Vallès

J.V.

L’augment del preu de la 
llum suposarà un augment 
de la despesa de 170.000 
euros l’any que ve a l’Ajun·
tament de les Franqueses. 
Ho va dir l’alcalde, Francesc 
Colomé, en el ple de dijous, 
en què es debatien les orde·
nances fiscals per a l’any 
vinent, que, en conjunt, 
pujaran el 2,9%.

Colomé va dir que, a més 
de l’augment de la factura 
elèctrica, l’Ajuntament hau·
rà de fer front als 153.000 
euros que calcula que costa·
rà l’augment salarial del 2%  
per als treballadors munici·
pals, decretat pel govern de 
l’Estat. L’alcalde apuntava 
que un augment del 2% 

dels impostos i taxes, com 
demanava l’oposició d’Ima·
gina Esquerra en Comú, 
“suposarien 250.000 euros 
i encara quedaríem coixos”. 
I va advertir del possible 
impacte de la supressió de 
les plusvàlues perquè, per 
aquest impost, l’Ajuntament 
ha recaptat aquest any 1,2 
milions. “La situació és com·
plicada i el que es complica·
rà, encara.” 

La regidora d’Hisenda, 
Montserrat Vila, va destacar 
que la bonificació de l’IBI 
als habitatges que instal·lin 
plaques solars passarà del 
20% al 30% i, a més, podran 
beneficiar·se les instal·
lacions que s’hagin fet en 
els darrers cinc anys, des 
del 2017. En canvi, se supri·
mirà la bonificació del 75% 

de la taxa de les terrasses 
de bars, que s’havia aplicat 
per pal·liar els efectes de la 
Covid·19.

Àngel Profitós va advertir 
que els salaris no creixeran 
el 2,9% l’any que ve i va dir 
que “l’Ajuntament no ha 
d’actuar com una empresa 
privada que ha de treure 
diners dels seus clients sinó 
que ha d’oferir serveis”. 
Amador Doncel, de Cs, va 
insistir: “Apujar impostos 
no és la millor manera de 
recuperar l’economia local.” 
Maria Forns, de la CUP, 
va demanar que s’apliquin 
preus progressius en algu·
nes activitats esportives, 
educatives i culturals, però 
Montserrat Vila va respon·
dre que el govern prefereix 
optar per les beques.

L’augment del preu 
de la llum costarà 170.000 
euros a les Franqueses

Mor a 86 anys, el catedràtic 
Josep A. González Casanova, 
vinculat a Sant Feliu
Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Josep Antoni González 
Casanova, polític, advocat 
i escriptor, molt vinculat a 
Sant Feliu on va viure força 
anys, va morir divendres 
als 86 anys. A Sant Feliu, va 
formar part de les llistes del 
PSC liderades per Pere Pla·
devall els anys 2007 i 2011. 
Tenia la casa a Les Sabru·
gues. 

Nascut a Barcelona el 
1935, va estudiar Dret a la 
Universitat de Barcelona. El 
1967 va guanyar la càtedra 
de Dret Polític a la Univer·
sitat de Santiago i el 1971 
va passar a ocupar la càtedra 
de Teoria de l’Estat a la UB. 
Va ser membre del Consell 
Consultiu de la Generalitat 

i autor d’una extensa obra 
jurídica, política i assagísti·
ca. El 1959 va participar en 
la fundació del Front Obrer 
Català i el 1970 es va passar 
al PSC·Congrés i, posterior·
ment, al PSC. L’any 2010 va 
rebre la Creu de Sant Jordi 
en reconeixement a la seva 
dilatada tasca educadora en 
els ideals democràtics i de 
canvi social.
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MERCAT D’OCASIÓ DE ROBA I 
MATERIAL ESPORTIU

XERRADES
I COL·LOQUIS

CAMPIONAT D’ESCALADA 
OPEN BLOC

ACTIVITATS
INFANTILS

Equipa’t per l’hivern amb el clàssic Mercat 
d’Ocasió i els expositors d’equipament 
esportiu i llibres de muntanya.

Sobresurten la de l’alpinista Alex Txikon, 
la de l’escalador Edu Marín i una taula 
rodona amb 5 joves escaladores!

De gran espectacularitat, enguany tindrà 
lloc al pati del Recinte Firal El Sucre per 
evitar aglomeracions.

Circuits de bicicleta, tirolina, exhibicions 
de slackline, escalada de la Xemeneia 
del Sucre… 
A més de sessions de contacontes.
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Desallotjat a Mollet un local 
tancat on volien fer un espai social
És una antiga oficina bancària de Can Borrell, ara propietat del BBVA i tancada des de fa deu anys

Mollet del Vallès

Josep Villaroya

Agents dels Mossos van 
desallotjar la matinada de 
divendres unes 20 persones 
que dijous a la tarda havien 
ocupat l’antiga oficina de 
Caixa Catalunya al número 
63 del carrer Francesc Lay-
ret, al barri de Can Borrell 
de Mollet. Els ocupants 
eren membres de la PAH de 
Mollet i el Baix Vallès i de 
l’assemblea de joves Atzarola 
que pretenien posar en mar-
xa un espai popular batejat 
amb el nom de Las Guijarro. 
El local, que feia uns deu 
anys que estava tancat, és a 
la cantonada del carrer Salva-
dor Espriu i pertany al BBVA

“Era un intent de donar a 
aquest espai un valor positiu 
per al barri”, explica Víctor 
Sánchez, de la PAH i Atza-
rola. “A l’assemblea de la 
PAH, ens van venir uns veïns 
a explicar-nos que havien 
sentit sorolls i que tenien 
por que s’hi fiqués la màfia i 

es convertís en un narcopís. 
Vam venir a comprovar si 
havia passat alguna cosa i 
vam veure que la porta era 
oberta. Llavors ho vam deba-
tre i vam prendre la decisió 
que, abans que hi hagués una 
cosa negativa per al barri, li 
donaríem un ús positiu”.

Víctor Sánchez explica que 
l’ocupació havia començat a 
les 6 de la tarda de dijous i 
que havien començat a nete-
jar el local. Els Mossos van 
arribar a les 2 de la matinada 
quan al local hi havia més de 

20 persones. “Van venir, ens 
van increpar, van començar 
a empènyer la gent, ens van 
amenaçar que enviarien la 
Brimo i vam haver de sortir.”

El portaveu de les entitats 
afirma que el desallotjament 
no aturarà els projectes que 
tenien previstos al local. 
“Ara pensarem on podem 
dur a terme tots els projectes 
que pensàvem fer en aquest 
espai. Pensem que l’espai 
Guijarro és un sentiment, 
un projecte. Això es un espai 
físic però no ha de ser el final 

dels nostres projectes.”
Els col·lectius han bate-

jat el projecte amb el nom 
de Las Guijarro per fer un 
homenatge a tres dones de 
Mollet que eren germanes 
i que “en el moment de la 
revolució social del 1936 
van estar a les fàbriques i 
van participar en les col-
lectivitzacions. Era com un 
petit homenatge a la humi-
litat, la senzillesa i les ganes 
de canviar aquest món”. Els 
impulsors de l’espai popular 
La Guijarro expliquen que, 
entre els projectes que volien 
desenvolupar al local, hi ha 
una escoleta popular, d’aco-
llida als infants de les famí-
lies de classe treballadora 
de la PAH i del barri. També 
la realització d’assemblees 
d’assessorament col·lectiu de 
la PAH per a persones amb 
problemes d’habitatge, un 
espai de formació amb tallers 
d’alfabetització i d’estudi i 
un lloc d’oci amb activitats 
programades com cinema, 
costura o manualitats.

La PAH i Atzarola van explicar el desallotjament divendres a la tarda

Granollers inaugura 
la unitat hospitalària 
de recuperació  
en salut mental

Granollers

El complex assistencial en 
salut mental (CASM) Benito 
Menni de Granollers inaugu-
rarà dijous la primera unitat 
hospitalària de recuperació 
en salut mental que hi haurà 
al Vallès Oriental. El nou 
equipament se situarà a la 
zona annexa a l’edifici de 
consultes externes de l’Hos-
pital i atendrà persones adul-
tes que pateixen problemes 
de salut mental complexos, 
reforçant la continuïtat i la 
proximitat assistencial dins 
de la pròpia comunitat. Els 
pacients poden desenvolupar 
el seu projecte de vida de 
manera integral.

Mollet troba nou 
habitatges buits 
propietat d’entitats 
financeres
Mollet del Vallès

Les 50 inspeccions que ha fet 
l’Ajuntament de Mollet amb 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya en pisos propietat 
d’entitat financeres han per-
mès trobar-ne nou de buits. 
Aquests habitatges es podran 
dedicar ara a usos socials.
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Nova decisió 
judicial contra 
el sistema de 
gestió de l’aigua  
de Congiac

Granollers

EL 9 NOU

El Tribunal Suprem no ha 
admès els recursos que havi-
en presentat l’Ajuntament de 
Collbató (Baix Llobregat) i el 
Consorci per a la Gestió Inte-
gral d’Aigües de Catalunya 
(Congiac) contra una sentèn-
cia del TSJC que considerava 
un frau de llei l’adjudicació 
de la gestió del servei d’aigua 
al consorci públic.

Congiac agrupa actualment 
25 ajuntaments, entre els 
quals, del Vallès Oriental 
hi ha Figaró, Lliçà de Vall 
i Montornès. L’empresa 
Agbar, que abans de la muni-
cipalització del servei era qui 
se’n feia càrrec a Collbató, 
fa notar que la resolució és 
ferma i, per tant, compromet 
la continuïtat del sistema del 
consorci públic Congiac per-
què, com ha dit la justícia, no 
s’ajusta a la llei. 

En canvi, tant des del con-
sorci com des de l’Ajunta-
ment creuen que la resolució 
no tindrà un efecte pràctic 
perquè fa referència al model 
vigent l’any 2016 i tots els 
membres de Congiac van fer 
modificacions adaptant els 
estatuts a la nova legislació 
estatal i europea l’any 2019. 
El consorci assegura que el 
sistema Congiac-Giacsa no 
està posat en qüestió en cap 
moment.

Llum verda a l’avantprojecte  
de la residència de Bellavista

Les Franqueses del Vallès

J.V.

El ple de l’Ajuntament de 
les Franqueses va aprovar 
dijous l’avantprojecte de 
la residència de gent gran 
de Bellavista, que està pre-
vist que es faci en un solar 
de propietat municipal al 
número 15 del carrer Terme. 
Es preveu que disposi de 110 
llits, dels quals 76 en habita-
cions individuals i 17 dobles 
i 20 places d’aparcament. 
Tindrà 4.869 metres qua-
drats construïts, una alçada 
de 7,2 metres i 4 plantes, 
de les quals 2 soterrades. El 
cost previst és de 8,1 milions 
d’euros.

Es va aprovar amb els vots 
del govern (Junts i PSC), tot 
i que els socialistes havien 
votat en contra de l’estudi 
econòmic i financer, al març, 
quan encara no formaven 
part del govern. Ciutadans 
també hi va votar a favor, 
mentre que Imagina Esquer-
ra en Comú (IEC) i la CUP hi 
van votar en contra.

Imma Ortega, d’IEC, va 

puntualitzar que el seu grup 
no està en contra que es faci 
una residència però no en el 
lloc escollit i, a més, crticava 
que “amb diners públics, 
durant molt de temps, esta-
rem finançant una obra 
privada.” De fet, en l’estudi 
econòmic i financer apro-
vat al març es preveia que 
l’Ajuntament, a més de posar 
el solar, també aportaria un 
milió d’euros a la construc-

ció. Ortega advertia que el 
pendent del terreny encareix 
l’obra i que la majoria de 
les habitacions, per la seva 
orientació, no tindrien llum 
solar. Afegia que no es té en 
compte el cost d’urbanització 
i la connexió amb el carrer 
Provença. IEC diu que hi ha 
dos terrenys més adequats 
al barri per fer la residència. 
I Maria Forns, de la CUP, 
advertia que no hi ha garan-
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Els terrenys on s’han de fer la residència al barri Bellavista, a les Franqueses

ties que hi hagi places públi-
ques en la residència.

L’alcalde, Francesc Colomé 
(Junts), va defensar que el 
pendent del terreny “és una 
oportunitat” i va destacar 
les vistes que hi haurà des 
de l’edifici. “És una situació 
privilegiada. Els avis podran 
veure gairebé tot el Vallès 
des de les dues terrasses.” 
Valorava el fet de la proxi-
mitat de l’Hospital i deia 
que ja s’ha començat a parlar 
Granollers per als accessos i 
la urbanització de l’entorn. 
Sobre la possibilitat que es 
disposi de places públiques, 
va afirmar que dependrà de 
la concertació que faci la 
Generalitat i va convidar la 
resta de grups a “anar tots 
junts” per demanar al govern 
de la Generalitat la concer-
tació. 

L’alcalde Colomé va 
remarcar que la comarca té 
un dèficit de 1.800 places 
de residència i que serà en 
el plec de condicions on es 
detallin quantes places de la 
nova residència serien con-
certades. 

Pastor i Azu just després de creuar la meta amb el Seat Panda 

FV
O

La presentació de la nova imatge de la Fundació Vallès Oriental

Els policies locals de Granollers, 
segons en 4x2 a la Panda Raid

La Fundació Vallès Oriental 
presenta el nou logotip

Granollers

EL 9 NOU

Joan Pastor i Adolfo Azuar 
Azu, policies locals de 
Granollers, van acabar en 
la segona posició en la cate-
goria de vehicles 4x2 en la 
Panda Raid, una cursa de sis 
etapes on només competei-
xen vehicles d’aquest model 
de Seat i que es va acabar 
divendres a Marràqueix. 

Pastor i Azu han competit 

amb un objectiu solidari: 
aconseguir donacions per 
al projecte del Pedriatric 
Cancer Center de l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. Ho 
han fet amb les aportacions 
solidàries d’empreses i patro-
cinadors a canvi d’un espai a 
la carrosseria. “Estem super-
contents”, assegura Azu. 
“Volem agrair a tothom que 
ens ha ajudat: mecànics, pin-
tors, comerços... sense ells no 
hauria estat possible.”

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Fundació Vallès Oriental 
ha presentat el nou logotip 
inspirat en el dibuix fet en 
equip per totes les perso-
nes ateses a la Llar Vallès. 
“Representa la integració 
de les persones amb disca-
pacitat, la interrelació amb 
les famílies, la diversitat de 
les persones que atenem, la 

voluntat de fer xarxa amb les 
entitats i administracions del 
territori, els nostres serveis 
i sobretot que les persones 
que atenem són els i les pro-
tagonistes”, expliquen des de 
la fundació. 

La presentació la van fer la 
Yolanda i el Raúl. El disseny 
d’un nou logotip i la renova-
ció de la imatge corporativa 
són dos dels elements del nou 
marc estratègic de l’entitat.

Projecte de camí 
escolar al col·legi 
Joan Casas 
de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor

La Diputació de Barcelona 
ha lliurat a l’Ajuntament 
de Sant Antoni l’estudi de 
projecte de camí escolar de 
l’escola Joan Casas. El treball 
té per objectiu conèixer la 
situació actual en què es tro-
ben els itineraris que fan ser-
vir els alumnes del col·legi i 
planteja propostes d’actuació 
per millorar la seguretat vià-
ria. L’estudi proposa la instal-
lació de senyalització, tant 
vertical com horitzontal, així 
com de passos de vianants i 
l’ampliació de voreres a dife-
rents vials com els carrers 
Lleida, Freixaneda, Girona, 
Barcelona, Ramon Berenguer 
IV, Jaume Balmes i el passeig 
de la Riera. També fa pro-
postes per crear una imatge 
de marca que identificaria el 
camí i propostes de foment 
dels desplaçaments a peu.

El ple de l’Ajuntament fa un pas més per al nou equipament, que tindrà 110 places
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Fa uns dies que el catedràtic Josep Antoni González 
Casanova va patit un ictus que no va poder superar. 
Era un home gran, nascut l’any abans que esclatés 
aquella Guerra Civil orquestrada pels feixistes, als 
qui González Casanova combatria amb tota fer-
mesa, sempre des de la seva posició política, que 
començaria l’any 1959, quan amb el pseudònim de 
Montes va crear, juntament amb altres companys, 
el Front Obrer Català (FOC), on hi van militar joves 
com Pasqual Maragall, Miquel Roca Junyent, Narcís 
Serra o Núria Sales.

Polític, advocat i escriptor, havia estudiat a la 
Universitat de Barcelona. El 1967 va guanyar la 
càtedra de Dret Polític de la Universitat de Santi-
ago de Compostela i el 1971 va ocupar la càtedra 
de Teoria de l’Estat de la facultat d’Econòmiques 
de Barcelona. Coneixent-lo com el vaig conèixer, 
estic segur que si ell pogués triar li agradaria ser 
recordat com a politòleg, i dono fe que n’era un dels 
grans. L’any 1970 va entrar al PSC-Congrés i pos-
teriorment al Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC). González Casanova va ser un dels experts 
constitucionalistes del PSOE després de les elecci-
ons generals espanyoles del 1977 per a la redacció 
de la Constitució espanyola (1978). Membre del 
Consell Consultiu de la Generalitat, també va par-
ticipar en els treballs de l’Estatut i va col·laborar 
en la redacció dels estatuts del País Basc i del de 
Galícia. Va ser síndic de greuges de la Universitat 
de Barcelona. Va publicar estudis a les revistes El 
Ciervo i Revista de Occidente i va ser col·laborador 
dels diaris Tele-Exprés, Diario de Barcelona i La Van-
guardia, on emprava el pseudònim de Martín Rizal. 
En les darreres dècades també va col·laborar amb El 
País i El Periódico.

A SANT FELIU DE CODINES

Durant molts anys va viure a Sant Feliu de Codi-
nes, a la urbanització de les Sabrugues, on hi tenia 
instal·lada la seva residència; primer hi passava els 
estius amb la seva esposa, Maria Rosa Virós i Galti-
er, catedràtica i la primera dona rectora que va tenir 
la universitat. Per cert, ambdós van ser casats per 

mossèn Dalmau, el rector de Gallifa, al vestíbul de 
l’edifici de la facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona. En aquesta casa també hi va passar els 
seus estius d’adolescència la seva filla Itziar Gon-
zález Virós, destacada arquitecta que no fa gaires 
anys va ser regidora de l’Ajuntament de Barcelona, 
i els seus germans. A la casa de Sant Feliu, hi queda-
rien molts dels seus records, com el de l’episodi del 
devastador incendi del 1994, que amb l’esforç de 
molta gent del poble –a qui sempre més el catedrà-
tic els restaria agraït– van aconseguir salvar el seu 
l’habitatge de les flames; o uns anys després, quan 
va pledejar fins a arribar a aconseguir que l’auto-
bús de línia instal·lés una parada a peu de carrete-

ra, a l’entrada de les Sabrugues. L’argument emprat 
pel catedràtic davant de l’organisme de Trànsit fou 
rotund: “Si parlem d’un transport públic que dona 
i ha de donar un servei al públic, en aquest indret 
per força s’hi ha de posar una parada i, si és pos-
sible, amb marquesina, perquè així ho tingui més 
fàcil aquell qui més ho ha de menester: les minyo-
nes i noies de fer feines que han d’anar a treballar 
a les torres de la urbanització.”

De la seva obra impresa deixa llibres molt desta-
cats com alguns d’astrologia: Elogio a la astrologia 
i La muerte y el horóscopo (1999). D’assaig: Mah-
ler, la canción del retorno (1995) i Bergamín a vista 
de pájaro (1995). I de ciència política: Federalisme 
i autonomia a Catalunya (1974), La lucha por la 
democracia en Cataluña (1979), La derecha contra 
el Estado. El liberalismo autoritario en España 1833-
2008 (2009) i Memorias de un socialista indignado 
(2015, Premi Gaziel).

Rotund en les seves conviccions però sempre amb 
un to amable, tenia una generosa estona per fer-
la petar amb gent de tota condició. Recordo molts 
diumenges quan venia al cafè acompanyat pel seu 
inseparable amic Jaume Vilardell i compartíem tau-
la per veure el futbol; era un fervorós seguidor del 
Barça. A la mitja part, mentre alabaven les filigra-
nes futbolístiques amb les que ens havia obsequiat 
en Messi, encara trobava un espai per reflexionar 
sobre els grans episodis socials del moment: “És 
hora d’escriure contra el capitalisme, el gran culpa-
ble de la crisi...” La seva força intel·lectual, la seva 
capacitat analítica i de compromís ens subjugaven 
molt més que no pas l’encontre futbolístic. 

Un bon dia va decidir canviar d’aires i com si 
seguís el dictat d’aquella peça d’en Serrat, Pueblo 
Blanco: “[...] y los viejos sueñan morirse en paz / y 
morir por morir quieren morirse al sol. / La boca abi-
erta al calor, como lagartos, / medio ocultos tras un 
sombrero de esparto.” L’emèrit catedràtic –que havia 
rebut la Creu de Sant Jordi– se’n va anar a viure a 
Sitges els seus darrers anys. 
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Incertesa seria la paraula que 
millor defineix la situació 
que viuen actualment els 
ajuntaments després de la 
sentència del Tribunal Cons-
titucional (TC) que anul·la 
l’actual sistema de càlcul de 
l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, més cone-
gut com a plusvàlua. En un 
moment en què els consisto-
ris estan ultimant les orde-
nances i els pressupostos per 
al 2021 la decisió judicial ha 
caigut com una gerra d’aigua 
freda perquè la plusvàlua és, 
després de l’IBI, el segon tri-
but que genera més ingressos 
a la hisenda local. 

Tot i que al Vallès Oriental 
hi ha hagut experiències com 
la del 2019 en què a l’Ametlla 
es va incrementar la bonifica-
ció del 50% al 90% l’impost 
de la plusvàlua en casos d’he-
rències, al darrer ple de les 
ordenances de Granollers de 
la setmana passada, l’oposició 
va calcular l’impacte de la 
decisió del TC a Granollers 
entre 1,5 i 2 milions anuals. 
El regidor granollerí d’Hisen-

da, Jordi Terrades, va respon-
dre posant deures al govern 
central perquè va expressar 
la seva confiança a revertir 
la situació perquè el Minis-
teri d’Hisenda treballa en 
un esborrany legal per poder 
salvar la constitucionalitat de 
l’impost.

El problema de tot ple-
gat no és la sentència de la 
setmana passada, que ha 
deixat en una situació molt 

complicada als ajuntaments, 
és que fa temps que se sabia 
que tard o d’hora això podia 
passar i es podria haver 
actuat abans per evitar-ho. 
Fa temps que aquest impost 
era a l’ull de l’huracà. L’any 
2017 el Constitucional ja va 
sentenciar que no es podia 
exigir el pagament d’aquest 
impost quan hi havia pèrdua 
patrimonial, una situació que 
des de l’esclat de la bombolla 

immobiliària és habitual. 
Però és que, posteriorment, 
el mateix TC va declarar 
inconstitucional cobrar el 
tribut si l’import era superior 
al benefici real aconseguit. 
Aquesta última sentència que 
anul·la el mètode de càlcul 
obliga el Ministeri d’Hisenda 
a treballar per establir un 
nou mètode de càlcul que 
tingui en compte el tribunal. 
S’haurà de fer per via d’ur-
gència un canvi legislatiu 
que s’hauria pogut treballar 
amb tranquil·litat durant 
almenys quatre anys i no pro-
vocar aquest trasbals a una 
administració, la local, que ja 
pateix un dèficit endèmic de 
finançament. D’això se’n diu 
incompetència o desídia.

La desídia del govern en 
l’anul·lació de la plusvàlua

A la memòria del catedràtic 
Josep Antoni González Casanova

La força intel·lectual 
de González Casanova, 

la seva capacitat analítica 
i de compromís 
ens subjugaven
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Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

El catedràtic Josep Antoni González Casanova al lliurament del 
Premi Gaziel de biografies i memòries l’abril de 2015
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Qui són els sants? Qui són aquests 
homes i dones que l’Església declara 
sants i ens els proposa com a models 
de santedat? Per què són sants? Què és 
la santedat? Malgrat que en l’imaginari 
popular la pregària pels fidels difunts 
ha desdibuixat la diada de Tots Sants, 
crec que paga la pena no passar-hi de 
puntetes i parlar-ne.

D’entrada els sants ho són en compa-
ració de Jesucrist, de les seves actituds, 
de la seva manera de fer. Com Jesús 
han entès que la felicitat, allò que tots 
busquem en la vida, ve d’acomplir la 
voluntat de Déu i l’Evangeli. Un Evan-
geli que en la festa de Tots Sants és ni 
més ni menys el conegut fragment de 
les Benaurances (Mt 5, 1-12). Acomplir 
les benaurances és viure a la manera 
de Jesús, és el programa de vida cristi-
ana, és ser sant. 

I com sempre, els pensaments de 
Déu i els nostres no coincideixen. 
Vivim en una societat fortament mar-
cada per un suposat camí de felicitat 
enganyós: els diners, l’èxit, el poder, el 
prestigi, l’autosuficiència... i en canvi 
Jesús a les benaurances anomena feli-
ços els que estan de dol perquè seran 
consolats; els qui tenen fam i set de 
justícia perquè seran saciats; els com-
passius perquè trobaran la misericòr-
dia de Déu; els qui posen pau perquè 
s’anomenaran fills de Déu; els perse-
guits per ser justos perquè tindran el 
Regne de Déu; els nets de cor perquè 
veuran Déu i el pobres en l’esperit 
perquè tindran el Regne del cel. En 
definitiva no hi ha res d’autosuficièn-
cia i poder humà en les benaurances 
que són una mena de càntic a Déu i a 
la seva acció envers els més petits, els 
més febles, els més senzills, els menys 
autosuficients i poderosos. 

Al llarg de la història la santedat ha 
pres moltes i diferents formes: comen-
çà pels màrtirs i els primers monjos; 
més endavant s’estengué a bisbes i reli-
giosos, fins a arribar als nostres dies, on 
el Concili Vaticà II ens recordà que la 
santedat és el camí per a tot cristià per 
sol fet de ser-ho i haver rebut l’Esperit 
Sant en el baptisme. I que tots els cris-
tians estem destinats a ser, com el papa 
Francesc diu, els sants “de la porta del 
costat” o la “classe mitjana de la sante-
dat”, a saber els homes i dones que en 
la seva vida ordinària ens fan sentir la 
presència de Déu enmig del món. 

No ens fem enrere: cerquem la san-
tedat!

LA PROPOSTA ESTEV@

Solemnitat 
de Tots Sants

Tots els cristians 
estem destinats a ser, 
com el papa Francesc 

diu, els sants “de 
la porta del costat”

Xavier Blanco 

Arxipreste  
de Montbui-Puiggraciós

@santestevegr

Un any mes se celebra la Solemnitat de Tots Sants, una 
festa poc meditada per alguns o per la majoria. Davant 
d’aquest fet, m’ha semblat oportú fer avinent una reflexió 
en veu alta del que podria ser aquesta festa, i per aquest 
acompliment m’he servit d’una documentació fefaent per 
donar-hi llum. 

Estaria bé que el sants que en aquesta festa se celebren 
no es reduïssin tan sols al món catòlic, no només als sants 
del nostre petit món, el de l’Església catòlica o del món 
cristià, sinó que abastés tots els sants del món. Són poques 
les festes com aquesta que poden ser universalitzades, i 
no passaria res més que el que hauria de passar, que faria 
honor al seu nom: Tots Sants. Ja seria hora, després de 
tants anys, d’avançar en aquest sentit de la universalitat 
en la qual el papa Francesc insisteix tant: voler entendre 
i fer l’esforç vertaderament i de manera real com l’haurí-
em de celebrar.

De fet, té un bon principi, ja que és una festa ecumè-
nica que uniria les diferents confessions cristianes que 
han viscut la seva fe en Jesús, intentant imitar-lo en la 

pràctica de fer el bé: catòlics, protestants, ortodoxos, cop-
tes i encara més de tots els ritus existents, que no solem 
conèixer. De fet aquesta festa és més que ecumènica, 
perquè no inclou tan sols cristians, sinó els sants d’altres 
religions; hauria ser una festa interreligiosa, fins i tot els 
sants que en podríem dir ateus, sense cap pertinença a 
cap religió, i que podríem anomenar els sants pagans, per 
no estar en línia nostra, però que també fan el bé.

 Aquesta idea que estic descrivint no és pas nova, per-
què des dels temps del Concili Vaticà II que fa temps que 
molts la portem dins. I avui, en fer-la present, la veiem 
com a natural perquè s’ajusta amb els temps que vivim. 
Són els sants anònims, dels quals n’hi ha molts però que 
no coneixem. Un passatge de l’evangeli de Mt 25,31ss ho 
evidencia: “Cada vegada que ho feu amb algun dels meus 
germans més petits, m’ho feu a mi...”

 És una festa que ens fa reflexionar pel potencial que 
desprèn sobre la santedat i de la qual ens cal tenir pre-
sents dos aspectes: què és i en què consisteix i quina con-
fessionalitat té? I l’altre: si la idea de Déu és de tots el 
sants del món o és sols del món catòlic. O bé si és un Déu 
fet a imatge i semblança nostra!

La idea de sant es pròpiament cristiana; no ens cal con-
fondre els valors. Com deia algú: “Existeix l’heroisme no 
cristià, però no existeix una santedat no cristiana.” No 
hi ha sants fora del cristianisme, però sí herois perquè 
aquests pertanyen al pla de les realitats humanes. La san-
tedat cristiana pertany essencialment a un do de Déu, i 
una participació en la vida de l’evangeli.

Totes les grans figures de la humanitat, personalitats 
com Sòcrates o Gandhi, les hem de considerar herois, 
dins el pla de què estem parlant, no-sants. No quedarien 
inclosos en aquesta festa, segons la visió catòlica-romana 
d’aquells temps anteriors al Concili Vaticà II, perquè es 
concebia que els que es deien sants, només ho podien ser 
el bons cristians, i catòlics. Aquesta és una de tantes ruptu-
res que va portar a terme el Concili Vaticà II. I hem de dir 
ruptura, trencament, és a dir, fractura amb el passat, des-
fer-se’n a totes. Perquè hi havia qui això no ho veia així.

Un evangeli que lliga de ple amb aquesta festa ens sug-
gereix el text de les benaurances perquè el seu contingut 
ens porta i ens convida cap a la santedat universal. Esdevé 
com una carta de navegació per viure la nostra vida. Avui 
no podem deixar d’anomenar Gandhi que ha d’anar amb 
Francesc d’Assís; Luther King al costat d’Óscar Romero i 
tants d’altres. Ens cal canviar la vella mentalitat “tribal” 
–com diria algú–, que durant tant de temps ens ha afectat 
en la concepció de la santedat i emprar la nova mentalitat 
macroecumènica.

Bon Tots Sants!
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La lectura de la teoria del segrest de la veritat provocat 
per la postveritat, visionant el programa de TV3 del partit 
Rayo Vallecano-FC Barcelona, em va portar a reflexionar 
quina és la veritat del futbol. La reacció per la derrota del 
Barça desembocà no només en ira sinó en odi. La primera 
pregunta que em vaig fer davant el vergonyós espectacle 
viscut televisivament fou: “Per què va perdre el Barça?” I 
la primera resposta, que la meva experiència futbolística 
m’evidencià, fou: “A causa d’una política esportiva man-
cada de respecte a l’ésser humà.” I la segona: “L’economia 
trenca la convivència, perquè el futbol hauria de ser-ne 
factor intel·ligent.” La mancança de saviesa desembocà 
en el fracàs. 

Hi haurà intel·ligència per sortir-ne? Els fets posteriors 
al partit em demostren que no, començant per la desti-
tució del tècnic. Ha pensat algú l’efecte negatiu huma-
nament parlant i esportivament de la fuga de Messi a un 
club governat pel diner de Qatar? Un se’n va per conti-

nuar la cursa monetària sota la postveritat esportiva i als 
qui queden se’ls demanen rebaixes en el seu sou. La ten-
sió nerviosa creada no té límits i en situacions extremes 
deixa sense poder de reacció. Quan la reacció és un acte 
autoritari perquè “la veritat la tinc jo”, la capacitat nor-
malitzadora fa aigües.

EL PERQUÈ D’UN DESGAVELL

El desgavell s’ha produït per la manca de diàleg entre 
directiva, tècnics, entrenador i socis. La màxima respon-
sabilitat és en la directiva. Què ha fet per caure en el 
fracàs i què no ha fet per evitar-ho? Quan un directiu 
amenaça afirmant que “perdre tindrà conseqüències”, 
palesa l’orgull de la mentida o la no-saviesa. Quan els 
sentiments dominen les relacions humanes sense visió 
de futur, l’esperança de la veritat s’allunya més encara. 
La solució escollida mancada de diàleg pot aprofundir el 
precipici.

Només una intel·ligència sàvia pot reconstruir la veritat 
perduda. Però en futbol no n’hi ha prou amb la saviesa de 
la directiva, necessita la saviesa dels tècnics i dels juga-
dors. Quan era responsable d’un equip infantil afirmava 
que sense intel·ligència era impossible ser un bon juga-
dor. Però la intel·ligència del jugador per triomfar neces-
sita tècnics i directius intel·ligents i savis. 

La manca de saviesa en el futbol
Joan Sala Vila 

Professor jubilat i escriptor
jsalavila@hotmail.es

Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat

Per a tots, Tots Sants
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Quan el març de 1989 vaig publicar el meu primer 
llibre, Esquena d’ase, el director de la col·lecció 
‘Obres de to’, en Pep Vallcorba, per fer-lo més atrac-
tiu va suggerir posar a la contracoberta tres o quatre 
frases a manera de reclam, extractades de les his-
tòries d’humor que configuren l’obra. La primera 
posava de manifest, d’una manera concisa, l’afany 
pel turisme del qual sempre ha fet bandera la nostra 
localitat, diu: “La fortuna que hagués suposat pel 
poble el volcà de Solanes...” Perquè cal saber que, 
des de temps immemorials, la gent de Sant Feliu 
de Codines ha sostingut que el turó de Solanes és 
un volcà, i lògicament seria una sort –ara em poso 
a l’alçada del reclam turístic– si del capdamunt del 
seu con en sortís una fumarola permanent –però 
una fumarola benigna, eh!– que es pogués albirar 
d’un bon tros lluny; un efecte especial semblant 
afavoriria la venda de botifarres, records de la ter-
ra i parcel·les i xalets, tot i que al principi fora un 
entrebanc que ens procuraria uns embussos monu-
mentals, com els que en dies assenyalats provoquen, 
sense voler, les fires de la carbassa i del rellotge. 

El volcà de Solanes sempre ha estat apagat per-
què mai no ha estat encès, ni és volcà, és clar; però 
la llegenda que s’ha anat transmetent de generació 
en generació ha deixat un pòsit al magí dels santfeli-
uencs, i ens recorda que el dia menys pensat –o la 
nit!, que encara fa més iuiu– un monstre de foc, lava 
i cendra, adormit tota una eternitat, es desvetllarà. 
Una premonició que als d’aquí ens obliga a no aclu-
car mai del tot els ulls, no fos cas que igual que els 
va passar als pompeians amb el seu Vesuvi, un pic 
letal d’escalfament i de diòxid de sofre barrejat amb 
cendra ens agafés per sorpresa una nit de fosca i en 
uns minuts quedéssim tots plegats ben momificats.

De volcans, a comarques relativament properes, 
n’hi ha una bona colla, com els que des d’abans 
del Pliocè es localitzen a la Selva i l’activitat ígnia 
dels quals va afectar els voltants de Caldes de 
Malavella, on s’hi ubiquen el del Camp dels Ninots 
i el Puig de Sant Maurici. O també a la zona sud-
est, prop de Riudarenes, on hi ha tot un reguitzell 
d’afloraments volcànics com Can Montmal de Baix 
i de Dalt, Can Barrot i Can Tort. També hi ha altres 
nuclis importants de vulcanisme que envolten les 
localitats de Maçanet i Vidreres i s’estenen fins a la 
depressió del Vallès, com el volcà d’Hostalric, datat 
en uns dos milions d’anys. Per cert, els materials 
fragmentaris d’aquest darrer volcà indiquen que 
va tenir fases eruptives molt explosives... Algunes 
de les localitats esmentades compten, a més, amb 
fonts naturals d’aigua carbònica, d’aigua calenta 
i de balnearis on s’hi practica l’higienisme, com a 
les Termes Orion, de Santa Coloma de Farners, o al 
Balneari Can Prats, de Caldes de Malavella.

En una visita a Caldes de Malavella, a uns comer-

ciants de Sant Feliu de Codines els van ensenyar la 
planta envasadora d’una coneguda marca d’aigua 
carbònica. De seguida hi van veure un negoci pròs-
per, lligat al turisme, que podien copiar; però com 
que a Sant Feliu no tenim fonts d’aigua mineral 
d’agulla i en canvi tenim aire sa, a l’hora de l’àpat, 
els comerciants van elucubrar la manera d’embote-
llar aquest aire de primera. Quan prenien cafè van 
fer números: la maquinària de precisió que els faria 
falta; la propaganda, que hauria de ser d’allò més 
punyent; el disseny de l’etiqueta dels flascons; la 
distribució i els punts de venda. Molts cops diem el 
primer que ens passa pel cap sense abans haver-ho 
processat del tot, allò que se’n diu parlar per parlar, 
així que a l’hora de la copa i del puro, aquella gran 
pensada, que no va prosperar, se’n va anar en orris.

Tornem, però, a Solanes, al Vallès Oriental, que 
vull referir-me a una publicació treballada amb seri-
ositat i rigor per Lluís Auroux, a Espeleobloc el 16 
d’octubre de 2011: “El fet que a Caldes de Montbui 
hi ha diverses fonts naturals d’aigua calenta i diver-
sos establiments termals ha fet creure a molta gent 
dels pobles dels voltants que el terme està situat 
sobre una zona d’intensa activitat volcànica. A més, 
el turó de Solanes, des de les rodalies sembla verita-
blement un con volcànic, tot i que és del tot calcari i 
sense cap traça de materials eruptius.”

“Solanes és un turó de 706 metres de forma còni-
ca molt regular quasi tot cobert de pins. Antigament 
estava quasi tot conreat amb vinya a les petites fei-
xes refermades amb paret de pedra seca, però ara 
el bosc secundari és el que ho ha ocupat tot [...] El 

turó veí es el Puig del Prat, amb 597 metres de for-
ma molt semblant, quasi semblen bessons.” Auroux 
continua amb la seva exposició, que es torna més 
interessant quan fa referència al famós Forat del 
Fum o Forat Calent, ubicat a Solanes i conegut prou 
bé pels pagesos de Sant Feliu de Codines que conre-
aven aquelles terres. “Durant els mesos més freds, 
de desembre a febrer, si la nit ha estat molt freda, 
pot enlairar-se una columna de fum d’un petit cra-
ter. Aquest crater és la boca d’una petita cavitat 
anomenada el Forat del Fum, fent al·lusió a la blan-
ca columna de vapor que treu en ocasions.”

“De volcà, res de res. Es tracta del clàssic fenomen 
de cavitat amb obertura superior i també amb una 
comunicació inferior amb l’exterior que provoca 
corrents d’aire. A l’hivern, si la temperatura és prou 
baixa, com que el sentit del corrent és ascendent, 
l’aire amb un grau alt d’humitat es condensa.”

VOLCANS A CATALUNYA I A LES CANÀRIES

Evidentment és a la comarca de la Garrotxa on hi ha 
la major localització de volcans de Catalunya. Joan 
Martí, que és geòleg, vulcanòleg i professor de recer-
ca de l’Institut Almera, fa temps que en una entre-
vista deia: “No tenim cap símptoma que el nostre 
vulcanisme es pugui reactivar en breu”, i més enda-
vant, a El Punt Avui del 25 de maig de 2012, aclaria: 
“A Catalunya, el risc d’erupció volcànica no és zero...” 
Per altra banda, Antoni Roca, director general de 
Geologia Regional i Geofísica de l’Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya (ICGC) confirmava el 
que ja sabem: “La zona amb més risc d’activitat vol-
cànica a Catalunya és a la Garrotxa (Girona).”

A la Garrotxa hi ha localitzats 40 volcans i més 
de 20 colades de lava. Potser els més coneguts són 
el Santa Margarida, al poble de Santa Pau, que va 
entrar en erupció fa 11 milions d’anys, situat a 700 
metres d’altura; enmig del seu cràter s’hi va cons-
truir l’ermita romànica de Santa Margarida, d’on 
prové el seu nom. Al bell mig de la ciutat d’Olot, hi 
ha el Montsacopa, amb el seu cràter perfectament 
arrodonit de 120 metres de diàmetre. El Monto-
livet, també a Olot, i el del Racó, a les Preses. I el 
Croscat, entre Santa Pau i Olot, que és un dels vol-
cans més grans de la Península i que en una de les 
seves colades de lava s’alça la Fageda d’en Jordà, 
un increïble bosc de faigs en un terreny pla, a 550 
metres d’altura, que forma un laberint màgic com 
sortit d’un conte de fades, un paisatge verd d’arena 
obscura, que va inspirar al poeta Joan Maragall per 
al seu magnífic poema La fageda d’en Jordà: “Saps 
on és la fageda d’en Jordà? / Si vas pels vols d’Olot, 
amunt del pla, / trobaràs un indret verd i pregon 
/com mai més n’hagis trobat al món: / un verd com 
d’aigua endins, pregon i clar; / el verd de la fageda 
d’en Jordà. / El caminant, quan entra en aquest lloc, 
/ comença a caminar-hi a poc a poc; / compta els 
seus passos en la gran quietud: / s’atura, i no sent 
res, i està perdut. / Li agafa un dolç oblit de tot lo 
món / en el silenci d’aquell lloc profond, / i no pen-
sa en sortir, o hi pensa en va: | és pres de la fageda 
d’en Jordà, / presoner del silenci i la verdor. / Oh 
companyia! Oh deslliurant presó!”

A finals del mes de setembre de 2021, a La Palma 
(illes Canàries) ha entrat en erupció el volcà Cum-
bre Vieja. A la capital de l’illa gran, Las Palmas de 
Gran Canaria, hi va fixar la seva residència i hi va 
treballar una amiga de la meva joventut, l’Assump-
ta Pinós (e.p.d.) que va exercir com a arquitecta tèc-
nica, encarregant-se de tasques d’enginyeria d’edi-
ficació per a la Conselleria d’Educació del Govern 
de Canàries. Ben segur que l’estimada Assump-
ta m’hauria informat de primera mà del desastre 
majúscul que suposa l’erupció d’un volcà com el 
Tajogaite –el seu nom en aborigen– sense haver 
hagut de presenciar-ho, aclofat al sofà, veient els 
noticiaris pel televisor i com la lava s’empassa els 
habitatges com si fossin de cartró i després arriba 
al mar. A les Canàries estan envoltats d’un bon tou 
de volcans i n’hi ha d’actius: el Timanfaya (Lanzaro-
te), actiu el 1824; el Teide (Tenerife), actiu el 1909; 
el Teneguia (La Palma), actiu el 1971; el Tagoro 
(Hierro), actiu el 2011, i, ara, el Tajogaite (La Pal-
ma), actiu aquest 2021.

Toquem fusta, doncs, perquè el turó de Solanes, 
de volcà, tant sols en tingui l’àlies.

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

En aquest ordre, el turó de Solanes i als seus peus el poble de 
Sant Feliu de Codines, el ben visible cràter del Montsacpà, a 
Olot, i el Tajogaite, de La Palma, en plena erupció
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El volcà de Solanes
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A N U N C I

Per decret d’alcaldia número 2021/992 i data 19 d’octubre de 
2021, s’ha aprovat inicialment la modificació del Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu 
(PECPAUC), referent a la modificació de la fitxa dels béns E-23, 
E-33, E-34, E-37, E-46, E-53, E-64, E-71 i E-101, pel que es fa 
pública la part resolutiva:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu 
(PECPAUC), referent a la modificació de la fitxa dels béns E-23, 
E-33, E-34, E-37, E-46, E-53, E-64, E-71 i E-101.

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en dos del diaris de més difusió al municipi i a l’e-
tauler municipal durant el termini d’un mes.

Tercer.- Sol·licitar informe preceptiu al Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. 

Quart.- Traslladar les al·legacions presentades als serveis tècnics 
municipals, una vegada conclòs el període d’informació pública.

Cardedeu, 21 d’octubre de 2021
L’alcalde, 
Enric Olivé i Manté
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Mango reforça el 
canal ‘on line’ amb la 
venda de productes 
d’Intimissimi

Lliçà d’Amunt

La cadena de moda Mango 
ha començat la venda de 
productes Intimissimi pel 
seu canal comercial elec-
trònic. A través d’aquesta 
via, es podran adquirir els 
productes de roba interior, 
llenceria i roba de la llar de 
la marca italiana. Mango 
preveu distribuir a través del 
canal digital 4.000 referènci-
es d’Intimissimi. La comer-
cialització ha començat a 
Espanya, França i els Països 
Baixos i es preveu que s’es-
tengui a altres països en un 
futur. Per a l’empresa cata-
lana, la integració d’aquesta 
marca al canal digital és un 
pas important perquè millora 
les capacitats del seu catàleg, 
L’empresa preveu tancar 
l’exercici amb vendes de més 
de 1.000 milions d’euros en 
el canal digital.

Ducati  
amplia la xarxa de 
concessionaris amb 
una obertura a Mollet
Mollet del Vallès

La marca Maquina Motors 
ha instal·lat a Mollet un dels 
dos nous concessionaris de 
la marca italiana de motos 
Ducati que ha obert aquest 
mes a l’àrea de Barcelona. 
Fins ara, la marca només 
era present a la capital i 
ara presenta el nou conces-
sionari de Mollet, situat a 
l’avinguda Antoni Gaudí, i a 
Terrassa. Els dos nous punts 
de venda disposen d’una 
àmplia exposició de motos 
Ducati, amb possibilitat de 
provar-les, un servei tècnic 
amb eines de diagnòstic i la 
formació especialitzada dels 
professionals i una oferta de 
recanvis i accessoris origi-
nals.

Ford premia 
Zanini, de Parets, 
com un dels millors 
proveïdors globals
Parets del Vallès

El grup Zanini, productor 
d’embellidors de rodes entre 
altres productes per al sec-
tor de l’automoció, ha estat 
reconegut com un proveïdor 
global de màxim rendiment 
en la 23a edició dels premis 
que Ford concedeix a les 
companyies subministrado-
res de productes. Zanini va 
tenir un paper rellevant en el 
llançament d’una versió de la 
marca Mustang del fabricant 
nord-americà. Va ser possible 
amb la col·laboració interna-
cional d’equips d’operacions, 
projectes i enginyeria de 
l’empresa vallesana. 

Montmeló permetrà l’activitat 
logística al polígon Riera Marsà
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El solar de més de 30.000 metres quadrats resultant de l’enderroc de les antigues instal·lacions de Starlux a Montmeló

Montmeló

J.C.A.

L’Ajuntament de Montmeló 
ha fet una primera aprovació 
per modificar el Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal 
en l’àmbit de la Concentració 
Industrial Vallesana, un polí-
gon industrial que compar-
teix terme amb Montornès. 
Un dels objectius de la modi-
ficació és incloure la logística 
entre les activitats autoritza-
des en el polígon d’activitat 
econòmica. “És raonable que 

si aquesta activitat ja està 
permesa en l’àmbit del ter-
me de Montornès, també ho 
estigui en el de Montmeló”, 
comenta l’alcalde d’aques-
ta última població, Pere 
Rodríguez.

Els canvis obeeixen a la 
lògica d’equiparar el plane-
jament en les dues pobla-
cions que comparteixen 
àrea industrial, però també 
a algunes noves propostes 
sorgides d’empreses que 
estan implantades al sector. 
A principi de 2019, l’empre-

sa del grup Idilia Nocicao 
va enderrocar les naus que 
tenia en aquest sector un cop 
va traslladar la producció de 
Nocilla que s’hi duia a terme 
a les seves instal·lacions prin-
cipals de Parets. En el solar, 
de més de 30.000 metres 
quadrats que ha resultant 
de l’enderroc d’aquestes his-
tòriques instal·lacions –que 
havien estat actives des de 
mitjans dels anys 60–, s’hi 
construirà una nova edifi-
cació i el grup Idilia, que ha 
mantingut la titularitat de 

l’actiu tenia interès que hi 
hagués opcions d’activitat 
més enllà de l’estrictament 
productiva.

La companyia alimentària, 
fabricant de Cola-Cao, a més 
de Nocilla, té previst mante-
nir aquest actiu com a propi 
i actuar com a promotora 
de les instal·lacions que s’hi 
construeixin. No es descarta 
que s’hi acabin instal·lant 
empreses industrials, però té 
interès a poder tenir totes les 
opcions d’inversió.

Els canvis urbanístics tam-
bé inclouran actuacions en 
la infraestructura viària del 
polígon, que aniran a càrrec 
dels propietaris. En concret, 
es preveu fer un nou vial 
que faciliti l’enllaç amb l’au-
topista AP-7. El traçat seria 
similar al que ja es va utilit-
zar a la zona mentre es van 
fer les obres del tren d’alta 
velocitat. Actualment l’accés 
es fa pel pont sobre el riu 
Besòs, però el gran trànsit de 
vehicles de transport fa acon-
sellable un nou vial.

El primer tràmit ha estat 
l’aprovació inicial de la 
modificació puntual del pla 
urbanístic. La tramitació 
continuarà avançant fins a 
l’aprovació definitiva, que 
correspon a la direcció gene-
ral d’Urbanisme. L’Ajunta-
ment ja ha tingut converses 
sobre la viabilitat urbanística 
de la modificació.

Euromed presenta nous 
productes a partir d’extractes 
naturals en fires especialitzades

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El fabricant de productes a 
partir d’extractes naturals 
per a les indústries farma-
cèutica, alimentària i cosmè-
tica Euromed ha presentat 
les novetats que ha llançat 
recentment en la fira espe-
cialitzada Vitafoods Europe, 
celebrada fa unes setmanes 
a Suïssa. Entre els productes, 
destaquen els extractes de 
cítrics, com la llimona, que, 
amb el procés industrial de la 
firma de Mollet, conserven 
ingredients naturals i elimi-
na alguns residus.

Els compostos botànics de 
l’empresa s’apliquen com 
a suplements dietètics, ali-
ments funcionals, begudes, 
productes farmacèutics i 

també per a aplicacions cos-
mètiques. Els extractes de 
llimona que ha desenvolupat 
la companyia destaquen per 
la presència més acusada de 
l’eriotricina amb potencial 
per reforçar la salut cardio-
vascular i el sistema venós. 

Euromed celebra aquest 
2021 el 50è aniversari des 
que la companyia alemanya 
Madaus va fundar aquesta 
activitat. Posteriorment ha 
canviat de propietaris i actu-
alment forma part del grup 
Dermapharm. L’empresa dis-
posa de la planta de produc-
ció de Mollet, on també ha 
instal·lat un centre de recer-
ca i desenvolupament, i a 
Molina de Segura (Múrcia), 
adquirida durant l’etapa sota 
propietat del fons de capital 
risc Riverside.

L’Ajuntament engega el procés de canvi urbanístic per fer possible els nous usos
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Granollers

La societat Camaleon Sys-
tems Group, SL, dedicada a la 
compra, venda, distribució, 
comercialització i explotació 
de tota classe de productes 
tecnològics, ha fet una ampli-
ació de capital per valor de 
2.784 euros. El capital resul-
tant subscrit queda ara fixat 
en 20.878 euros.

Sant Quirze Safaja

La societat Stone Valley 
Estate, SL, dedicada a altres 
explotacions de ramats i 
al comerç al detall d’altres 
productes en punts de venda 
i mercats, ha fet una ampli-
ació de capital per valor de 
3.950.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 4.100.000 euros.

La Garriga

La societat Promocions Xacri 
Vallès, SL, dedicada a les 
activitats relacionades amb 
la construcció i rehabilita-
ció d’habitatges, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 119.999,52 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 123.005,23 euros.

Granollers

La societat L’Hort de Palou, 
SL, dedicada a la compra i 
venda a l’engròs i al detall de 
tot tipus de productes d’ali-

mentació i productes agrí-
coles, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 7.100 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
10.700 euros.

Lliçà d’Amunt

La societat Promotora 
Yadamago, SL, dedicada a la 
compra-venda, gravamen, 
arrendament, administració 
i explotació de finques, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 78.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 415.213,59 
euros. 

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat La 
Cabana de Caldes, dedicada 
a l’activitat de restaurant i 
llocs de menjar; elaboració 
d’altres productes alimen-
taris. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Oumar 
Camara. Adreça: Santo 
Domingo, 18.

Les Franqueses del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Grupo Genesi Global, SL, 
dedicada a la distribució, 
importació, exportació, 
compravenda, fabricació i 
comerç a l’engròs i al detall 
d’articles de joieria, bijute-
ria, rellotgeria, complements 
i articles de decoració, etc. 

Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradora: David Luna Mar-
cos, Enrique López Ramírez. 
Adreça: Orient, 40. 

La Roca del Vallès 

La societat Brumet Gestió, 
SL, dedicada a l’activitat, 
negoci i promoció immo-
biliària, ha fet una amplia-
ció de capital per valor de 
309.999,90 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 313.009,90 euros.

Sant Fost de Campsentelles

La societat SGMR Ouest 
España, SL, dedicada a la 
gestió de residències, pròpies 
o alienes, i la prestació de 
persones de la tercera edat 
i altres atencions socials, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 100.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 200.00 
euros.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Montajes Nomaga, SL, dedi-
cada a la construcció d’edi-
ficis residencials. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
José Luis Funes Quero. Adre-
ça: Besòs, 5.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Shah & Sons Telecom, SL, 

dedicada a altres activi-
tats de telecomunicacions; 
comerç al detall d’equips de 
telecomunicacions en esta-
bliments especialitzats. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dor: Syed Abubakar Hussain. 
Adreça: av. Llibertat, 45.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Like Energia, SL, dedicada 
a la comercialització d’ener-
gia elèctrica, accedint a les 
xarxes de transport o distri-
bució, adquirint energia per 
a la seva venda als consumi-
dors a altres subjectes del 
sistema, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Oriol 
Vilar Roquet. Adreça: Torras 
i Bages, 37.

Lliçà d’Amunt

La societat Explotacions 
Ramaderes Albert, SL, dedi-
cada a la construcció d’edifi-
cis, promoció immobiliària i 
la compravenda d’immobles 
per compte propi, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 60.100 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 594.509,20 euros.

Sta. M. de Palautordera

S’ha constituït la societat  
2Art 2021, SL, dedicada al 
comerç i la compravenda a 
l’engròs i al detall de materi-

al de fusteria; l’execució de 
qualsevol col·locació, instal-
lació i muntatge relacionat 
amb l’activitat de la fusteria, 
etc. Capital: 3.1000 euros. 
Administrador: Jorge Tra-
vesa Mariages. Adreça: av. 
Montseny,  64.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat R. 
Riart Construction Designs, 
SL, dedicada al lloguer, 
permuta, compra venda 
de solars, naus industrials, 
edificis, pisos, habitatges 
unifamiliars, locals comer-
cials, pàrquing, així com 
la promoció i construcció, 
reformes i venda de tot tipus 
d’edificacions, etc. Capital: 
3.100 euros. Administradors: 
Rubén Riart Muriana, Lluís 
Valentí Sánchez. Adreça: 
Cabrera, 8. 

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Supernova Network, SL, dedi-
cada al màrqueting i publici-
tat especialitzada en el des-
envolupament de marques i 
estudi de mercat, investigació 
i planificació comercial, 
consultoria en tecnologia 
blockchain, de sistemes i 
estratègia per a empreses, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Carlos Rojas Girau. 
Adreça: Indústria, 10.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Coca-Cola, finalista en un premi 
estatal d’implantació del 4.0

Martorelles

EL 9 NOU

La companyia Coca-Cola 
Europacifics Partners ha 
estat considerada com una 
de les empreses amb millor 
implantació de les tecnologi-
es de la indústria 4.0 a l’Es-
tat. El jurat dels Premis Naci-
onals Indústria Connectada 
4.0, que atorga el Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turis-
me, va considerar finalista 
l’empresa, que ha introduït 
una part de les innovacions 
en aquest camp a la planta 
de Martorelles, en un guardó 
per a grans empreses que 
finalment es va concedir al 
grup Celsa. Els premis s’han 
lliurat aquest mes d’octubre.

L’empresa assenyala que 
veu en el seu desenvolupa-
ment digital una base i una 
oportunitat de creixement 
en el camí en l’objectiu de 
ser una indústria “competi-
tiva, flexible, eficient i capaç 
de funcionar complint amb 
els estàndards més alts de 
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Un dels processos de producció a la planta de Martorelles

qualitat i sostenibilitat”, La 
implantació de les tecnologi-
es 4.0 afecta tots els passos 
de la cadena productiva, tant 
en la producció, com en la 
distribució o fins i tot en la 
comunicació als clients.

L’empresa ha millorat la 
capacitat de planificació i de 
treball sincronitzat entre les 
àrees comercial, financera i 

de servei al client. A través 
de la tecnologia disposa de 
visibilitat de tota la cadena 
de subministrament i d’iden-
tificar situacions de risc o 
oportunitats per anticipar-se 
a variacions del mercat. Tam-
bé ha introduït processos 
que, amb l’ús d’algoritmes 
avançats, analitzen milers 
de dades internes o externes 

i optimitzar la previsió de 
vendes.

Les operacions de la planta 
i magatzem estan digitalit-
zades amb l’ús de tauletes. 
Així es poden generar ins-
truccions de feina en vídeo, 
o confiar en la tecnologia per 
agilitzar un llistat de tasques 
en cada torn. Ja al mercat, la 
internet de les coses (IoT) 
permet connectar totes les 
vitrines refrigerades dels cli-
ents, que estan connectades 
amb un sistema de geoloca-
lització per anticipar inci-
dències. En els transport, una 
plataforma web planifica i 
monitoritza tota la xarxa, i en 
el camp logístic, els carretons 
làser protegeixen la segure-
tat dels treballadors. També 
s’utilitzen ulleres de realitat 
virtual per resoldre a distàn-
cies possibles incidències.

En el cas de la planta de 
Martorelles, també s’ha 
introduït il·luminació LED 
per reduir el consum i contri-
buir a una reducció del 90% 
en el consum energètic.

Tatay projecta 
una línia 
de productes 
amb materials 
reciclats

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

La veterana empresa de pro-
ductes de la llar Plásticos 
Tatay ultima el llançament 
d’una nova gamma de pro-
ductes que estaran elaborats 
amb materials completament 
reciclats. La nova línia de 
l’empresa de Montornès 
es comercialitzarà amb la 
marca Ecohome i forma part 
d’una estratègia en la qual 
l’empresa ja té intenció d’in-
crementar de manera molt 
significativa l’ús de mate-
rials reciclats en els mesos 
vinents.

Segons informa la publica-
ció especialitzada Alimarket, 
l’empresa ja ha adaptat les 
instal·lacions de Montornès 
i ha ampliat la capacitat de 
producció amb material reci-
clat. L’empresa ha avançat 
altres actuacions de reducció 
de petjada ecològica, com 
la contractació de serveis 
d’energia provinent de fons 
100% renovables.

El jurat dels guardons del Ministeri d’Indústria valora innovacions a la planta de Martorelles
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‘Sis dies corrents’, de Neus Ballús, 
guanya l’Espiga de Plata a Valladolid

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Sis dies corrents avança amb 
pas ferm als diferents fes-
tivals on participa. Després 
de rebre diversos premis 
a Locarno, ara, la tercera 
pel·lícula de la molletana 
Neus Ballús, ha guanyat 
l’Espiga de Plata i el Premi 
de Públic a la 66 Setmana 
Internacional de Conema 
de Valladolid-Seminci, un 
dels màxims guardons del 
festival.

Aquest premi tan impor-
tant se suma als que va 
aconseguir al Festival 
Internacional de Cinema 
de Locarno, on el film de 
Ballús va guanyar el premi 
a la millor interpretació 
masculina ex aequo per a 
Mohamed Mellali i Valero 
Esconar, dos dels actors pro-
tagonistes, i el premi Euro-
pa Cinemas Label, que ator-
ga un jurat d’exhibidors a 
la millor pel·lícula europea. 
A més, va rebre una menció 
especial del jurat jove inde-
pendent.

Sis dies corrents s’estre-
narà als cinemes el 3 de 
desembre de la mà de Fil-
max. A més, participarà en 
la 28a edició de L’Alterna-
tiva, el festival de cinema 
independent de Barcelona. 
En el marc del festival, 
Ballús oferirà un seminari 
de vuit hores sobre el tre-
ball amb actors no profes-
sionals, un fet habitual i 
característic del seu cinema. 
En paral·lel, tindrà lloc una 
secció dedicada a la cineasta 
i en la qual es podran veu-
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La productora Míriam Porté i la directora Neus Ballús, a la gran gala de la 66a Seminci 

ga la ficció amb elements 
prestats de la realitat. El 
film conserva la sensibili-
tat característica de la seva 

autora però aquesta vegada 
d’allunya del drama per 
entrar en un to aparent-
ment lleuger que converteix 

la proposta en una comèdia 
singular. 

La pel·lícula està prota-
gonitzada per Mohamed 
Mellali, Valero Escolar i 
Pep Sarrà, tres lampistes 
reals que s’interpreten a 
ells mateixos. Després d’un 
període llarg de càsting i 
documentació en l’univers 
dels lampistes i electricis-
tes, Ballús va escollir el trio 
de protagonistes entre més 
de 1.000 professionals dels 
sector.

Els tres protagonistes són 
treballadors d’una petita 
empesa de lampisteria i 
electricitat de la perifèria 
de Barcelona. Durant una 
setmana, Moha, el més jove, 
haurà de demostrar que 
està preparat per substituir 
en Pep, que es jubila. Però 
Valero considera que Moha 
“no té el perfil” i dubta que 
els clients acceptin un treba-
llador marroquí a les seves 
cases. A més del racisme i 
els prejudicis, el film aborda 
temes com la rivalitat, la 
integració o els gelos.

‘Sis dies corrents’ 
s’estrenarà  
als cinemes  

el 3 de desembre 
amb Filmax

re els seus primers quatre 
curtmetratges.

L’Alternativa se suma a 
la llista de festivals en els 
quals participa de moment la 
pel·lícula: Festival Internaci-
onal de Cinema de Locarno, 
Festival Internacional de 
Cinema de Toronto (TIFF), 
Busan International Film 
Festival (BIFF), BFI Lon-
don Film Festival, Chicago 
International Film Festival, 
Cinemed-Festival de Cine 
Mediterráneo de Montpeli-
er, Gent Film Fest (Bèlgica) 
i Setmana Internacional de 
Cinema de Valladolid.

La nova pel·lícula de 
Ballús és una mostra del 
gènere híbrid, que conju-

El Cicle Carles Riera, en marxa
Granollers El Cicle Carles Riera va començar divendres 
la nova temporada a la sala petita del Teatre Auditori de 
Granollers amb molt bon peu. El tenor Roger Padullés i el 
pianista Francisco Poyato van protagonitzar el concert L’enig-
ma Garreta, amb la interpretació de diferents obres que van 
inspirar el compositor de Sant Feliu de Guíxols com “Dichter-
libe”, de Schumann, però també altres basades en poemes de 
Verdaguer o Mestres. A les 7 es va fer la sessió familiar. 
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El film de la directora de Mollet s’ha emportat també el Premi de Públic a la Seminci
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Marina Hidalgo va anar pintant durant tot el dia un quadre de grans dimensions

Els artistes es tornen a trobar
Sant Esteve acull la seva 4a Mostra d’Art, amb participació de deu creadors de proximitat

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

A l’entrada de les Escoles 
Velles de Sant Esteve, Jenni-
fer López –s’excusava dient 
que no és la cantant– venia 
arracades i penjolls fets amb 
fang. I al costat, Marina 
Colell, ensenyava com fa els 
seus gravats amb una peça 
de linoleum. Com elles, una 
desena d’artistes de dife-

rents àmbits, motivacions i 
experiències es van trobar 
aquest dissabte a els Esco-
les Velles. S’acollien a la 4a 
Mostra d’Art, que se celebra 
cada any durant la Festa de 
Tardor. És oberta al públic 
i vol posar en valor els cre-
adors del Baix Montseny. 
“L’objectiu és que els artistes 
es puguin trobar i fer l’art 
accessible al públic”, explica 
la responsable d’aquesta edi-

ció, Helena Masnou.
Durant la mostra, cada 

artista tenia un espai a 
l’interior de les Escoles –a 
l’interior perquè a fora el 
temps no acompanyava– per 
ensenyar o vendre les seves 
creacions. Algunes en format 
de paradeta, com és el cas de 
Paulina Soto, que dibuixava 
animals mentre veia passar 
la gent, o Airis Hierro, que 
venia làmines amb els seus 

dibuixos minimalistes i car-
regats de significat. “Dibuixo 
amb la motivació de tornar al 
nostre centre, per arribar-nos 
a conèixer millor”, explicava 
Hierro, que defensava els 
seus dibuixos “reivindica-
tius” i carregats de natura. 

I al seu costat, un secret a 
crits dins la mostra d’art: “On 
es fan els dibuixos de l’àni-
ma?”, preguntava una dona 
mentre buscava amb els ulls 

a una banda i l’altra. L’autora 
dels “dibuixos de l’ànima” 
és Laia Sternfeld. Amb una 
conversa, analitzava la psi-
cologia de les persones i les 
aconsellava sobre diversos 
aspectes de la vida. I amb les 
mans, dibuixava les sensaci-
ons que trobava en cada per-
sona. “Art i teràpia van molt 
lligats”, admetia. 

La viva imatge d’aquesta 
teoria era la performance 
de Marina Hidalgo, que 
durant tot el dia –en diversos 
passis– va anar pintant un 
quadre de grans dimensi-
ons mentre ballava al ritme 
d’una música. Hidalgo és 
una de les artistes que estan 
fent residència a les Escoles 
Velles, com Vicens Mascarell, 
que va aprofitar l’ocasió per 
ensenyar el procés creatiu 
de la seva última escultura 
de fusta. “M’hauria agradat 
que la mostra fos al carrer, 
però també m’interessa que 
la gent conegui l’espai de les 
Escoles Velles.” Al seu costat 
un altre artista, Juan Manuel 
López, ensenyava gravats.

La mostra, que feia dos anys 
que estava parada per la pan-
dèmia, ha fet un gir en l’or-
ganització. Si abans l’assumia 
l’Associació de Joves, aquesta 
vegada la Taula de Cultura 
n’ha pres el relleu. “Hi posa 
l’espai, però la mostra ha 
estat autogestioanda entre els 
mateixos artistes que hi parti-
cipem”, diu Masnou.

La Mostra d’Art 
va comptar amb 
artistes d’àmbits 

i motivacions 
diverses 

El festival Fusiònica aplega unes 500 
persones en dues jornades a la Nau B1

Granollers Fusiònica, el Festival Independent i 
no comercial de música i art visual de Granollers, 
va superar finalment els obstacles sorgits pel tema 
de l’emplaçament i es va poder celebrar divendres 

i dissabte a la tarda a la sala Nau B1, en lloc del 
Parc Firal, on estava previst inicialment. En cada 
una de les jornades hi van passar unes 250 perso-
nes, amants de la música fora dels circuits comer-
cials i que es van encarregar de portar diverses 
formacions com Dalla (fotografia de l’esquerra), 
amb el seu hardpunk ple d’energia i contundèn-

cia, o Assac! (foto de la dreta), que van tornar als 
escenaris en aquesta ocasió després de sis anys de 
silenci, i amb els seus clàssics de hardcore bèstia 
i llenyataire. Altres grups que es van poder sentir 
al llarg de dissabte i diumenge van ser Zesc –de 
Montornès del Vallès–, Mutant Clan, Tansumica o 
Againsters.
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Hi ha sis instal·lacions fetes per artistes de proximitat

Sant Celoni

P.P.

El barri de la Força de Sant 
Celoni acull aquests dies 
píndoles d’art que parlen 
del bosc. Els fragments de 
natura es multipliquen en 
forma d’instal·lacions que sis 
artistes de proximitat expo-
sen amb motiu de la Setmana 
del Bosc. Dilluns que ve serà 
l’últim que es podrà veure 
l’exposició, que porta per 
nom “El bosc i els sentits”. 
Per Glòria Auleda –que ha 
comissariat la mostra amb 
Rob Dubois– es tracta d’una 
proposta que “amplia les 
diferents maneres de conèi-
xer” l’entorn natural i com el 
percebem.

Els comissaris proposen 
una ruta que va des de la 
plaça del Bestiar fins a la 
de Josep Alfaras. Un espai 

on es condensen, a més, els 
primers vestigis històrics de 
Sant Celoni. Imma Subirà, 
que té la seva instal·lació a la 
primera plaça, hi ha col·locat 
una família d’arbres fets amb 
llaunes reutilitzades.

ESCULTURES AL RECINTE 
EMMURALLAT

La ruta s’endinsa aviat al 
recinte emmurallat de la for-
ça, on Núria Rossell presenta 
sis escultures fetes amb l’es-
corça d’una surera. A la part 
interior, recollits entre les 
parets del tronc, hi ha estam-
pades les fotos d’alguns per-
sonatges vinculats al bosc, 
com el naturalista Martí Boa-
da o un altre veí, Lluís Ibern, 
que va morir aquest any. Al 
costat, n’hi ha una que vincu-
la les arrels dels arbres amb 
la fibra òptica. És la proposta 

de Jou Serra. “A través dels 
cables parla de la comuni-
cació entre nosaltres com a 
societat”, explica Auleda.

Darrere una altra paret del 
recinte, Yumna Alsawi expo-

sa sacs bressolant, com nius 
que pengen del sostre i recu-
llen aigua. I a la plaça Josep 
Alfras, Miquel Deulofeu té 
instal·lada una cúpula feta 
amb fustes de botes de vi. 

L’obra homenatja les vinyes 
que hi havia a Sant Celoni. 
Ignasi Deulofeu, per la seva 
banda, té pintats a la mateixa 
plaça dos murals sobre a la 
indústria del suro. 

Mor l’actriu i voluntària 
social Olga Pey, de Granollers

Granollers

T.T.

Olga Pey Rufí (Granollers, 
1938), un dels grans noms 
propis del teatre amateur 
de Granollers i Medalla de 
la Ciutat al 2016, ha mort 
a 83 anys. Al darrere deixa 
una trajectòria de més de 30 
anys en el teatre amateur 
–tot i que sempre deia que el 
teatre era més que un hobby 
per a ella– a més d’una gran 
tasca dedicada al voluntariat 
i a la seva ciutat. La capella 
ardent va quedar instal·lada 
diumenge a les 5 de la tarda 
al tanatori de Granollers. 
El funeral es farà aquest 
dimarts a les 10 del matí a 
l’església de Sant Esteve.

Pey va compaginar des 
de ben jove els estudis de 
comerç amb tasques d’ad-
ministrativa en diverses 
empreses. Temps després va 
començar a treballar a l’an-
tiga biblioteca Tarafa, i des-
prés es va incorporar a Can 
Pedrals. Des de ben petita, 
però, Pey va tenir una veri-
table adoració pel teatre, i 
l’escena es va convertir per a 
ella en molt més que un sim-
ple passatemps. Va començar 
a fer teatre amb 10 anys amb 
el senyor Sala, de l’Esbart 
Dansaire de Granollers. Des 
de llavors, només el va deixar 

aparcat un breu parèntesi, 
tret dels últims anys de la 
seva vida, quan van néixer 
les seves filles. Va tornar a 
escena amb l’Associació de 
Pares de l’Escola Vedruna, el 
1982, i va viure els inicis de 
Quatre per Quatre. 

Després ja va passar a la 
companyia Acte Quatre, de la 
qual va ser cofundadora. Amb 
aquest grup va participar com 
a actriu en moltes obres de 
teatre arreu de Catalunya, 
en mostres i concursos. Per 
aquesta faceta, va rebre diver-
sos reconeixements i premis, 
entre els quals el primer 
premi com a actriu de reparti-
ment en el Concurs de grups 
amateurs de teatre Ciutat de 
Tàrrega de l’any 2014.

Algunes obres en les quals 
va participar van ser Estre-
lles en un cel de matinada 
–una obra molt arriscada–, 
Così è, se vi pare, La moral 
de la senyora Duslka, Dansa 
d’agost o Les noies del calen-
dari, que es va acompanyar 
amb un calendari amb els 
membres del grup despullats 
fotografiats per Jordi Ribó, 
Els beneficis obtinguts amb 
la seva venda es van des-
tinar a la Unitat de Cures 
Pal·liatives de l’Hospital de 
Granollers.

Precisament, Pey va tenir 
una activitat molt solidària. 

El bosc pren forma d’art  
al barri de la Força  
de Sant Celoni

Va col·laborar amb la Funda-
ció Oncovallès, on va dirigir 
durant vuit anys un taller 
terapèutic d’expressió emo-
cional vinculat amb la seva 
experiència com a actriu. I 
a la parròquia de Sant Este-
ve va exercir de catequista 
durant més de 40 anys.

Durant 12 anys, abans de 
la seva jubilació a 67 anys, 
va treballar a la Biblioteca 
de Can Pedrals i després de 
jubilar-se va col·laborar en el 
programa Bibliosalut, el ser-
vei de lectura per als malalts 
i acompanyants de l’Hospital 
General de Granollers.

Quan va rebre la Meda-
lla de la Ciutat, el 2016, va 
reconèixer que no s’hauria 
esperat mai ser mereixedora 
d’un guardó com aquell, i 
va remarcar que la seva vida 
sempre havia estat lligada a 
la família, la feina, el volun-
tariat, el teatre i la seva 
ciutat. En aquell acte, la seva 
filla Núria va recitar el poe-
ma La pubilla, de Pitarra, que 
Olga Pey havia recitat per 
primera vegada amb 8 anys 
damunt d’un escenari.

Pey també va fer les seves 
incursions en el cinema, com 
en el curt Tres canicas y una 
rosa, del desaparegut Bertus 
Compañó, o a Atrapats, un 
film dirigit pel granollerí 
Miguel Puertas.
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Va ser 
cofundadora 

de la premiada 
companyia 

Acte Quatre 

Pey va ser Medalla de la Ciutat de Granollers el 2016 

Olga Pey, en una imatge del 2008
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‘La venganza de Tía Toña’ s’ambienta en una vella finca agrícola mexicana sobre la qual pesa una terrible maledicció

Una bona estona passant por
Milnotes torna a Corró d’Amunt amb un túnel del terror que s’inspira en Mèxic
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Els visitants hauran de deixar-se guiar per diferents personatges al llarg de 350 metres de recorregut

Torna la maledicció 
de Ribakiba  
a la Llagosta
La Llagosta

El terror ha tornat a la Lla-
gosta durant quatre dies 
més. El cap de setmana 
passat i aquest, l’Associació 
d’Esdeveniments Culturals 
ha reeditat el túnel del ter-
ror amb la història de Riba-
kiba que va fer per la festa 
major per oferir un espec-
tacle amb novetats, alguns 
canvis en l’elenc actoral, i 
en la decoració i els impac-
tes d’alguns passatges. A 
més, ha ofert un recorregut 
infantil els quatre dies. La 
festa va acabar diumenge a 
la matinada.
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Corró d’Amunt

Oriol Serra

Una vella finca agrícola per-
duda en algun lloc de Mèxic, 
sobre la qual pesa des de fa 
dècades una terrible male-
dicció. Un misteri que cal 
resoldre, una ànima que vol 
ser alliberada i una sèrie de 
pistes que portaran els més 
atrevits fins a l’única sor-
tida possible. I és clar, tota 
una galeria de personatges, 
alguns de bons i la majoria 
molt dolents, perquè fins i 
tot els més valents de cada 
casa gaudeixin d’una bona 
estona passant por.

És el punt de partida de 
La venganza de Tía Toña, el 
túnel del terror interactiu 
que la companyia de tea-
tre Milnotes ha estrenat 
aquest cap de setmana a les 

Antigues Escoles de Corró 
d’Amunt. Un muntatge diri-
git per Dani Bernabé i inspi-
rat en la tradició mexicana 
del Día de Muertos, que 
suposa el retorn de la com-
panyia de Granollers a Corró 
d’Amunt després d’una llar-
ga absència. També marca la 
represa, coincidint amb les 
festivitats de Halloween i la 
Castanyada, del més veterà 
de tots els túnels del terror 
que se celebren a la comarca 
després del parèntesi pan-
dèmic.

Al llarg de 350 metres de 
recorregut, tant a l’interior 
com a l’exterior, els visitants, 
repartits en grups de vuit 
persones, hauran de dei-
xar-se guiar pels diferents 
personatges a l’hora de resol-
dre un enigma, vèncer les 
forces malignes i tornar sans 
i estalvis al món real. Pel 
camí toparan amb sinistres 
mariatxis, malvades cria-
tures infernals i poderoses 
divinitats ancestrals. També 
podran gaudir d’una esceno-
grafia d’allò més treballada, 
on els encants del vell Mèxic 
es fonen amb el misteri i la 
penombra dels clàssics del 
cinema de terror.

La venganza de Tía Toña 
es va estrenar divendres a la 
tarda amb un primer passi on 
van assistir diverses autori-
tats locals encapçalades per 
l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, qui va 
arribar a exercir com a cap 
del seu grup i va vèncer com 
si res les forces del mal. L’es-
pectacle es tornarà a repre-
sentar aquest dilluns a la 
tarda, i divendres, dissabte i 
diumenge d’aquesta mateixa 
setmana.

L’AEG presenta 
una nova Tardoral de 
Cinema de Muntanya
Granollers

L’Agrupació Excursionista de 
Granollers (AEF) encetarà 
aquest dimarts una nova edi-
ció de la Tardoral de Cinema 
de Muntanya, que tindrà lloc 
a la sala d’actes de l’entitat 
durant quatre dimarts de 
novembre a les 8 del vespre. 
Les pel·lícules que es pro-
jectaran són les premiades 
en el Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló de l’any 
passat. Aquest dimarts es 
projectarà Everest The Hard 
Way, sobre quatre escaladors 
eslovacs que assumeixen el 
repte d’escalar una ruta defi-
nida per Chris Bonngton.

L’espectacle 
es representarà 
fins diumenge 

vinent a les 
Antigues Escoles
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EL 9  NOU
Dilluns, 1 de novembre de 2021

Un Palau 
d’Esports 
reformat per ser, 
de nou, la casa 
de l’handbol 
mundial

Activitats 
paral·leles a 
places i escoles 
per fer present 
el campionat  
a la ciutat

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ
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Un rentat de cara 
per tornar a ser 
la casa de l’handbol
El Palau d’Esports s’ha actualitzat per acollir el campionat

Granollers

EL 9 NOU

Nou paviment, graderies 
retràctils més modernes 
i actuacions per millorar 
l’eficiència energètica de la 
instal·lació. El Palau d’Es·
ports ha passat per un rentat 
de cara per disposar de les 
millors condicions per acollir 
un esdeveniment d’abast 
global com el Campionat 
del Món d’Handbol femení, 
que comença just d’aquí a 
un mes. Un rentat de cara 
per ser, de nou, la casa de 
l’handbol internacional, com 
ho va ser el 1992 amb els Jocs 
Olímpics i el 2013 amb el 
Mundial masculí.

Els esdeveniments inter·
nacionals ofereixen una 
oportunitat idònia per fer les 
reformes i adequar l’espai als 
requeriments més moderns 
per a la pràctica esportiva, 
sobretot la de l’handbol. Però 
el Palau Municipal d’Esports 
és un equipament ideat enca·
ra per a altres activitats que 
la instal·lació de les noves 
graderies retràctils acabarà 
facilitant.

“Amb la celebració d’un 
gran esdeveniment es busca 
també impulsar la instal·

lació”, assenyala el regidor 
d’Esports, Álvaro Ferrer. I 
per fer aquest impuls també 
hi ha la complicitat d’altres 
institucions, com el Consejo 
General de Deportes, que ha 
cooperat en les millores que 
s’han introduït al Palau, com 
fa amb altres esdeveniments 
de caire mundial. Aquestes 
millores, algunes de les 
quals ja s’han posat a prova, 
i la resta d’adequacions que 
seran necessàries per a la 
infraestructura del campio·
nat es posaran a prova amb 
un test que encara té data 
per definir. De moment, les 
inspeccions s’han superat 
positivament, i també s’han 
anat fent simulacions per 
posar a prova la instal·lació, 
però encara se’n preveuen 
més en contextos més reals.

No és el primer rentat de 
cara de la instal·lació, que 
aquest any ha celebrat els 

30 anys des que va acollir 
els primers esdeveniments 
internacionals, previs als Jocs 
Olímpics de Barcelona amb 
motiu dels quals es va edi·
ficar la nova instal·lació. El 
2013, quan va acollir partits 
de la fase prèvia del Mundial 
masculí, el Palau ja va tenir 
una altra reforma. Va ser el 
moment que es va afrontar 
una molt necessària millora 
en els vestidors i es van fer 
altres actuacions en el servei 
de megafonia.

Ara, les reformes que s’han 
afrontat per a un campio·
nat en el qual per primera 
vegada el Palau acollirà els 
principals partits (semifi·
nals i final) de la competició 
el pavelló passa a ser “una 
instal·lació envejable, de 
molta qualitat”, en paraules 
d’Álvaro Ferrer, que es val 
de la seva experiència a les 
pistes d’handbol per arribar a 
aquesta conclusió.

L’objectiu és que al Palau 
s’hi puguin celebrar compe·
ticions esportives de màxim 
nivell, com ha estat fins ara. 
A més dels tres grans esde·
veniments internacionals de 
l’handbol (Jocs Olímpics i els 
mundials masculí i femení) 
el recinte ha estat escenari 

d’alguns dels grans partits 
de l’equip de la ciutat, el 
BM Granollers. A més dels 
partits regulars de Lliga dels 
equips masculins i femenins, 
el club ha celebrat en aquest 
escenari enfrontaments 
europeus (inclosos dos títols 
els anys 90). El Palau també 
ha acollit una fase final de la 
Copa del Rei i partits finals 
de les lligues catalanes. 

El Palau és la casa de 
l’handbol, però com a equi·
pament municipal el paper 
d’aquesta instal·lació va 
més enllà. “Hem de buscar 
maximitzar el servei”, explica 

Ferrer. Aquest pas ja s’ha fet 
amb la possibilitat de dispo·
sar de dues pistes a la part 
central per encabir més acti·
vitat (es podrà veure dilluns 
en el torneig All in Handball, 
en què es disputaran partits 
simultanis). Però també ha 
de ser un equipament ido·
ni per a la pràctica de més 
esports, i també per acollir 
altres tipus d’esdeveniments, 
com ha estat històricament 
–seu de concerts musicals, 
d’esdeveniments amb grans 
concentracions–. Són aspec·
tes que es definiran amb un 
pla director específic.

El paviment de la 
pista i les noves 

grades retràctils, 
les inversions 

més destacades
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L’entorn del Palau d’Esports amb indicatius dels Jocs Olímpics, en una imatge de 1992

Trenta anys després de la 
primera cita internacional 
al Palau d’Esports

Granollers

EL 9 NOU

El Palau Municipal d’Esports 
de Granollers es va construir 
amb motiu dels Jocs Olím·
pics de Barcelona de l’any 
1992, però abans d’acollir 
el principal esdeveniment 
esportiu global, les instal·
lacions s’havien posat a pro·
va just un any abans, amb el 
Torneig Internacional Ciutat 
de Granollers. 

Aquest va ser el test previ 
a la celebració de les compe·

ticions d’handbol dels Jocs i 
es va convertir en el primer 
esdeveniment internacional 
que se celebrava en la cons·
trucció dissenyada per l’ar·
quitecte Pep Lluís Bonet. Hi 
van competir les que llavors 
eren considerades les vuit 
millors seleccions del món.

Posteriorment, arribarien 
les emocions dels Jocs Olím·
pics i d’una fase prèvia del 
Mundial i, amb un caire més 
local, les grans celebracions 
de dos títols europeus del 
BM Granollers.

La pista de joc i els espais retràctils de les grades han estat algunes de les actuacions de millora del Palau d’Esports per acollir el Mundial d’Handbol femení
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Escenari 
de 32 partits 
del campionat
EL 9 NOU

El Palau Municipal d’Es-
ports serà la seu amb més 
partits en el Campionat 
del Món d’Handbol feme-
ní d’aquest 2013. En seran 
32, un cop confirmat que, 
a més dels dos grups de les 
fases prèvies i de la ronda 
principal, també serà la 
seu que acollirà les fases 
finals de la competició.

Aquest mundial és el 
que tindrà més equips, 
fins a 32, i la presència 
d’alguns països amb llarga 
tradició en l’handbol i 
d’altres amb contingents 
elevats de població també 
conviden a concloure que 
les audiències seran ele-
vades. Les xifres de l’or-
ganització assenyalen que 
una audiència potencial 
de 700 milions d’espec-
tadors tindrà els ulls al 
Palau.A
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Presentació d’equips prèvia al partit entre Alemanya i l’Argentina, el 2013

Un partit en joc en els Jocs Olímpics de 1992, amb les grades plenes
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La pista de joc i els espais retràctils de les grades han estat algunes de les actuacions de millora del Palau d’Esports per acollir el Mundial d’Handbol femení
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Una competició inclusiva  
amb el torneig All in Handball

Granollers

EL 9 NOU

L’handbol és un esport obert 
a jugadors de qualsevol con-
dició. Sota aquesta premissa, 
la Fundació Demanoenmano 
ha promogut competicions 
obertes a persones amb 
discapacitat intel·lectual o 
amb trastorns de salut men-
tal. Aquest dilluns, aquests 
jugadors seran protagonistes 
d’una de les activitats de pro-
moció de la seu de Granollers 
del Mundial femení d’aquest 
mes de desembre. 

Dilluns, les dues pistes del 
Palau d’Esports de Granollers 
acolliran el torneig All in 
Handball. Seran 16 partits 
de 15 minuts de durada que 
disputaran set clubs, repre-
sentats en sis equips, entre 
les 9 del matí i 2/4 de 2 del 
migdia. Hi seran represen-
tats el Club BM Granollers, 
el Club Handbol Canovelles, 
el Club Handbol Cardedeu, 

Fem Handbol Mataró, Club 
Handbol Cerdanyola, Catalo-
nia Fundació Creactiva –tam-
bé de Cerdanyola– i la UEHC 
Calella. 

Són equips que ja saben 
què és competir, perquè for-
men part de les lligues que 
organitza Demanoenmano, 
una fundació que té entre els 
seus objectius fomentar la 
pràctica de l’esport entre les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual o trastorns de 
salut mental. Des de fa vuit 
anys, Demanoenmano con-
tacta amb clubs d’handbol 
perquè se sumin a un pro-
jecte d’inclusió a través de 
l’esport. “Creiem que les per-
sones amb discapacitat tenen 
el mateix dret de disposar 
de tornejos esportius que la 
resta de la població”, explica 
una de la coordinadora de la 
Fundació, Mercè Cana. “La 
resposta dels clubs sempre 
ha estat positiva”, assenyala.

Un cop coneguda la predis-

dues branques: la Lliga i la 
Superlliga. A més de comp-
tabilitzar els resultats (tres 
punts per als guanyadors, 
dos per als perdedors), en la 
competició també es comp-
ten altres aspectes, com el 
comportament amb l’equip o 
el respecte als contraris i als 
àrbitres. 

Els equips participants 
s’estructuren de manera que 
en joc hi hagi sis jugadors 
per banda –s’ha eliminat la 
figura del pivot per propiciar 
que hi hagi més espais–. Són 
equips amb jugadors a partir 
de 14 anys i els combinats 
són mixtos (noies i nois). 
Una bona part dels equips 
de les dues competicions 
són del Vallès Oriental, amb 
representació de Granollers, 
Canovelles, Cardedeu i les 
Franqueses.

L’handbol inclusiu tindrà 
més presència en el Mundial 
femení. De fet, aquest cap de 
setmana ja estava projectat 
que una entitat amb funcions 
similars a la Demanoenmano 
organitzés una competició a 
la seu de Castelló amb equips 
formats també per persones 
amb discapacitat o trastorns 
de salut mental. Durant el 
desenvolupament del Mun-
dial també s’han buscat fór-
mules de participació com a 
integrants del voluntariat.

Imatge d’arxiu d’un partit de les lligues que organitza Demanoenmano

posició del club, la mateixa 
fundació es posa en contacte 
amb entitats que treballen 
amb persones amb discapaci-
tat per configurar els equips 
i, si s’hi sumen prou juga-
dors, col·laboren també en la 
formació dels entrenadors. 

Generalment són tècnics de 
cada club que aporten els 
seus coneixements i als quals 
la Fundació els aporta eines 
sobre la millor gestió dels 
equips.

Les competicions de Dema-
noenmano s’organitzen en 
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El local de l’Oficina del Mundial, a la plaça de la Porxada, s’inaugura dimarts

Oficina del Mundial i activitats 
escolars per promoure el campionat
Granollers

EL 9 NOU

Després de la festa popu-
lar amb què va arrencar 
el compte enrere pel al 
començament del Campi-
onat del Món d’Handbol 
femení de principi d’octubre, 
Granollers tornarà a apropar 
la competició a la població. 
Aquest dissabte, la pluja va 
obligar a suspendre una de 

les primeres activitats popu-
lars, amb el xutòmetre que 
s’havia d’instal·lar a la plaça 
de l’Església i la plaça de les 
Hortes, però hi haurà més 
oportunitats per posar a pro-
va la perícia. El xutòmetre 
s’anirà instal·lant en altres 
places de la ciutat i també als 
13 centres escolars de la ciu-
tat que ho han demanat en 
les properes setmanes.

El xutòmetre, amb una 

figura inspirada en la por-
tera de l’infantil del BM 
Granollers Goundo Gassama, 
també estarà instal·lat a 
l’Oficina del Mundial, que 
s’inaugura aquest dimarts a 
la Porxada. En aquest local 
es donarà informació sobre 
voluntariat, activitats relacio-
nades amb el Mundial es ven-
dran entrades i abonaments 
i es podrà adquirir també la 
targeta de Granollers Comerç.

Equips formats per persones amb discapacitat intel·lectual disputaran 16 partits
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Una seixantena de persones van participar en la visita “No eren bruixes, eren dones!”, de divendres al vespre

Sant Pere recorda 
la cacera de bruixes amb 
una visita guiada nocturna

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

Una seixantena de persones 
van participar en la visita 
guiada nocturna “No eren 
bruixes! eren dones!”, que 
es va fer divendres a la nit 
a Sant Pere de Vilamajor, 
organitzada per La Mongia i 
conduïda pel seu responsa-
ble, Higini Herrero. Aquesta 
activitat s’afegia a la inicia-
tiva de a revista Sàpiens de 
recordar la cacera de bruixes 
que van patir moltes dones 
a l’edat mitjana, de la qual 
tampoc se’n va escapar Sant 
Pere. Es va parlar de bruixes, 
però també de la simbologia 
dels cementiris, la por de la 
mort, el toc de campanes, les 
llegendes i les creences, el 
diable i els bruixots. 

La visita va començar a 
la Creu del Pedró, prop del 
cementiri. D’allà es va anar 
cap al cementiri nou, inau-
gurat fa 101 anys. Davant de 
la tomba del jove de 16 anys 
Pere Llavina, el primer enter-
rat en el cementiri nou, Her-
rero va repassar la simbolo-
gia dels cementiris. Després, 
cap a la Rectoria, la creu del 
pedró de la pujada de l’esglé-
sia i el cementiri vell per aca-
bar dins de l’església. “Tots 

els que feien servir la màgia 
van passar a ser perillosos. La 
figura del bruixot es va anar 
feminitzant”, va explicar 
Herrero. La tradició de gua-
ridora i remeiera estava molt 
arrelada a la societat page-
sa. Però hi havia qui també 
pensava que aquestes dones 
podien fer el mal, que si 
podien guarir també podien 
emmetzinar. No només eren 
supersticiosos els pagesos, 
“els poderosos també ho eren 
mol”, va explica Herrero, que 
va posar com a exemple el rei 
Joan el Caçador, una figura 
representada en un capgròs 
de la colla gegantera la Força 
de Sant Pere. 

La figura de la bruixa 
s’identificava amb “una dona 
soltera o vídua que vivia sen-
se cap home, que era pobra, 
que tenia marques”. La gent, 
per protegir-se de les bruixes, 
“posava espantabruixes a les 
teulades, pintava de blau les 
pedres de les portes i fines-
tres o hi gravaven símbols”. 
Mossèn Josep Poch, antic 

rector de Sant Pere, va trobar 
l’acta del judici a una dona 
de Sant Pere, Margarida 
Requena, vídua de Segimon 
Ginesta, datada el 1619, en 
què s’expliquen les tortures 
que va patir. “Al final va con-
fessar tot el que havia sentit 
que feien les bruixes. Va 
exagerar tant que no se la van 
creure” va explicar Herrero.

Es va parlar  
de bruixes,  

de la mort, del toc 
de campanes...
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Les places prenen el relleu 
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La companyia Princeses va presentar l’espectacle infantil ‘La bona vida’ dissabte a la tarda
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El conrurs de paelles que es va fer diumenge és un dels actes tradicionals de la festa

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

Els organitzadors, que són 
l’Associació de Joves de 
Sant Esteve, no n’hi diuen 
festa major. Però, qui més 
qui menys, sap que la Festa 
de Tardor, que va començar 
divendres i s’allargarà fins 
aquest dilluns, és l’altra 
festa major de Sant Esteve, 
més enllà de la de l’estiu. 
Unes jornades amb ànima de 
poble, per al poble i amb pro-
gramació de quilòmetre zero.

Feia dos anys que aquesta 
cita –que, a més, és autoges-
tionada– no se celebrava. I 
feia temps, també, que a Sant 
Esteve no es vivia una festa 
amb públic dret, menjars 
populars i amb les places 
com a epicentre. “Ens va fer 
mal que per la pandèmia 
es fessin els actes en altres 
llocs. Les places són espais 
públics on accedeix tothom”, 
explica Joan Baixas, que és 
membre de l’Associació de 
Joves. Per ell, cal posar-les en 
valor, perquè són al centre 
del poble i aconsegueixen 
que les activitats siguin “més 
visibles”.

La Festa de Tardor d’aquest 
any, que ha arribat a la 41a 
edició –hauria de ser la 42a, 
en realitat–, ha significat un 
nou començar. Això sí, amb 
tots els ingredients que la 
feien especial. Com ara acti-
vitats típiques, com el sopar-
espectacle del divendres a la 
nit a la plaça Joan Serra. O el 
concurs de paelles, al mateix 
emplaçament, on desenes de 
veïns, com Jordi Barbosa o 
un convidat –valencià, per a 
l’ocasió–, Julio Pont, parti-
cipaven com a equip. “Molts 
de nosaltres som amics de 
veure’ns a l’escola, quan por-

tem els nens. Ja hem fet unes 
quantes paelles junts”, expli-
cava diumenge al migdia 
Barbosa. Julio Pont –abillat 
amb davantal i davant dels 
fogons– explicava la tria de 
la paella: “Porta ànec, alls 
tendres i foie.” I després ama-
nia la barreja amb vi ranci i 
hi tirava l’arròs.

Un dels valors que ha 
conservat aquesta Festa de 
Tardor és el públic interge-
neracional. Malgrat que els 
organitzadors són els joves 
del poble, durant el cap 
de setmana s’hi van poder 
veure el concert familiar La 
Bona Vida, de la companyia 
Les Princeses, que va barre-
jar continguts per a nens i 
adults dissabte a la tarda al 
Teatre Pare Casals. Aquesta 
va ser una de les activitats 
que es va salvar de la pluja. 
D’altres, com la guerra de 
bombardes, el dinar popular 
o la quina antirepressiva es 
van haver d’anul·lar dissabte 
per previsió de pluja. Qui va 
tenir l’expectació pels núvols 
va ser la rapera local La Elisa, 
que dissabte a la nit es va 
posar a prova amb un espec-
tacle inclassificable a la plaça 
Joan Serra. Hi va aparèixer 
faraònica, amb roba lluent i 
una vintena d’artistes, entre 
músics, ballarins i batucai-
res que van actuar en algun 
moment de la funció. 

La festa continuarà aquest 
dilluns amb la tradicional 
cursa de llits a les 5 de la tar-
da pels carrers de Sant Este-
ve. També hi haurà l’estrena 
musical dels discjòqueis 
de reggae Baixmunt Sound 
System durant tot el dia a la 
plaça Joan Serra.

L’edició d’aquest 
any ha significat 

el retorn 
de les activitats 

més populars
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La Festa de Tardor de Sant Esteve torna a celebrar-se dos anys després de l’última edició 
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El Fraikin mira cap amunt Rama: “La 
primera part 
ha estat bona 
i completa”

 Granollers

EL 9 NOU

Possiblement encara ator-
dit per tot el que havia 
succeït i el que havia 
aconseguit el seu equip, 
Antonio Rama era un 
home equidistant entre 
el nerviosisme i l’eufòria 
al final del partit, en què 
no parava de donar voltes. 
“La primera part ha estat 
molt bona i completa en 
tots els sentits. A la sego-
na part, ja se’ls ha vist que 
ells han posat una marxa 
més. Els ha sortit bé, quan 
han començat a córrer 
i ens han fet molt mal 
amb les exclusions i els 
set metres. Ha estat molt 
incontrolable la segona 
part”, explica. 

El tècnic vallesà tampoc 
podia contenir l’alegria 
per haver aconseguit els 
quatre punts en la darrera 
setmana davant dos rivals 
directes com l’Ademar 
de Lleó i el Logroño. “Era 
important poder sumar 
tots quatre punts. Logroño 
presumiblement serà un 
rival directíssim. Encara 
que m’he quedat amb un 
gust amarg, teníem 10 
segons per atacar i final-
ment no hem atacat. Però 
era crucial guanyar”, diu. 
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Pol Valera–fonamental amb 9 gols– intentant una penetració davant la defensa d’Antonio Serradilla

Granollers

Eudald Clascà

Immisericordiós amb el 
Logroño, que ha guanyat 
en una de les 16 darrers 
visites al Palau d’Esports, 
el Fraikin BM Granollers va 
superar un rival directe per 
les places europees amb una 
primera part impol·luta. La 
baixa d’Antonio García va ser 
resolta per Chema Márquez 
i Pol Valera, que van liderar 
l’equip vallesà amb 20 gols 
entre tots dos. El Fraikin, tot 
i marxar cinc gols per sobre 
al descans, va poder sufocar 
a temps la reacció visitant i 
va acabar vencent de manera 
ajustada per 31 a 29. Aquesta 
victòria situa els granollerins 
en la tercera posició, malgrat 
tenir un partit pendent, el 
que té pendent a Benidorm.

Durant tota la primera 
meitat es va jugar al que va 
voler el Fraikin, més concre-
tament al que volien Valera 
i Chema que tenien totes 
les facilitats del món per 
superar la defensa una vega-
da i una altra. Els vallesans 
van esborrar de la pista un 
Logroño amb moltes man-
cances. Per això, el tècnic 
de la Rioja Miguel Ángel 
Velasco es va veure obligat 
a demanar un temps mort 
molt matiner (6-2, min 6). El 
Granollers va continuar sen-
tint-se molt còmode en atac 
amb una defensa tova i per-

gols al descans (19-14). Efi-
caç i fugaç la reacció de La 
Rioja va col·locar-los ràpida-
ment a tres i quatre gols per 
sota amb un Dutra imparable 
(26-22, min .42). El desgavell 
de decisions arbitrals –amb 
diverses exclusions pels 
vallesans consecutives– va 
minvar un Fraikin, que va 
quedar descuidat pels condi-
cionants externs del partit. 
La irrupció d’Eduardo Cadar-
so, amb tres gols consecutius, 
va posar l’empat a 29 que no 
es donava des de l’1-1 inicial. 
Al Logroño se li van apagar 
els llums al final i els gols de 
Chema i Valera van segellar 
un important triomf.

Fraikin BM Granollers   31

Luan (Guàrdia), Martínez (1), 
Chema Márquez (11), Amigó, Rey, 
Álex Márquez (1) i Franco (3) [set 
inicial]; Edgar (1), Gurri, Pol Valera 
(9), Salinas (5), Armengol, De Sande 
i Domingo

BM Logroño La Rioja    29    

Aliaksandr (Pérez), David Cadarso 
(1), Casado (4) , Rivero (3), 
Serradilla, Rubiño (2) i Moreira 
(3)[set inicial]; Dutra (9), Dorado 
(3), El Korchi (1), Rodríguez, Ortiz, 
Eduardo Cadarso (3), Kisselev i Goñi

ÀRBITRE: Miguel Martín i David Monjo. Exclusions para Amigó (2), Álex 
Márquez, Gurri i Rey pel Fraikin BM Granollers i El Korchi pel Logroño La Rioja

PARCIALS: 4-1, 7-4, 12-6, 15-10, 17-11, 19-14 [descans]; 22-17, 24-21, 27-23, 29-
26, 29-29 i 31-29 [final].

missiva amb els llançaments 
de la línia exterior vallesana, 
que li va permetre estirar 
l’avantatge fins als sis gols de 
marge (12-6, min. 15). 

Escàs de lideratge, els de 
Velasco van trobar en Dutra 

–9 gols– el seu líder ofensiu 
que va acabar exigint molt 
més a la sòlida defensa local. 
El Fraikin va fer notori el 
desgast inicial en els darrers 
minuts. Així i tot, va poder 
mantenir un marge de cinc 

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

Salle Montcada, 26 
La Roca, 27
Montcada i Reixac

L’Avannubo BM La Roca va 
endur-se el duel entre dos 
dels tres equips que arri-
baven imbatuts a aquesta 
jornada. L’extrem Roger 
Manzano va fer el gol de la 
victòria sobre la botzina, 
després d’una recuperació de 
pilota. Els de Josep Morales 
van superar el potent equip 
de La Salle Montcada, que 
compta a les seves files amb 
els exjugadors del Fraikin 
Borja Lancina i Víctor Sáez. 
Després d’una primera mei-
tat molt igualada, els locals 
van agafar un avantatge de 
cinc gols, però La Roca es 
va sobreposar amb ràpides 
transicions. El Montcada 
tenia la darrera possessió per 
guanyar, però Marc Ferré 
va recuperar la pilota i va 
habilitar  Manzano perquè 
marqués.

Avannubo La Roca: Miquel, 

Sanoun (1), Casas (1), Òscar 
Castillo (4), Guillem Castillo 
(2), Ferré (4) i Manzano (7) 
[set inicial]; Aaron (ps), Cata-
fal, Sánchez (1), Hernández 
(5), Piqueras, Camprubí, 
Navarro (1) i Sola (1).

Parcials: 2-5, 3-7, 7-9, 9-11, 
11-12, 14-14 [descans]; 18-17, 
23-19, 24-21, 25-23, 25-24 i 
26-27 [final]

Sant Cugat, 30 
Sant Esteve, 33
Sant Cugat del Vallès

El Sant Esteve de 
Palautordera va posar fi a la 
imbatibilitat de l’altre equip 
de la lliga que no coneixia 
la derrota, l’Handbol Sant 
Cugat. Els de Maiol Bosch 
i Oriol Castellarnau van 
esborrar del partit, en certs 
moments, un equip destinat 
a lluitar per les places de 
promoció. Jordi Planas, una 
vegada més, va portar de cor-
coll la defensa local amb 10 
gols. Després d’una primera 

part gairebé immaculada, 
amb nou gols d’avantatge al 
descans. Els locals van reacci-
onar al segon temps, tot i que 
en cap moment van arribar a 
empatar, com a molt es van 
situar a dos gols. 

CH Sant Esteve: Gesa, 
Colomé (1), Xerta (1), 
Vilà (3), Prat, Lleonart (1), 
Pujadas (1), Hernández (1), 
Planas (10), Bosch, Àngel 
(6), Deumal (2), Volart i 
Morell (7).

Parcials: 1-4, 4-5, 7-11, 10-
14, 10-18, 11-20 [descans]; 14-
22, 18-23, 21-23, 23-27, 25-29 
i 30-33 [final].

KH-7, 34 
TerRassa, 30
Granollers

El KH-7 BM Granollers 
segueix en la seva línia 
ascendent de joc i resultat. 
Els de Sergio Pozo van derro-
tar el Terrassa del franquesí 
Cristian Malmagro. Els locals 
van desplegar una molt bona 

defensa i van fer molt mal 
amb vertiginosos contraatacs 
a un equip visitant, que volia 
proposar un ritme de partit 
molt pausat i sense córrer. El 
KH-7 va arribar a tenir nou 
gols de marge però els visi-
tants van jugar sense porter i 
van apropar-se, tot i que sen-
se opcions de poder treure’n 
res de positiu. A més, el KH-7 
va acabar amb una defensa 
individual a Malmagro, que 
va ser el referent ofensiu.

KH-7: Miró (1), Domingo 
(8), Valera (4), Martínez (1), 
Guillem Vega (2) i Castilla 
(5) [set inicial]; Zudaire (ps), 
Mainar, Pont, Marc Vega (8), 
Campos (1), Bermúdez (2), 
Armengol, Cantón i Segovia 
(2). 

Parcials: 1-3, 5-6, 8-8, 12-
10, 14-12, 18-14 [descans]; 21-
16, 24-18, 28-19, 29-23, 32-27 
i 34-30 [final].

Palautordera, 37 
Sabadell, 24

Palautordera

El Palautordera-Salicru va 
allargar el mal moment del 
Sabadell, que segueix sense 
puntuar. Els visitants van 
ser una joguina en mans de 
l’equip d’Èric Gasull, i van 
fer un molt bon partit en 
línies generals. Malgrat fer 
una primera part irregular, 
els del Baix Montseny van 
marxar dos gols per sobre al 
descans. Però, al segon temps 
van polir algunes facetes i 
van passar per sobre d’un 
dèbil Sabadell, que va tenir 
mínimes opcions al primer 
temps de competir pels 
punts.

Palautordera-Salicru: 
Casado, Rius (2), Vivas (6), 
Pascual (5), Aritz (3), Biel 
(9) i Encinas [set incial]; 
Gesa, López (1), Genís (1), 
Anfruns (3), Fradera, Pérez, 
Tomàs (4) i Agustí (3).

Parcials: 4-1, 6-6, 9-11, 13-
11, 15-14, 18-16 [descans]; 21-
17, 22-17, 27-19, 32-20, 37-22 
i 37-24 [final].

El Fraikin venç el Logroño (31-29) amb Chema i Valera com a referents de l’equip
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Les de Plans no van tenir opcions davant un equip ben treballat

El Sant Vicenç castiga la fluixa 
defensa de l’Avannubo La Roca

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

Com ja ha anat sent habitual 
cada temporada, la joventut 
de la plantilla de l’Avannubo 
BM La Roca no li permet 
tenir una certa continuïtat i 
regularitat en els resultats. 
Les roqueroles, que venien 
de guanyar l’Amposta en un 
duel directe, no van poder 
allargar el bon moment i van 
tenir poques opcions davant 
el consolidat Sant Vicenç, 
que va tenir totes les facili-
tats amb la poc contundent 
defensa local.

El BM La Roca va cometre 
masses errades al primer 
temps, especialment en 

defensa. Les visitants van 
tenir diferències de fins a sis 
gols. Les roqueroles van reac-
cionar a la segona meitat, 
trobant molta més fluïdesa 
en la circulació de la pilota. 
Quan les de Ramon Plans 

semblava que havien fet el 
més difícil –baixar dels qua-
tre gols (18-21, min 40)–, un 
parcial de 0-4 va ser demoli-
dor per les visitants, que van 
acabar controlant el partit 
sense angúnies fins al final.

El KH-7 Atlètic no culmina 
la remuntada a Almassora

Almassora (Plana Alta)

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers Atlè-
tic va tenir a tocar poder 
completar la remuntada a la 
pista de l’Almassora valen-
cià però les noies de Javier 
López no van poder acabar en 
gol cap de les darreres pos-
sessions, en què cap dels dos 

equips va ser capaç de marcar 
en els últims sis minuts. Les 
vallesanes van estar a remolc 
des de l’inici del partit, enca-
ra que a base de defensar van 
aconseguir anar-se acostant 
i arribar a empatar a 24 gols. 
L’Almassora es va tornar a 
avançar i el KH-7 va malbara-
tar llançaments clars i, fins i 
tot, un set metres.

Avannubo La Roca 24

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

H. Sant Vicenç 30

Esther López, Cabetas (3), Raquel 
Moré (4), Estrada (4), Ferrés (5), 
Fernández (1) i Alma (3) [set inicial]; 
Larrañaga, Cavo, Irene Moles, 
Rodríguez (1), Gordo, Martín (2) i 
Marta Siñol (7).

ÀRBITRE: Ivan Navarro i Guillem Baena. Exclusions per Nevado, Jiménez, 
Segura i Jiménez per l’Avannubo BM La Roca i Moré i Alma per l’Handbol Sant 
Vicenç.

PARCIALS: 1-3, 4-6, 6-9, 8-12, 11-15, 13-18 [descans]; 15-20, 17-21, 18-23, 18-25, 
21-27 i 24-30 [final].

Errece Almassora 25

Amparo, Torca (4), Iuliana (4), 
Ballada (1), Maura, Romero (7), 
Navarro (1), El Haddar, Miralles 
Seder (2), Brenes (5), Rodríguez, 
Bertomeu, Reolid, Lázaro i Isach.

KH-7 BM Granollers 24

Dana, Corbera (7) , Montero (2), 
Muñoz, Sánchez (2), Gavañach (6) 
i Colomer (4) [set inicial]; Gómez 
(ps), Sau, Miralles, Hinojosa, 
Pleguezuelos, Estrada, Cobo (2), 
Bruach i Manuela (1).

ÀRBITRE: David Gallego i Manuel Jesús Barrera. Exclusions per Seder, Navarro 
i Ballada per l’Almassora i Colomer (2) pel KH-7 BM Granollers Atlètic.

PARCIALS: 2-2, 4-3, 6-6, 10-8, 15-10, 17-12 [descans]; 18-15, 19-15, 22-16, 23-19, 
24-23 i 25-24 [final].

Res a fer contra el Bera Bera

Carmen Prelchi intenta fer-se un espai als sis metres entre Alba Menéndez (8), June Loidi (22) i Laura Hernández

KH-7 BM Granollers 26

Nicole Wiggins, Elene Vázquez, 
Ona Vegué (2), Carmen Prelchi 
(5), Carolline Dias Minto (2), Ana 
González (3) i Martina Capdevila (3) 
–[set inicial]–; Imane Ben Chayhab 
(1),  Lora Sarandeva (4), Maria 
Monllor (1), Marta Mera (ps), Paula 
Milagros, Jana Castañera (1), Yumi 
Tamada i Janna Sobrepera (4).

S. Amara Bera Bera 39

Alice Fernandes, Emma Boada (1), 
Laura Hernández (1), Malena Cavo 
(6), Maitane Echeverria (4), Ainhoa 
Etxeberria (2) i Mirene Moreno (3) 
–[set inicial]–; Esther Arrojeria (3), 
Mariane Oliveira (1), Sara Gil (5), Alba 
Menéndez (2), Oihane Bautista (ps), 
María Prieto (2), Adriana Cardoso (3), 
June Loidi (3) i Cristina Polonio (3).

ÀRBITRES: Sebastián Fernández i Alberto Murillo. Exclusions: Menéndez i 
Moreno del Super Amara Bera Bera.

PARCIALS: 3-4, 4-8, 7-12, 8-18, 10-19 i 12-21 [descans]; 14-23, 17-25, 18-29, 21-33, 
24-36 i 26-39.

Granollers

Xavi Mas

El KH-7 BM Granollers, 
amb baixes destacades, no 
va ser prou rival per a un 
Super Amara Bera Bera, 
líder de la competició, que 
va passar com un autèntic 
cicló pel Palau d’Esports 
de Granollers. L’equip de 
Donostia ja guanyava de nou 
gols en arribar al descans 
(12-21) i va acabar guanyant 
per 13 gols (26-39), amb una 
màxima diferència durant el 
partit de 14 (19-33) cap a la 
meitat de la segona part.

Salva Puig va haver d’afe-
gir, a la baixa ja coneguda 
de Lea Kofler –continua 
recuperant-se de la seva lesió 
de lligaments encreuats–, 
la de la màxima golejadora 
de l’equip, Giulia Guarieiro, 
amb seqüeles físiques d’un 
accident de trànsit patit 
durant la setmana. Una baixa 
important per a l’equip, no 
només per la seva aportació 
ofensiva, sinó també per la 
defensiva.

Amb Guarieiro o sense, 
el que és cert, però, és que 
el KH-7 va cometre massa 
errades en atac i, sobretot 
a la primera meitat, no va 
fer gens bé el replegament 
defensiu, i això el Bera Bera 
–equip acostumat a un rit-
me alt i a córrer sempre que 
pot– no ho va perdonar.

El KH-7 va aguantar set 

minuts, el temps que va tri-
gar l’equip basc a escapar-se 
de tres gols amb dos contra-
atacs seguits i que va obligar 

Puig a aturar el partit. Si hi 
havia gol granollerí, la rèpli-
ca era instantània, amb atacs 
quirúrgics trobant sempre 

la defensa mal col·locada. I 
si no hi havia gol, la rèplica 
arribava en forma de contra-
atac.

La màxima diferència a la 
primera meitat va ser de 10 
gols (8-18), just quan Puig 
va demanar el segon temps 
mort i, malgrat que durant la 
segona meitat l’equip basc va 
calmar els seus atacs –fent-
los més posicionals i llargs–, 
va ser una diferència que va 
continuar creixent, excep-
tuant moments concrets de 
rauxa granollerina.

Amb el partit perdut, Puig 
va provar-ho tot: rotació total 
de banqueta, defensa 5-1 i 
atac de set contra sis.

Salva Puig: “Ens 
ha pesat molt 
la diferència de 
la primera part”

Granollers

X.M.

L’entrenador del KH-7, 
Salva Puig, no va posar 
cap pega a la victòria del 
Bera Bera, que va ser total-
ment superior. “Han jugat 
molt bé. La seva victòria 
és justa i merescuda”, va 
admetre tot just acabar el 
partit. “A la primera part 
hem anat a remolc pel que 
fa al ritme de joc i, si no 
estàs fi en el llançament 
elles et penalitzen molt 
amb les seves transicions 
ràpides i els seus con-
traatacs”, va explicar, tot 
justificant el marge que 
va agafar el conjunt basc 
abans del descans i que ja 
va ser insalvable per a les 
granollerines.

“Per guanyar un equip 
com aquest has de fer un 
partit molt complet i espe-
rar que elles no tinguin 
el seu dia perquè són un 
equip molt sòlid”, va afir-
mar Puig. Premisses que 
no es van complir. Puig va 
buscar, però, una lectura 
positiva a la derrota. “El 
partit ens ha servit per 
provar variants que potser 
ens faran falta en altres 
partits, i per donar minuts 
a tothom. Això ens ha de 
fer créixer”, va dir.

El KH-7 fa massa concessions a un rival que passa pel Palau com un cicló (26-39)
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Barcelona

EL 9 NOU

Semblava que després de 
la victòria de la darrera 
jornada al Municipal del 
Carrer del Girona davant el 
Sant Andreu, l’Esport Club 
Granollers només podia 
aixecar el vol i començar a 
mirar cap amunt en forma 
de victòries i punts. Però res 
més lluny de la realitat. Als 
granollerins se’ls van tornar 
a aparèixer els dimonis de les 
primeres jornades de cam-
pionat i van fer un nou pas 
enrere per tornar a caure al 

penúltim lloc de la classifica-
ció, només amb La Guineueta 
per sota. El Sants, molt més 
intens i ficat en el partit, va 
donar un bany de realitat a 
un Esport Club Granollers 

que li va mancar creativitat i 
un pèl d’agressivitat per bre-
gar les pilotes dividides.

Les sensacions inicials 
ja eren que alguna cosa no 
acabava de rutllar. El Sants 

pressionava davant d’un 
Esport Club mig endormis-
cat, que necessitava alguna 
marxa més. Tot i no tenir un 
bon inici, Roger Escamilla 
va ser el primer a avisar amb 
una rematada que va marxar 
fora per poc quan s’havien 
jugat dos minuts i escaig. 
La resposta del Sants va ser 
fulgurant amb una acció 
per banda i una posterior 
rematada creuada i una gran 
intervenció d’Oriol Martí a 
un xut d’Alberto. Els locals 
van ofegar en certs moments 
la sortida de pilota vallesana 
amb la seva brega i la seva 
alta pressió asfixiant. Preci-
sament una recuperació va 
ser l’origen del primer gol 
amb un canvi d’orientació 
d’Alberto i una gran remata-
da de Favio al minut 38 del 
primer temps.

A la represa semblava que 
no havia canviat res, amb un 
Sants que buscava respirar 
amb el 2-0. Però l’Esport 
Club va començar a trobar al 
debutant Òscar Castellano al 
centre del camp –juntament 
amb Oumar Bah a l’eix de 
la defensa– i va començar a 
acostar-se a la porteria local 
amb xuts de José Enrique i 
de Jordan. La més clara, però, 
la va tenir Escamilla que va 
fallar un penal al 71. Els de 
Solivelles van perdonar i ho 
van pagar als minuts finals 
amb els gols de Nico –prece-
dit amb una jugada individu-
al– i de Raúl, de penal.

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA 

El Sants talla les ales a l’Esport Club

Les Franqueses acaba 
amb 10 homes però salva 
un punt al temps afegit

El Mollet, desencertat 
cara a porteria, suma 
un punt contra el Llefià

Pressió i contraatac, 
les claus de la 
victòria del Caldes 
contra l’Arenys (1-4)

Arenys de Munt

El CN Caldes, amb una pres-
sió molt alta i màxima efec-
tivitat a la contra, va acon-
seguir la victòria a la pista 
de l’Arenys de Munt per 1 
gol a 4. L’Arenys va comen-
çar dominant el joc però el 
Caldes va pressionar bé i, de 
mica en mica, el desgast físic 
va començar a afectar l’equip 
local. La pressió calderina va 
permetre recuperar una pilo-
ta a camp contrari i Armijo 
va marcar el 0-1. Carles, tam-
bé a la contra, va fer el 0-2 
amb el qual es va arribar al 
descans. A la segona l’Arenys 
va tornar a començar amb 
empenta però el Caldes, a 
la contra, va fer el 0-3 i, tot 
i reduir distàncies, ja no va 
poder remuntar-li a un Cal-
des que va fer l’1-4 definitiu.

El Parets perd el 
liderat a Palamós 
després de 
perdre-hi per 4-0

Palamós 

EL 9 NOU

El Parets va cedir la primera 
derrota de la temporada en 
perdre per 4 gols a 0 al camp 
del Palamós, una derrota 
que, a més, porta implícita la 
pèrdua del liderat, que passa 
a ser per a L’Escala. L’equip 
paretà va encaixar el primer 
gol pels volts de la mitja hora 
de joc i va tenir opcions d’em-
pat fins al final. Als últims 
minuts, però, el Palamós va 
marcar tres gols que van sen-
tenciar el partit.

FUTBOL - 1A CAT. 

F. SALA MASCULÍ

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF. Grup 5 
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Roger Escamilla, al fons, i Jordan, a l’esquerra, van ser dels jugadors més actius de l’Esport Club Granollers

Palamós CF 4

Kane, Sergio García, Bas, Haidour, 
Toribio (Tubert, min 65), Mercader 
(Salas, min 65), Alaminos, Müller 
(Torné, min 65), Haiba (Otín, min 
83), Fàbregas (Lloret, min 56) i 
Blanco.

CF Parets 0

Vilarrasa, Pau Ruiz (Álex Martín 
García, min 80), Alcoba, Gràcia, 
Montpart, Mesa (David García, min 
56), Ferrés (Carreón, min 71), Vílchez 
(Obiol, min 46), Guillem Ruiz, Pedro 
Lino i Aznar (Aradilla, min 56).

ÀRBITRE: Ángel Navarro, assistit 
a les bandes per Adrián Enríquez i 
Gerard Romero. Targetes: Toribio, 
Haidour i Salas del Palamós i Ferrés i 
Pau Ruiz del Parets.

GOLS: 1-0, Fàbregas, min 27; 2-0, 
Salas, min 83; 3-0, Torné, min 89; 4-0, 
Lloret, min 89.

UE Sants 3

Oriol Antonell, Adrià Prado, Shota, 
Cura, Ivan Julián, Salamanca 
(Víctor), Carlos Portero, Carlos 
Sancho (Raúl), Nico, Xavi Laborde i 
Favio.

EC Granollers 0

Oriol Martí, Oumar Bah, Víctor 
Díaz, Rayo (Aitor), Marc Muñoz, 
Adrián Montoro, Òscar Castellano, 
Quintanilla, Hamza (José Enrique), 
Jordan (Zaid) i Roger Escamilla.

ÀRBITRE: Sergi Manuel Rimbau assistit a les bandes per Efráin Molina i José 
Antonio Berjaga. Amonestacions per Portero, Antonell, Cura i Raúl del Sants i 
Castellano i Víctor Díaz de l’Esport Club Granollers.

GOLS: 1-0, Favio, min 38; 2-0, Nico, min 86; 3-0, Raúl, 91.

CF Les Franqueses 2

Jahir (Ousmane, min 60), Marwan, 
Mahamadou, Maude (López, min 
77), Manzanera (Ulldemolins, min 
60), Mejías, Víctor, Vico, Younoussa 
(Llanes, min 46), Omar (Atanasio, 
min 46) i Planas.

Escola Futbol Mataró 2

Guillamat, Marín (Viciano, min 67), 
Prieto, Gual, Almellones, Paredes 
(Escoto, min 77), Bargalló, Juwara 
(Kanteh, min 67), Pascual (Martínez, 
min 77), Yustos i Villagrasa (Cabrero, 
min 67).

ÀRBITRE: Joel Garriga, assistit a les bandes per Alejandro Sospedra i Pau Sanz. 
Targetes: Omar, Maude, Manzanera, Atanasio, Planas (2, min 82) i Mejías del 
CF Les Franqueses i Paredes, Bargalló, Gual i Cabrero de l’Escola Futbol Mataró.

GOLS: 0-1, Almellones, min 59; 0-2, Villagrasa, min 65; 1-2, Ulldemolins, min 70; 
2-2, Llanes, min 90+3.

CF Unificación Llefià 1

Fernández, Guerrero, Monterde, 
Juárez (Porta, min 56), Poyatos 
(Llobet, min 83), Óscar Jiménez 
(Duarte, min 72), Traoré (Montejo, 
min 56), Mechehoud, Cobas, Lobo i 
Naya.

CF Mollet UE 1

Medina, Reche (Noel, min 72), Sergio 
Jiménez, Munárriz, Édgar, Sergio 
Sánchez (Alexis, min 65), Uroz, Waly 
(Nieto, min 39), Suárez, Reyes i Alieu 
(Nabil, min 72).

ÀRBITRE: Oriol Garcia, assistit a les bandes per Jordi Notario i Mohamed 
Beldris. Targetes: Naya de l’Unificació Llefià i Waly i Sergio Jiménez del Mollet.

GOLS: 1-0, Traoré, min 19; 1-1, Reyes, min 77.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Tot i acabar jugant amb un 
home menys per l’expulsió 
d’Agustí Planas el CF Les 
Franqueses va ser capaç de 
remuntar un 0-2 advers per 

acabar sumant un punt al 
temps afegit en un partit en 
què el porter Jahir va haver 
de ser substituït després de 
rebre un fort cop al cap a la 
segona part. Eric Llanes, al 93, 
va fer el gol que salvava un 
punt pels de Manolo Parralo.

Badalona 

EL 9 NOU

El Mollet va sumar un punt 
després d’empatar a un gol 
al camp de l’Unificació Lle-
fià. Els de David Parra van 
començar amb més possessió 
i ocasions però amb manca 
d’encert i, en canvi, en un 

contraatac, van encaixar 
l’1 a 0. Va desaprofitar més 
ocasions abans del descans i 
en tornar dels vestidors, fins 
que, en una jugada individu-
al, Reyes la va clavar a l’escai-
re per fer l’empat. Després, 
ambdós equips van poder des-
equilibrar la balança però el 
marcador ja no es va moure.

L’Esport Club no acaba de fer el pas endavant definitiu i la revifada queda tallada en sec
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Tercera derrota seguida 
del CD La Concòrdia  
a la seva pista

El Palautordera goleja 
per mantenir-se com a líder

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU 

El Palautordera es man-
té com a líder en solitari 
després d’endur-se el duel 
vallesà de la jornada que l’en-
frontava amb la Penya Blanc-
i-Blava de la Roca. A l’equip 
de Carlos Segura li va costar 
obrir el marcador, però un 
cop ho va aconseguir, els gols 
van anar caient un rere l’al-
tre. Al final, el Palautordera 
es va imposar a l’equip 
roquerol per 4 gols a 1.

La Penya Blanc-i-Blava va 
començar amb més empenta, 
marcant un ritme de joc molt 
alt que va sorprendre a un 
Palautordera que no es va 
trobar còmode d’inici i que 
no podia desplegar el seu joc. 
De mica en mica, però, Segu-
ra va anar canviant algun 
detall tàctic del seu equip i 
la dinàmica va canviar. Els 
gols, però, no van arribar 
fins al llindar del descans; 
una recuperació de pilota al 
mig del camp i una passada 
a l’espai van permetre a Rut 
fer una passada de la mort 
que Carla va rematar en l’1-
0. Dos minuts després, una 
altra recuperació de pilota va 
suposar el 2-0, obra de Merit-
xell després d’una ràpida 
combinació amb Lídia.

En tornar del descans, i en 

pocs minuts, les de Segura 
van rematar la feina amb 
gols de Lídia i Rut abans que 
l’equip roquerol fes un pas-
set més en atac i aconseguís 
marcar el 4-1 a la sortida 
d’un córner. A l’últim quart 
d’hora el Palautordera va 
tancar les roqueroles a l’àrea 
i Andrea Forns va evitar una 
golejada més àmplia.

El CN Caldes goleja el 
Sala Zaragoza i es manté 
com a líder en solitari

FUTBOL - PRIMERA

Sergi Barjuan 
s’estrena a la 
banqueta del Barça 
amb un empat 
contra l’Alavés (1-1)
Les Franqueses del Vallès

Sergi Barjuan va estrenar-
se aquest dissabte com a 
entrenador interí del primer 
equip del Barça però no ho 
va poder fer amb victòria ja 
que l’equip no va passar de 
l’empat a 1 contra l’Alabès, 
un equip que lluita per no 
perdre la categoria. Barjuan, 
fins ara entrenador del Barça 
B, es va mostrar molt actiu 
a l’àrea tècnica, donant ins-
truccions i redreçant aspec-
tes que no l’acabaven de 
convèncer constantment. Als 
últims minuts del partit, amb 
empat a 1 al marcador, el de 
les Franqueses va fer debu-
tar a la màxima categoria al 
jove de 19 anys Abdessamad 
Ezzalzouli, jugador del filial 
blaugrana.
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La jugadora del Palautordera Rut Cervera, autora d’un gol, intenta controlar la pilota defensada per Cristina Galera

CF Palautordera 4

Antuña, Adaia, Meritxell, Alba, Carla, 
Lídia, Carola, Sònia, Clos, Rut i Otero 
–[onze inicial]–; Judit Xiyue, Reales, 
Ona, Laura i Ania.

CF La Roca PBB 1

Forns, Quílez, Tania, Bernés, Ortiz, 
Yaiza, Zoraida, Coral, Galera, 
Santasusana i Márquez –[onze 
inicial]; Atanasio, Ferrer, Patrícia, 
Ariadna, Marina Alexandra i Mireia.

ÀRBITRE: Ariadna Garcia, assistida a les bandes per Marina Molina i Tania 
Marín. Targetes: Rut i Otero del Palautordera i Tania del PBB La Roca.

GOLS: 1-0, Carla, min 42; 2-0, Meritxell, min 44; 3-0, Rut, min 51; 4-0, Lidia, min 
58; 4-1, Tania, min 66.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El Llerona, tot i no ser infe-
rior al Martinenc, va pagar 
cars detalls puntuals que 
li van costar dos gols per 
part d’un Martinenc que va 
demostrar màxima efectivi-
tat. A la primera part no va 
estar gaire còmode al camp 
però el Martinenc va mar-
car en l’única jugada de gol 
després d’una errada en la 
sortida de pilota. A la segona 
part el Llerona va millorar i 
va tenir més ocasions però li 
va mancar encert.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU 

El CN Caldes es manté una 
jornada més com a líder en 
solitari després de golejar 
amb contundència l’AD 
Sala Zaragoza per 9 gols a 1. 
L’equip calderí, amb aquesta 
victòria, se situa amb sis vic-
tòries en sis partits i es man-
té a dos punts del seu imme-
diat perseguidor, el Castelló, 
que tampoc ha perdut cap 
partit però n’ha empatat un.

 A l’equip de Marc Muñoz 
li va costar entrar al partit 
i, als primers minuts, no va 
generar perill. De mica en 
mica, però, va anar assentant-
se a la pista i les ocasions van 
arribar. Cèlia, després d’una 

recuperació a camp contrari, 
va obrir el marcador. Un xut 
llunyà de l’equip aragonès 
va servir per fer l’empat a 
un i generar petits dubtes a 
les calderines. Dubtes que 
es van esvair en pocs minuts 
gràcies als gols d’Emma (el 2-
1 i el 5-1), d’Andrea (3-1) i de 
Gemma (4-1).

El partit va arribar al des-
cans amb un clar 5-1 per unes 
calderines que van mantenir 
el control del partit durant la 
segona meitat, amb una pres-
sió molt alta i amb un domini 
total de la possessió. Emma 
va completar el seu hat-trick 
personal amb el 6-1. Després, 
Gemma, Adriana i Cèlia 
també van repetir dianes per 
establir el 9-1 definitiu.

La Llagosta

EL 9 NOU 

El CD La Concòrdia continua 
sense treure res de positiu a 
la seva pista després de per-
dre el seu tercer partit a casa, 
aquest cop contra l’Intersala 
Promises de Saragossa per 0 
gols a 2. L’equip de Javi Ruiz 
va tenir ocasions per haver-
se avançat en el marcador i 
per haver recuperat terreny, 
ja amb el marcador desfavo-
rable, però la manca d’encert 
els ho va privar. D’aquesta 
manera l’equip llagostenc 
encara no ha sumat cap punt 
a la seva pista i, a més, tam-
poc ha marcat cap gol.

La Concòrdia va dominar 
el partit durant la primera 

meitat i va tenir les ocasions 
de gol –l’Intersala Promises 
no en va tenir cap de clara 
abans del descans–, però els 
va mancar encert i amb l’em-
pat a 0 inicial es va arribar al 
descans.

Les errades de les vallesa-
nes van començar a passar 
factura en tornar dels vesti-
dors, prenent riscos inneces-
saris que van servir a l’equip 
visitant per marcar els seus 
dos gols. Una pèrdua dins 
l’àrea pròpia i un passada 
enrere amb mal control a 
camp propi van ser el preludi 
dels dos gols visitants. Ruiz 
va optar per jugar de cinc 
buscant retallar distàncies, 
però la manca d’encert va 
continuar fins al final.

El Llerona 
perd davant un 
Martinenc molt 
efectiu en atac
CE Llerona 0

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

FC Martinenc 2

Ródenas, Carulla, Preuss, Barbeta, 
Tudela, Diéguez, Domínguez, Júlia 
López, De Rull, Estrada i Martí 
–[onze inicial]–; Ruiz, Mireia López, 
Jiménez, Aballanet i Lara.

ÀRBITRE: Monim Kahouach, 
assistit a les bandes per Joan Manel 
Ronquillo i Pol Solà. Targetes: Judit i 
Joan Garcia (entrenador) del Llerona 
i Guillem Garcia (entrenador), 
Domínguez, Jiménez, Tudela i 
Aballanet del Martinenc.

GOLS: 0-1, Tudela, min 38; 0-2, Júlia 
López, min 65.

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ 

Les de Carles Segura derroten el PBB La Roca (4-1) en el duel vallesà de la jornada
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El Cardedeu es deixa 
empatar un partit  
que tenia coll avall

El Cirera 
frena la bona 
inèrcia inicial 
del Caldes

Caldes de Montbui 

EL 9 NOU

El Caldes es va deixar els 
primers punts de la tempora-
da davant el Cirera. L’equip 
maresmenc va fer un plante-
jament força defensiu però 
va fer molt mal al contraatac. 
Precisament, el primer gol 
visitant va arribar després 
d’una pèrdua que va acabar 
amb un penal transformat 
per Kamal. No va durar gaire 
l’alegria del Cirera, Carlos 
García va fer l’empat. El Cal-
des tenia la iniciativa però, 
novament, qui va tornar a 
marcar va ser el Cirera abans 
del descans amb un xut de 
Kamal. Al minut 30 de la 
segona part, Alsina va empa-
tar amb un gol d’oportunista 
empenyent el rebuig d’un xut 
al travesser de Carlos Valls.

L’efectivitat del Parets B 
condemna a La Torreta
El davanter Aradilla va tornar a veure porteria novament

Parets del Vallès

EL 9 NOU 

El Parets B va deixar el paper 
d’equip novell de la categoria 
i va fer un partit molt solvent 
davant La Torreta, que va 
pagar molt cares les baixes 
per lesió i la manca de gol en 
una categoria on és fonamen-
tal tenir una alta efectivitat a 
porteria. A més, van haver de 
gastar dos canvis en els pri-
mers minuts per lesions.

La Torreta hi va posar les 
ocasions, però els gols van 
ser del Parets B, que va fer 

un matx molt pragmàtic. Ara-
dilla, que està veient porteria 
amb molta facilitat, va avan-
çar els locals aprofitant una 
bona centrada per la dreta de 
Segovia. A la represa, amb-

dós equips van tenir ocasions 
per moure el marcador, però 
finalment va ser Toure qui 
va resoldre davant del porter 
després de rebre una passada 
en llarg.
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El capità del Parets B, Guillem Obiols, pugna per una pilota amb Santi Verano de La Torreta

Parets B 2

Muñoz, Gómez, Moreno, Rocamora 
(Muñoz), Marouam (Toure), 
Fernández (García), Amaro, 
Aradilla (Hidalgo), Obiol, Segovia 
(Villanueva) i Hernández.

La Torreta 0

Matamala, Sánchez, Bansar (Mateo), 
Gerard Garcia, Moreno (Vargas), 
Verano, Alan (Diao), Abdelkarim, 
Abel, Senyé i Rubio (Martín).

ÀRBITRE: Èric Nieto assistit a les bandes per Roger Boada i Carles Recober. 
Amonestacions per Aradilla i García del Parets B i Gerard Garcia de La Torreta.

GOLS: 1-0, Aradilla, min 59; 2-0, Toure, min 83.

CF Caldes 2

Beltrán, Torrecillas (Alsina), Roca, 
Gayolà, Guillem, Parra, Drame, Valls, 
Carlos García, Anaya (Segura) i Camí.

UD Cirera 2

Boixaderas, Ícardo, Joaquín, Ízar, 
Yustos, Kamal (David), Jiménez 
(Mas), Ibrahima (Palacios), Reda 
(Paby), Romero i Medina.

ÀRBITRES: Jonathan Pérez assistit 
a les bandes per Genís Martínez i 
Víctor Pérez. Amonestacions per 
Guillem, Parra i Alsina pel Caldes i 
Medina i Ícardo del Cirera.

GOLS: 0-1, Kamal, min 16; 1-1, Carlos 
García, min 19; 1-2, Kamal, min 24; 2-
2, Alsina, min 74.

El Lloreda no 
dona opcions  
a la Molletense  
a casa

Badalona

EL 9 NOU

La UE Molletense va caure 
al camp del Lloreda en un 
partit fluix dels d’Antoni 
Filgaira. L’equip molletà 
segueix immers en una dinà-
mica molt irregular, sense 
poder donar continuïtat als 
bons moments de joc. En un 
primer temps sense gaires 
ocasions, Rosas va avançar 
els locals al minut 34, encara 
que la Molletense es va espa-
vilar als minuts anteriors 
al descans. A la represa, la 
Molletense ho va intentar 
però li va faltar claredat en la 
zona de rematada. Aguilera, 
al minut 72, va sentenciar 
fent el 2-0 per al Lloreda.

CF Lloreda 2

García, Barriga, Alcaraz, Gimeno, 
Lozano, Barón (Lugo), Rosas 
(Hernández), Capilla, Balcarreras 
(Cisse), Aguilera i Fernández 
(Parias). 

UE Molletense 0

De la Fuente, Arroyo, Simón 
(Girabent), Collado (Molist), 
Quiñones, Muñoz, El Asri (Kaba), 
Carricondo, Diarra, Ortiz i Gobern.

ÀRBITRES: Carlos Roig assistit a 
les bandes per Albert Puigdellíbol 
i Víctor García. Amonestacions per 
Aguilera, Balcarreras i Ledesma 
del Lloreda i Arroyo, Molist, Darío, 
Carricondo, Girabent i vermella 
directa per Armando de l’UE 
Molletense.

GOLS: 1-0, Rosas, min 34; 2-0, 
Aguilera, min 72.
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Oriol Puigbó intenta mantenir la pilota davant dos jugadors de l’OAR Vic

Vic

EL 9 NOU

El Cardedeu segueix sense 
poder assolir dues victòries 
consecutives. Aquesta jor-
nada va acabar empatant 
davant l’OAR Vic un partit 
que tenien molt coll avall, 
després d’avançar-se per 0-2.

El Cardedeu no va tenir una 
bona entrada de partit. Tot 
i així, va guadir d’una doble 
ocasió claríssima al minut 
5. Amb el pas dels minuts, 
els de Jordi Peris van anar 
agafant el domini davant 
un OAR Vic que només va 
tenir una rematada al primer 
temps. Gassama va traslladar 
el domini en el marcador, 
després de culminar un con-
traatac del Cardedeu. Sense 

OAR Vic 2

Enciso, Cabrera, Ismail (Oppong), 
Banús (Serra), Puntí, Vila (Subirana), 
Vilar, Yassine, Wellington i Max 
(Domínguez).

FC Cardedeu 2

Jiménez, Vallejo, Moisés, López, 
Puigbó, Masanet (Cisse), Calvo, 
Matamala (Otmar), Cirera, 
Verdaguer i Gassama (Diallo)..

ÀRBITRES: Ernest Tamayo assistit 
a les bandes per Mohamed Tabiza i 
Pau Ruiz. Amonestacions per Vilar, 
Cabrera, Yassine, Besora, Wellington 
i Enciso per l’OAR Vic i Calvo, 
Vallejo, Estany, Verdaguer i López pel 
Cardedeu.

GOLS: 0-1, Gassama, min 26; 0-2, 
López, min 32; 1-2, Puntí, min 56; 2-2, 
Vergés, min 87.

temps de reacció local, Carlos 
López va rematar al primer 
pal un servei de córner de 
Puigbó per fer el 0-2. L’OAR 

Vic va fer una rentada de cara 
a la represa i va fer donar dos 
passos enrere al Cardedeu. 
Primer, Puntí de falta directa 

als deu minuts de la segona 
part i posteriorment Vergés 
de penal van materialitzar 
l’empat.
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Vilanova, 4 
Lliçà de Vall, 1
Vilanova del Vallès 

Doctor es va avançar pel 
Vilanova i Parra va empatar 
pel Lliçà de Vall a l’inici de 
la segona part. Fàbrega, en 
pròpia porta, va fer el 2-1. 
Doctor, una altra vegada, i 
López van signar el resultat 
definitiu.

Cardedeu B, 4 
La Batllòria, 0
Cardedeu  

Auladell va obrir la llauna 
al minut 7. Al seu gol, el 
van seguir un de Ramon, un 
altre del mateix Auladell i un 
últim, el d’Anglada, al minut 
88 de partit.

Llinars, 2 
Canovelles, 1
Llinars del Vallès

El Llinars va resoldre el par-
tit amb un gol de Pérez al 
minut 90. Abans, Riera, del 
Canovelles, s’havia avançat al 
marcador i Pérez havia empa-
tat al minut 43.

Montmeló, 5 
Palautordera, 4
Montmeló

El Palautordera va fer el 
primer gol al minut 7, però 
Prat, del Montmeló, es 
va mostrar imparable i va 
marcar els cinc gols que van 
donar la victòria als locals. 
El primer va ser al minut 31 
i l’últim, al 79.

Montornès N, 3 
Vilamajor, 1
Montornès del Vallès 

El Vilamajor va començar 
guanyant amb un gol de 
Monrabà, però el Montornès 
aviat va fer camí cap a la 
remuntada. Pérez va marcar 
al minut 19. La victòria dels 
locals es va completar amb 
els gols de Abad, al minut 44, 
i Rodríguez, al 66.

At. Vallès, 3 
Sant Celoni, 3
Granollers

Blázquez va marcar el primer 
gol al minut 2 i Anglada va 
igualar el marcador al 18. Al 
Illa i Anglada van avançar 
el Sant Celoni, però no van 
servir els esforços, perquè 
Barrantes i López van marcar 
el 3-3 definitiu.

Folgueroles, 2 
Caldes B, 2
Folgueroles (Osona)

Ortiz va obrir el marca-
dor molt d’hora per al 
Folgueroles, però Marc, del 
Caldes B, s’hi va tornar al 
minut 7. Ortega va marcar 
l’1-2 per al Caldes B al 84 i 
Aguirre, el 2-2 final al minut 
89.

Una part del 
Castellterçol 
i l’altra, de 
l’Aiguafreda

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU 

L’Aiguafreda va poder treure 
un empat en el duel que el 
va enfrontar aquest cap de 
setmana al Castellterçol (2-
2). Els locals van començar 
patint i van encaixar el pri-
mer gol passats els 20 minuts 
de partit. El Castellterçol, 
molt àvid, va col·locar pilo-
tes al punt de penal i va 
posar-ne una a l’olla des 
de la banda i va rematar a 
porteria. L’Aiguafreda va 
portar la inciativa, però el 
Castellterçol va tornar a 
penjar una pilota per fer el 
0-2 pocs minuts després. 
Els locals van necessitar la 
segona part per reaccionar i 
van poder marcar amb una 
rematada de cap de Roger. 
Una centrada de falta directa 
des de tres quarts de camp va 
facilitar el 2-2 final, que va 
marcar Nacho. El partit es va 
enfangar al final amb l’expul-
sió per doble groga de Ferran, 
de l’Aiguafreda, i Raulet, del 
mateix equip, just després 
d’acabar el partit.

CE Aiguafreda: Fernán-
dez, Aleix, Colominas, Bach, 
Rosell, Reverter, Ferran, 
Marsal, Genís (Raulet), 
Matas i Cañizares (Roger, 
Domínguez). 

CF Castellterçol: Delgado, 
Santos, Sala, Guarch (Golo-
bart), Gaspar, Relats (Cas-
tro), Bonilla, Del Río, Díaz, 
Rabasseda (Serra) i Balaguer. 

Àrbitre: Abdelhay Essaih. 
TG: Cañizares, Matas, 
Boix, Ferran (2), Domín-
guez, Rosell i Raulet, de 
l’Aiguafreda, i Relats, Del 
Río, Bonilla i Balaguer, del 
Castellterçol. 

Gols: 0-1, Relats, min 20; 0-
2, Relats, min 25; 1-2. Roger, 
min 46; 2-2, Fernández, min 
51.

L’Ametlla escala 
a la primera 
posició a costa 
del Bellavista (3-2)

L’Ametlla del Vallès

Després de la victòria 
d’aquest diumenge, l’Amet-
lla és líder i el Bellavista, 
segon. El Bellavista es va 
avançar d’hora amb un gol 
de Danjo i va seguir la ratxa 
golejadora amb un gol més 
d’El Asri. A la segona part, 
Diaby va fer el 0-3 pel Bella-
vista, que sentenciava el 
partit. Els gols primer Bach i 
després Sissoko no van servir 
per aconseguir la remuntada 
de  l’Atmella.
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El Llerona va dominar a la primera part, però el Lliçà d’Amunt va imposar-se en el joc a la segona 

El Llerona venç el Lliçà d’Amunt 
amb un gol ‘in extremis’
Marcel fa el gol decisiu amb un cop de cap a la sortida d’un córner 

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Un gol sobre la campana va 
donar al Llerona la victòria 
aquest dissabte al camp del 
Lliçà d’Amunt (2-3). El partit 
era al minut 94 quan Sabaté 
va picar un córner, Feijóo va 
prolongar la jugada i Marcel 
va marcar. El Llerona va 
començar l’enfrontament 
dominant i va gaudir, fins 
i tot, de diverses ocasions 
per poder avançar-se en el 
marcador. No va ser fins al 
minut 44 que Alejandro va 

fer el primer gol amb el cap. 
A la segona part, l’equip local 
va començar molt endollat 
els primers minuts. Les 
bones sensacions van donar 

fruits amb un gol de Joel. El 
Llerona es va avançar grà-
cies a Altillo. Al 58, el Lliçà 
d’Amunt va empatar, fins 
que el Llerona va sentenciar.

La Garriga      

EL 9 NOU 

El Sant Feliu va marxar 
amb victòria de la visita al 
camp de l’Olímpic la Garriga 
aquest dissabte (2-3), encara 
que el partit va començar 
malament pels interessos 
dels visitants. Sergi, de la 
Garriga, va començar mar-
cant de penal després d’una 
jugada enrevessada a dins 
l’àrea. Poc després, una altra 
falta a la frontal de l’àrea 
va suposar un altre gol de 
l’Olímpic. Oriol va enviar 
una pilotada a porteria que 
va entrar per l’escaire. Pujol 
va fer el primer gol del Sant 
Feliu al minut 44.

A la segona part, el Sant 

Feliu va créixer. L’Olímpic 
va afluixar la intensitat i els 
visitants van poder acostar-
se a porteria fins a generar 
diverses ocasions de gol, 
com ara un pal i una bona 
ocasió derivada d’un córner. 
L’Olímpic la va tenir per fer 
el 3-1, però no va estar afinat 
de cara a porteria. El Sant 

Feliu, per la seva banda, va 
començar a remuntar des-
prés. El conjunt va continuar 
amb bon joc i, després d’una 
jugada per banda esquerra 
entre Edu i Meya, Turón va 
fer el 2-2. El gol de la victòria 
va arribar després d’una falta 
a dins l’àrea de l’Olímpic, i va 
ser obra de Castro. 

Un penal decanta el resultat  
a favor del Sant Feliu
L’Olímpic la Garriga havia començat guanyant 2-0

Olímpic la Garriga 2

Almeda, Valldeneu (Guerrero, 
Enrich), Melchor, Calero, González 
(Aspa), Hernández,  Moreno 
(Escudero), Pujals, García (López) i 
Sánchez.

CF Sant Feliu 3

Villar, Cunill, Vilardell, Puijol, 
Sobreviela (Vives), Duarte (Pujol), 
García, Castro, Palau, Turón (Vallejo) 
i Verdúguez.

ÀRBITRE: Anas Dahou. TG: García, Melcjor i Enrich, de l’Olímpic la Garriga, i 
Vedúguez, Duarte, Pujol i Turón, del Sant Feliu.

GOLS: 1-0, González, min 8; 2-0, Calero, min 14; 2-1, Pujol, min 44; 2-2, Turón, 
min 61; 2-3, Castro, min 65.

CE Lliçà d’Amunt  2

Barea, Tenorio (Del Pino), Mohamed 
(Gassama), Arias, Olmo, Palet, 
Molina (Restoy), Utrero (Alex),  
Mateos, Fofana (Loira) i Vila.

CE Llerona 3

López, Esteban, Escribano (Feijóo), 
Expósito, Alejandro, Cabrera 
(Taragines), Altillo, Podall, Gómez 
(Bidema), Sabaté i Cabezuelo.

ÀRBITRE: Adrià Nova. Targetes grogues: Olomo (2), Tenorio, Mohamed, Palet, 
Urerto, Reyes i Arias, del Lliçà d’Amunt, i Podall i López, del Llerona.

GOLS: 0-1, López, min 44; 1-1, Arias, min 53; 1-2, Altillo, min 56; 2-2, Olmo, min 
58; 2-3, Podall, min 89.
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Xavier Rovira va marcar els tres gols que van donar la victòria al Recam Làser Caldes

Dilluns, 1 de novembre de 2021 31

OK LLIGA MASCULINA 

Xavi Rovira dona al Caldes 
un triomf per a la tranquil·litat

OK PLATA MASC.

El Sant Feliu 
es refà a 
Pamplona amb 
una golejada 

Pamplona (Navarra)

Ton Falqués

El Rochapea va pagar els 
plats trencats de la derrota 
de la setmana passada del 
Sant Feliu. Els homes del 
Xinu Doncel van sortir a 
buscar la victòria des del 
primer minut i ja van arribar 
al descans guanyant per 1-2. 
A la segona, amb un Pol Villa 
desencadenat, els codinencs 
van atropellar el Rochapea. 
A 9 minuts pel final, el Sant 
Feliu dominava per 2 a 7 i un 
parell de gols més per cada 
equip van tancar el marca-
dor amb el 4-9 definitiu. Els 
codinencs són tercers a la 
classificació.

Resultats de mèrit 
vallesans al campionat  
de Catalunya de karate

Sant Celoni

EL 9 NOU 

Els clubs vallesans van 
obtenir resultats de mèrit 
al Campionat de Catalunya 
de karate, que es va dispu-
tar dissabte 23 d’octubre a 
Sant Celoni. El Karate Club 
Nokachi de les Franqueses va 
obtenir 15 medalles en total, 
repartides en les categories 
de cadet, júnior i sub-21. El 
els esportistes de club de 
les Franqueses, dirigits per 
Montse Marín i Agustín 
Núñez, van pujar tots al podi. 
En concret, l’equip va assolir 
13 medalles en la modalitat 
kumite i 2 en la modalitat 
de kata. En total, el club va 
aconseguir set medalles d’or, 
repartides entre Andrea 
Alonso, Iona Lobato, Iria 

Esteban, Ainoa Astorga, 
Besay Grediaga, Judit Camac-
ho i Gabriel Garcia. Els de 
les Franqueses també van 
aconseguir dues medalles 
de plata (Judit Camacho i 
Gabriel Garcia) i sis de bron-
ze, per a Laura Martín, Alex 
Almendros, Miquel Azor, 
Alex Bermejo, Alba Company 
i Yeray Sánchez.

Per la seva banda, també 
van dur 15 esportistes al 
campionat el club de Karate 
Montornès, que va aconse-
guir cinc medalles d’or per 
als karateques Isaac López, 
Jorge Anguera (2), Mara 
Hernández i Helena Ortiz. 
El club de Montornès també 
va aconseguir quatre meda-
lles de plata per Laura Naud 
(2), Axel Herrera i Alan 
Gutiérrez. A més, també 

van aconseguir set medalles 
de bronze, repartides entre 
Isaac López, Lluna Herrera, 
Iliá Gutiérrez, Ciro Gutiér-
rez, Arnau Estrecha, Teresa 

López i Sergio Hernández. 
També va aconseguir bons 
resultats el Karate Just de 
Sant Celoni, com ara un or 
d’Irene Valderas, una plata 

per Anastasia Geleta, en 
kumite, i una medalla de 
plata per Soraya Gutiérrez en 
kata. Joan Just Clopés va ser 
or en kumite sub-21.

Els vallesans sumen la segona victòria consecutiva a l’OK Lliga i són vuitens a la taula

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Tres gols de Xavi Rovira, un 
a la primera meitat i dos a la 
segona, van donar al Rècam 
Làser una victòria per a la 
tranqul·litat. Va ser aquest 
dissabte a la tarda a la Torre 
Roja contra el Palafrugell (3-
1), en un enfrontament clau 
per provar el bon estat de 
salut del Caldes. Amb aquest 
resultat, els vallesans sumen 

es disputarà durant aquest 
novembre a Portugal.

El partit de dissabte, però, 
va començar malament pels 
interessos del Caldes. Una 
blava per Rodríguez al pri-
mer minut feia pensar que 
les coses podien anar mala-
ment. Però l’equip va saber 
reaccionar. Amb inferioritat 
sobre el terreny de joc, una 
recuperació de pilota va dur 
Xavi Rovira a fer el primer 
gol del partit. El Caldes va 
continuar duent la tònica. 
El Palafrugell, però, molt 
àvid en el joc defensiu i en 
les transicions ràpides, va 
fer l’empat gràcies a un con-
tracop. El gol va ser de Sergi 
Canet.

A la segona part, el Caldes 
va augmentar la seva superi-
oritat sobre el terreny de joc. 
Una recuperació al mig del 
camp va deixar Xavi Gurri 
i Xavi Rovira sols davant la 
porteria. L’últim va anotar 
el segon gol al seu compte 
particular. Un minut després, 
Rovira va fer el 3-1 definitiu. 
Tot i el resultat, el Caldes 
encara va tenir temps de 
patir. Una blava per a Chris-
tian Rodríguez va deixar els 
vallesans en inferioritat. 
Però el Palafrugell va ser 
incapaç de fer mal en atac. 
El Recam Làser ara és vuitè 
amb 9 punts. 

Recam Làser Caldes 3

Camps, Ricart, Rovira, Gurri i 
Rodríguez –cinc inicial–, Alexandre 
Acsensi, Álvaro Giménez, Blanqué, 
Roger Acsensi i Beltrán. 

CH Palafrugell  1

Puigbi, Bancells, Ceschin, Figa i 
Canet –cinc inicial–, Candamio, 
Ramon, Alderich i Pinsach. 

ÀRBITRES: Joan Nicolás i Ignasi Galán. Targetes blaves: Rovira i Rodríguez, del 
Recam Làser Caldes.

GOLS: 1-0, Rovira, min 3; 1-1, Canet, min 10; 2-1, Rovira, min 33; 3-1, Rovira, 
min 34.

la segona victòria consecu-
tiva a l’OK Lliga i respiren 

abans de la aturada per 
l’Europeu de seleccions, que 

UDC Rochapea 4

Martínez, Jofre, Pino, Laiz i Redín 
–cinc inicial–, Oscar, González, 
Ridruejo, Daniel i Larumbe.

CHP Sant Feliu 9

Turón, Muntané, Yepes, Villa i 
Guillem – cinc inicial–, Fajas, Carner, 
Nil, Pujadó i Amer.

ÀRBITRES: Jorge Martínez i Jorge 
Carmena.

GOLS: 0-1, Villa, min 6; 0-2, Yepes, 
min 14; 1-2, Daniel, min 20; 2-2, 
Daniel, min 26; 2-3, Guillem, min 30; 
2-4, Villa, min 34; 2-5, Villa, min 36; 
2-6, Villa, min 39; 2-7, Muntané, min 
41; 3-7, Daniel, min 45; 4-7, Daniel, 
min 46; 4-8, Nil, min 47; 4-9, Yepes, 
min 48.   

El Club Karate les Franqueses va aconseguir 15 medalles: set d’or, dues de plata i sis de bronze
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Yeikson Montero –autor dels tres punts que van donar la victòria al Mollet– encara cistella defensat per Samu  Rodríguez
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El Recanvis Gaudí ja guanya 
al renovat Plana Lledó

Mollet del Vallès

Xavi Mas

La renovada pista del pavelló 
de la Plana Lledó va poder 
veure la primera victòria del 
Recanvis Gaudí CB Mollet a 
la nova categoria contra un 
pes pesant, l’FC Cartagena 
CB, un equip amb un pressu-
post molt més alt que el dels 
molletans i que arribava a 
Mollet encara imbatut. Els de 
Josep Maria Marsà no es van 
rendir quan les coses anaven 
mal dades i, en un final de 

L’equip de Josep M. Marsà no es rendeix i remunta contra el fins ara invicte Cartagena

BÀSQUET - LLIGA LEB PLATA 

partit molt emocionant –amb 
l’afició empenyent com mai–, 
van aconseguir remuntar i 
capgirar les tornes per sumar 

la segona victòria de la tem-
porada (82-79).

El partit va ser molt anive-
llat, amb un Mollet que feia 

valer més el joc col·lectiu 
davant un Cartagena del qual 
van destacar més les indi-
vidualitats. Així, durant el 

primer quart, les alternatives 
al marcador van ser cons-
tants, amb petits avantatges 
per uns i altres que es van 
acabar decantant del cantó 
murcià gràcies a un triple de 
Martyce Kimbrough des de 
la cantonada, tot i estar pun-
tejat per la defensa molle-
tana. Aquest hàbil jugador, 
juntament amb els pivots 
Johan Kody –2,07 d’alçada– i 
Andre Berry –més corpulent 
però igual de talentós– ja van 
demostrar durant el primer 
quart que el Cartagena tenia 
grans individualitats si se’ls 
deixava mig metre de marge.

Un triple de Toni Figuerola 
va empatar el partit tot just 
començar el segon quart i 
la dinàmica d’igualtat es va 
mantenir fins que uns mals 
moments en atac van per-
metre al Cartagena fer un 
parcial de 0-14 –amb gran 
protagonisme de Berry i de 
Víctor Aguilar– i arribar al 
descans amb 12 punts de 
marge (33-45).

El Mollet, en tornar dels 
vestidors, va posar un puntet 
més d’intensitat defensiva 
i va igualar de nou el partit 
amb un parcial de 10-2. Els 
triples de Yeikson Montero, 
Marc Sesé i Marc Pagès van 
situar el Mollet a només dos 
punts però el Cartagena es 
resistia a deixar-se remuntar.

Al darrer quart el Mollet 
va continuar intentant-ho, 
empès per una afició que 
no va deixar d’animar mai, i 
va aconseguir empatar amb 
un triple de Sesé (75-75). 
Montero va posar de nou el 
Mollet al davant (81-79) a 
50 segons del final i un tir 
lliure posterior, del mateix 
Montero, va obligar el Carta-
gena a jugar-se un triple que 
Aguilar va fallar. 

Aramí Lobo, de Llinars, 
aconsegueix el bronze al 
campionat europeu d’escacs

Llinars del Vallès

Joan B. Mauri

Aramí Lobo Pereira, de Lli-
nars, es va embutxacar la 
medalla de bronze en el Cam-
pionat d’Europa d’escacs jove 
que es va disputar de manera 
híbrida –presencial i virtual-
ment– del 15 al 21 d’octubre. 
Lobo hi va competir en la 
categoria individual femeni-
na sub-14 i se’n va endur uns 
molt bons resultats.

La jove jugadora, que mili-
ta a les files del Club Escacs 
Llinars, era l’única represen-
tant de l’Estat espanyol que 
havia escollit la federació 
estatal per aquesta cita. La 
de Llinars va participar en el 
campionat connectada amb 

jugadores de tot el món des 
de darrere una pantalla de 
l’hotel Exe Doña Carlota de 
Ciudad Real. Va escalar nou 
rondes fins a arribar a la fase 
final del campionat.

L’escaquista de Llinars va 
començar la seva participa-
ció classificada des de la 13a 
posició de la categoria i va 
tancar-la amb set victòries i 
dues derrotes. Un triomf a 
l’última ronda contra la russa 
Yaroslava Marochkina li va 
servir per guanyar la meda-
lla de bronze. Pel que fa a la 
resta de posicions capdavan-
teres, la russa Kobak Polina, 
amb vuit punts, va aconse-
guir l’or. Lobo va empatar 
a set punts amb la també 
russa Mikheeva Galina, però 
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Aramí Lobo, abans d’una de les partides, va aconseguir set victòries i es va penjar la medalla de bronze

els criteris de desempat van 
decidir que Galina s’empor-
tés la plata i Lobo el bronze.

El format híbrid va perme-
tre a les competidores jugar 
en línia amb jugadores d’al-

tres països. Tota la delegació 
espanyola va competir des 
de la mateixa sala de Ciudad 
Real. En total l’Europeu va 
aplegar uns 900 jugadors de 
33 federacions que jugaven 

des de 58 seus homologades 
i repartides per tot el conti-
nent. Aquest any, entre altres 
fites, Aramí Lobo ha guanyat 
el Campionat d’Espanya sub-
14.

Rec. Gaudí CB Mollet 82

Marc Sesé (18), Ignasi Belver (16), 
Javi Rodríguez (9), Yeikson Montero 
(12) i Carles Marzo (2) [cinc inicial]; 
Toni Figuerola (9), Sergi Tell (2), 
Marc Pagès (12) i José Manuel Coego 
(2).

FC Cartagena CB  79

Víctor Aguilar (11), Johan Kody 
(7), Samuel Rodríguez (11), Bakary 
Camara (10) i Daniel Astilleros (10) 
[cinc inicial]; David Álvarez, Juan José 
Coello (3), Martyce Kimbrough (11) i 
Andre Berry (16).

ÀRBITRES: Mario A. Cayuela i María 
Mateo. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Kody de l’FC Cartagena 
CB.

PARCIALS: 20-23 [primer quart]; 
33-45 [descans]; 59-63 [tercer quart] 
i 82-79.

ESCACS
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La belga Maryna Zanevska va guanyar la final del torneig per 7-6 i 6-4 contra Ylena In-Albon, de Suïssa

Dilluns, 1 de novembre de 2021 33

Zanevska s’endú el torneig 
internacional d’Els Gorchs 
El club de Llerona es mostra satisfet pel nivell creixent que té el campionat 

Llerona 

EL 9 NOU

La belga Maryna Zanevska es 
va endur aquest diumenge al 
migdia el torneig internaci-
onal ITF (International Ten-
nis Federation) Els Gorchs, 
que es va disputar durant 
tota la setmana passada a 
les instal·lacions del club 
de Llerona. Zanevska es va 
endur el duel contra Ylena 
In-Albon –de Suïssa– per 7-6 
i 6-4. El partit, que va reunir 
més d’un centenar de perso-
nes de públic, va tenir altes 
dosis de tennis i emoció fins 
al final. “Ha estat un partit 
molt disputat”, explicava 
poques hores després d’aca-
bar el torneig el president 
del club, Jaume Marquès. 

Zanevska, fins i tot, es va 
emocionar tot just acabar el 
partit. La belga, que va arri-
bar al torneig com a núme-
ro 103 del rànquing de la 
Women Tennis Association 
(WTA) va aconseguir 130 
punts –el premi per guanyar 

el torneig d’Els Gorchs– que 
li permetran escalar fins al 
top 80 del món i disputar 
els quatre Grand Slam de la 
temporada vinent. Aquest és 

només un exemple del pres-
tigi que, a poc a poc, va gua-
nyant el campionat. Aquest 
any, de fet, arribava a la seva 
10a edició i augmentava la 

dotació per a la vencedora 
fins a 80.000 dòlars. “Hem 
passat d’acollir tennistes a 
partir de la 160 del món en 
la penúltima edició, a fer-ho 

a partir de la 60 aquest any”, 
assegurava Marquès. El pro-
per objectiu d’Els Gorchs és 
augmentar la dotació fins a 
100.000 dòlars. “Ara que hem 
acabat, començarem a treba-
llar per la de l’any vinent.”

Aquest també ha estat 
el primer torneig ITF Els 
Gorchs que s’ha jugat a la tar-
dor, malgrat que normalment 
es disputava a la primavera. 
“Aquestes dates han vingut 
per quedar-se. És en plena 
temporada de pista ràpida, 
com la nostra, i a les jugado-
res els interessa més venir.” 
Com que el torneig s’ha ubi-
cat a final de temporada, tam-
bé hi han anat tennistes que 
necessitaven punts per com-
plir amb els seus objectius, 
com és el cas de Zanevska.

El torneig també ha viscut 
de sorpreses, com l’elimi-
nació en segona ronda de 
la favorita, la neerlandesa 
Arantxa Rus, número 62 del 
món i jugadora d’Els Gorchs. 
“Estava cansada i venia 
amb molt desgast de tota 
la temporada. L’any passat 
es va competir poc per la 
pandèmia i aquest any, molt. 
S’han necessitat més fisiote-
rapeutes que mai”, admetia 
Marquès. Durant el torneig 
també es va jugar el campi-
onat de dobles, que va gua-
nyar la parella formada per 
Irina Khromacheva i Arina 
Rodionova.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

Benicarló, 67 - CB Cornellà, 65
Zentro B. Madrid, 72 - La Roda, 85
H. Gran Canaria, 72 - Real Canoe, 83
Menorca, 85 - Valencia BC, 50
Recanvis G. Mollet, 82 - Cartagena CB, 79
El Ventero CBV, 75 - Safir Fruits Alginet, 76
Sant Antoni Ibiza, 61 - Albacete, 72

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Benicarló ..........................4 4 0 294 248 8
 2.- Menorca ...........................4 3 1 308 257 7
 3.- Sant Antoni Ibiza ............4 3 1 305 255 7
 4.- Globalcaja La Roda ..........4 3 1 330 289 7
 5.- Albacete............................4 3 1 311 284 7
 6.- FC Cartagena CB .............4 3 1 301 283 7
 7.- Zentro B. Madrid ............4 2 2 340 339 6
 8.- Safir Fruits Alginet .........4 2 2 275 289 6
 9.- Recanvis G. Mollet ........ 4 2 2 299 328 6
 10.- H. Gran Canaria ...............4 1 3 280 306 5
 11.- CB Cornellà ......................4 1 3 265 295 5
 12.- Real Canoe .......................4 1 3 297 335 5
 13.- El Ventero CBV ...............4 0 4 273 314 4
 14.- Valencia BC ......................4 0 4 287 343 4

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 Al Dia B, 64 - 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.- CB Ripollet B ...................4 4 0 321 263 8
 2.- CN Caldes B ................... 4 3 1 279 219 7
 3.- Natació Sabadell B ..........4 3 1 277 235 7
 4.- Natació Terrassa B ..........4 3 1 252 214 7
 5.- Pia Sabadell B ..................4 3 1 264 231 7
 6.- CB Nou Badia ...................4 2 2 254 276 6
 7.- CB Castellbisbal B ...........4 1 3 259 254 5
 8.- Sant Quirze BC ................4 1 3 269 289 5
 9.- Can Parellada ...................4 1 3 244 271 5
 10.- Sant Cugat 2 .....................4 1 3 209 240 5
 11.- CB Castellar B ..................4 1 3 210 274 5
 12.- Sabadell BQ Vallès ..........4 1 3 214 286 5

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
CEJ L’Hospitalet, 57 - 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

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

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

Primera Catalana. Grup 1

Llagostera B - UE La Jonquera, sr.
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CE Banyoles - Martinenc CF, sr.
Unificació Llefià CF, 1 - Mollet CF, 1
Palamós CF, 4 - Parets CF, 0
Montañesa CF, 1 - L’Escala FC, 6
Lloret CF - CD Bescanó, sr.
Les Franqueses CF, 2 - EF Mataró, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- L’Escala FC ...................5 4 1 0 13 5 13
 2.- Unificació Llefià CF ....5 3 2 0 9 4 11
 3.- Palamós CF...................5 3 1 1 10 3 10
 4.- Parets CF ................... 5 3 1 1 11 10 10
 5.- CE Banyoles .................4 3 0 1 6 4 9
 6.- Montañesa CF..............5 3 0 2 9 9 9
 7.- CD Bescanó ..................4 2 2 0 8 5 8
 8.- Mollet CF ................... 5 2 2 1 6 5 8
 9.- Les Franqueses CF .... 5 1 1 3 7 8 4
 10.- EF Mataró .....................5 0 2 3 6 9 2
 11.- Martinenc CF ...............4 0 2 2 3 6 2
 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, 2 - UD Molletense, 0
CF Singuerlín - Premià CE, sr.
CE Europa B - UE Sabadellenca, sr.
EF Barberà Andalucía - CD Montcada, sr.
San Juan Montcada - Racing Vallbona, sr.
UD Parc - CE Canyelles, sr.
CCD Turó Peira - UD At.Gramanet, sr.
Vilassar de Mar B - CD Masnou, sr.

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 .......... 5 2 1 2 6 9 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 ....................5 1 0 4 3 7 3
 16.- UD At.Gramanet .........4 0 0 4 1 14 0

Grup 6

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

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

Tercera Catalana. Grup 5

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

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.- St Feliu de Codines ... 7 4 0 3 18 11 12
 5.- UE Centelles ................5 3 2 0 13 7 11

 6.- Olímpic La Garriga.... 7 3 2 2 12 13 11
 7.- CF Folgueroles ............6 2 2 2 17 10 8
 8.- FC Pradenc ...................6 2 2 2 13 8 8
 9.- UE Tona B.....................5 2 2 1 7 3 8
 10.- Santa Eugènia ..............4 2 2 0 7 4 8
 11.- CE Aiguafreda ........... 6 2 2 2 12 12 8
 12.- CE Navàs B ...................5 1 2 2 6 10 5
 13.- CF Caldes Montbui B 7 1 2 4 13 18 5
 14.- Sant Vicenç Torelló .....5 1 0 4 6 12 3
 15.- CF Castellterçol  ..........7 0 3 4 7 17 3
 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, 4 - CE La Batllòria, 0
CE Lliçà d’Amunt, 2 - CE Llerona, 3
CF Ametlla Vallès, 3 - Bellavista Milán, 2
At.Vallès, 3 - Sant Celoni FC, 3
CD Montornés Norte, 3 - CF Vilamajor, 1
Montmeló UE, 5 - CF Palautordera, 4
CE Llinars, 2 - UE Canovelles, 1
Vilanova del Vallès, 4 - FC Lliçà de Vall, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Ametlla Vallès...... 5 3 1 1 14 9 10
 2.- At.Vallès .................... 5 3 1 1 10 6 10
 3.- Bellavista Milán ........ 5 3 1 1 11 8 10
 4.- CE Llerona ................. 5 3 1 1 11 11 10
 5.- FC Cardedeu B ........... 5 3 0 2 14 8 9
 6.- Sant Celoni FC ........... 5 2 3 0 16 11 9
 7.- CF Palautordera ........ 5 2 2 1 14 11 8
 8.- CD Montornés Norte 5 2 2 1 11 8 8
 9.- CE Llinars .................. 5 2 1 2 12 11 7
 10.- CF Vilamajor ............. 5 2 1 2 10 12 7
 11.- CE Lliçà d’Amunt ...... 5 2 0 3 10 11 6
 12.- UE Canovelles ........... 5 1 2 2 9 7 5
 13.- Montmeló UE ............ 5 1 1 3 10 14 4
 14.- Vilanova del Vallès ... 5 1 1 3 8 13 4
 15.- FC Lliçà de Vall.......... 5 0 2 3 7 18 2
 16.- CE La Batllòria .......... 5 0 1 4 1 10 1

Femení
Preferent

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Palautordera ........ 7 5 1 1 20 6 16
 2.- FC Martinenc ...............7 4 2 1 13 7 14
 3.- UE Porqueres ...............6 4 1 1 10 2 13
 4.- Fundació Terrassa .......5 3 2 0 13 5 11
 5.- FC Girona .....................5 3 1 1 16 5 10
 6.- PBB La Roca ............... 6 2 2 2 12 8 8
 7.- CF Cerdanyola Vallès .6 2 2 2 9 6 8
 8.- CE Llerona ................. 6 2 0 4 7 11 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

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

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.- CN Caldes .................. 4 3 0 1 15 11 9
 4.- FS Canet .......................4 2 1 1 10 9 7
 5.- CFS Arenys de Munt ..5 2 1 2 12 12 7
 6.- FCS Arrahona ..............4 2 0 2 17 16 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.- Ciutat de Mataró .........4 3 0 1 22 8 9
 2.- Sant Julià de Ramis .....3 3 0 0 15 11 9
 3.- Montornès La Unión B 4 2 1 1 17 8 7
 4.- FS Parets .................... 4 2 1 1 25 17 7
 5.- Rapid Santa Coloma ...3 2 1 0 11 7 7
 6.- Vacarisses CE ...............3 2 1 0 12 9 7
 7.- FS Castellar ..................4 2 0 2 18 19 6
 8.- CFS Vilamajor ........... 4 2 0 2 11 12 6
 9.- EFS Girona ...................4 1 1 2 13 16 4
 10.- FS Pineda de Mar ........4 1 1 2 15 20 4
 11.- FS Sant Cugat ..............4 1 1 2 18 24 4
 12.- Badalona Futsal ...........4 1 1 2 12 23 4
 13.- CFS Lloret ....................4 1 0 3 13 9 3
 14.- Sant Joan Club  ............3 1 0 2 15 17 3
 15.- CEFS Manlleu ..............4 1 0 3 12 17 3
 16.- FS Ripollet B ................4 1 0 3 7 19 3

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CN Caldes .................. 6 6 0 0 23 4 18
 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 ....... 6 2 1 3 11 9 7
 9.- Intersala Zaragoza ......6 2 1 3 16 15 7
 10.- AE Les Corts ................5 2 1 2 11 10 7
 11.- Emotion Zaragoza .......5 1 2 2 12 19 5
 12.- FS Ripollet....................5 1 0 4 11 22 3
 13.- AD Sala Zaragoza ........6 1 0 5 13 33 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, 29 - Morrazo, 33
BM Benidorm, 25 - Barça, 26
Bada Huesca, 28 - Antequera, 23
Atl. Valladolid, 32 - L.Cantabria Sinfín, 30
Torrelavega, 31 - Abanca Ademar León, 32
Fraikin Granollers, 31 - La Rioja, 29
Cuenca, 29 - Viveros Herol Nava, 32
Puente Genil, 29 - Bidasoa Irún, 36

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................8 8 0 0 296 215 16
 2.- Bidasoa Irún.................9 6 1 2 250 239 13
 3.- Fraikin Granollers .... 8 6 0 2 249 218 12
 4.- Frigoríficos Morrazo ..9 4 2 3 252 243 10
 5.- Logroño La Rioja .........9 5 0 4 284 284 10
 6.- Viveros Herol Nava .....9 5 0 4 275 279 10
 7.- Helvetia Anaitasuna ...9 4 1 4 271 257 9
 8.- Puente Genil ................9 4 1 4 267 273 9
 9.- Atlético Valladolid ......9 4 1 4 245 263 9
 10.- Abanca Ademar León .9 4 0 5 282 288 8
 11.- Incarlopsa Cuenca .......9 4 0 5 257 273 8
 12.- Bada Huesca .................9 3 1 5 247 263 7
 13.- BM Torrelavega ...........7 3 0 4 196 188 6
 14.- BM Benidorm ..............7 2 1 4 198 197 5
 15.- L.Cantabria Sinfín.......9 2 0 7 242 276 4
 16.- Antequera ....................9 1 0 8 203 258 2

Primera Estatal 

H Banyoles, 31 - OAR Gràcia, 30
Salle Montcada, 26 - Avannubo La Roca, 27
H Sant Joan Despí, 29 - CH Bordils, 25
CH Poblenou, 31 - St.Esteve Sesrovires, 28
H Sant Cugat, 30 - St Esteve de P., 33
Joventut Mataró, 31 - SM Adrianenc, 28
KH-7 Granollers, 34 - H Terrassa, 30

Palautordera-Salicru, 37 - CA Sabadell , 24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Avannubo La Roca .... 6 6 0 0 214 178 12
 2.- H Sant Joan Despí .......6 6 0 0 207 176 12
 3.- H Sant Cugat ................6 5 0 1 213 165 10
 4.- KH-7 Granollers ........ 6 4 0 2 202 178 8
 5.- La Salle Montcada .......6 4 0 2 200 191 8
 6.- St Esteve de P............. 6 3 1 2 199 189 7
 7.- OAR Gràcia ..................6 3 0 3 200 195 6
 8.- CH Poblenou................6 3 0 3 179 175 6
 9.- Joventut Mataró ..........6 3 0 3 160 156 6
 10.- CH Bordils ....................6 3 0 3 176 185 6
 11.- H Terrassa ....................6 2 0 4 174 187 4
 12.- Palautordera-Salicru 6 2 0 4 162 186 4
 13.- H Banyoles ...................6 1 1 4 171 197 3
 14.- St.Esteve Sesrovires ....6 1 0 5 194 200 2
 15.- SM Adrianenc ..............6 1 0 5 181 199 2
 16.- CA Sabadell  .................6 0 0 6 151 226 0

GRUP A

SA Adrianenc B - CH Bordils B, sr.
Handbol Molins, 29 - FH Sant Vicenç, 30
UEH Calella, 32 - KH-7 Granollers C, 20
CH Canovelles, 32 - Handbol Gavà, 42

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FH Sant Vicenç ............6 6 0 0 232 142 12
 2.- UEH Calella .................6 4 1 1 171 150 9
 3.- KH-7 Granollers C ..... 6 4 0 2 168 190 8
 4.- SA Adrianenc B ...........5 3 0 2 168 150 6
 5.- Handbol Molins ..........6 2 1 3 196 164 5
 6.- Handbol Gavà ..............6 2 0 4 185 192 4
 7.- CH Bordils B ................5 1 0 4 146 160 2
 8.- CH Canovelles ........... 6 0 0 6 134 252 0

Grup B

CH Vilamajor, 44 - Avannubo La Roca, 23
Espanyol Handbol, 32 - 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, 22 - Liberbank Gijón, 23
Zuazo Barakaldo, 26 - Lanzarote, 18
KH-7 BM Granollers, 26 - Bera Bera, 39
Elche, 22 - Rocasa Gran Canaria, 29
Porriño, 29 - Handbol Sant Quirze, 29
Aula Valladolid, 29 - Costa Sol Málaga, 30
Morvedre, 26 - Salud Tenerife, 24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bera Bera ......................7 6 1 0 231 170 13
 2.- Rocasa Gran Canaria ...7 6 0 1 235 183 12
 3.- Liberbank Gijón ..........7 6 0 1 201 185 12
 4.- Costa Sol Málaga .........7 5 0 2 221 181 10
 5.- Atlético Guardés .........6 4 0 2 156 144 8
 6.- Aula Valladolid ............7 4 0 3 220 217 8
 7.- Elche .............................7 3 1 3 170 177 7
 8.- KH-7 BM Granollers . 7 3 1 3 185 193 7
 9.- Zuazo Barakaldo .........7 2 0 5 198 190 4
 10.- Porriño..........................6 1 2 3 165 182 4
 11.- Morvedre......................6 2 0 4 144 175 4
 12.- Handbol Sant Quirze ..7 1 1 5 170 231 3
 13.- Salud Tenerife .............7 1 0 6 187 218 2
 14.- Zonzamas Lanzarote...6 0 0 6 145 182 0

Divisió d’Honor Plata

Elda Prestigio, 32 - CH Amposta, 25
Avannubo La Roca, 24 - FH Sant Vicenç, 30
CB Almassora, 25 - KH-7 Granollers At, 24
BM Benidorm, 20 - H Sant Joan Despí, 21
BM Castellón, 23 - Handbol Gavà, 21
Levante Marni, 26 - Joventut Mataró, 24
OAR Gràcia, 32 - Grupo USA, 30

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Elda Prestigio ..............6 6 0 0 185 155 12
 2.- FH Sant Vicenç ............7 5 0 2 191 169 10
 3.- H Sant Joan Despí .......6 5 0 1 168 159 10
 4.- CB Almassora...............6 5 0 1 147 143 10
 5.- Grupo USA ...................5 4 0 1 168 138 8
 6.- BM Castellón ...............7 4 0 3 204 180 8

 7.- OAR Gràcia ..................7 4 0 3 190 179 8
 8.- Handbol Gavà ..............7 3 0 4 186 193 6
 9.- BM Benidorm ..............7 2 1 4 173 175 5
 10.- Joventut Mataró ..........7 2 0 5 171 185 4
 11.- Avannubo La Roca .... 7 2 0 5 176 197 4
 12.- Levante Marni .............7 1 1 5 182 204 3
 13.- KH-7 Granollers At ... 6 1 0 5 145 164 2
 14.- CH Amposta .................7 0 2 5 158 203 2

Grup A

A. Lleidatana , 35 - CE BCN Sants , 24
Avannubo La Roca, 24 - HC Sant Boi, 29
CH Cardedeu, 27 - Esplugues, 23
CH Ascó, 36 - AEH Les Franqueses, 31

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- A. Lleidatana  ...............6 5 1 0 191 123 11
 2.- CH Ascó ........................6 5 1 0 206 151 11
 3.- HC Sant Boi ..................6 4 0 2 158 139 8
 4.- AEH Les Franqueses . 6 4 0 2 187 169 8
 5.- CE BCN Sants  ..............6 2 0 4 157 169 4
 6.- CH Cardedeu ............. 6 1 1 4 143 197 3
 7.- Esplugues .....................6 1 0 5 111 153 2
 8.- Avannubo La Roca .... 6 0 1 5 134 186 1

Grup B

Vilanova del Camí, 23 - CH Vilamajor, 30
FH Sant Vicenç, 31 - Handbol Ribes, 28
CH Martorell, 18 -  H Palautordera, 38
Descansa: CH Canovelles

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.-  H Palautordera ......... 6 5 0 1 195 148 10
 2.- FH Sant Vicenç ............5 5 0 0 160 119 10
 3.- CH Vilamajor ............ 5 3 0 2 146 120 6
 4.- Handbol Ribes .............5 3 0 2 141 126 6
 5.- CH Canovelles ........... 5 1 0 4 124 172 2
 6.- CH Vilanova del Camí 5 0 1 4 111 147 1
 7.- CH Martorell ...............5 0 1 4 119 164 1

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

Recam Làser Caldes, 3 - CH Palafrugell, 1
Deportivo Liceo, 7 - Pas Alcoi, 3
CP Alcobendas, 1 - Barça, 4
CE Noia Freixenet, 6 - Reus Deportiu, 1
CP Manlleu, 3 - Igualada Rigat , 2
Lleida Llista Blava, 4 - CP Voltregà, 0
Garatge Plana Girona, 2 - Parlem Calafell, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça .............................8 8 0 0 55 19 24
 2.- Deportivo Liceo ...........8 6 1 1 41 25 19
 3.- CE Noia Freixenet .......8 5 2 1 42 25 17
 4.- Lleida Llista Blava .......8 4 3 1 36 24 15
 5.- Parlem Calafell ............8 4 1 3 30 31 13
 6.- Reus Deportiu .............8 3 2 3 32 32 11
 7.- CP Manlleu ..................8 3 1 4 26 34 10
 8.- Recam Làser Caldes .. 8 2 3 3 22 21 9
 9.- Pas Alcoi .......................8 2 2 4 29 35 8
 10.- CP Voltregà ..................8 2 1 5 19 29 7
 11.- Igualada Rigat  ............8 2 1 5 22 37 7
 12.- CH Palafrugell .............8 1 3 4 25 35 6
 13.- CP Alcobendas .............8 2 0 6 24 39 6
 14.- Garatge Plana Girona..8 1 2 5 17 34 5

OK Lliga Plata Nord

CE Vendrell, 1 - Dominicos, 1
Rochapea, 4 - CHP Sant Feliu, 9
RC Jolaseta, 2 - CP Tordera, 5
Compañía de María, 4 - CH Mataró, 5
SD Espanyol, 4 - CH Lloret, 2
CE Arenys de Munt, 2 - Deportivo Liceo, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Deportivo Liceo ...........3 3 0 0 13 5 9
 2.- CP Tordera ...................3 2 1 0 12 4 7
 3.- CHP Sant Feliu .......... 3 2 0 1 18 14 6
 4.- CH Mataró ...................3 2 0 1 12 9 6
 5.- CE Arenys de Munt.....3 2 0 1 12 10 6
 6.- Dominicos ....................3 1 2 0 11 4 5
 7.- RC Jolaseta ...................3 1 1 1 12 12 4
 8.- CE Vendrell ..................3 1 1 1 8 9 4
 9.- SD Espanyol .................3 1 1 1 5 8 4
 10.- CH Lloret......................3 0 0 3 6 12 0
 11.- Compañía de María ....3 0 0 3 7 15 0
 12.- Rochapea ......................3 0 0 3 7 21 0
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AGENDA

Biblioteca, 19.00.

Xerrada informativa: 
“Habitatges de lloguer per 
a joves”. Centre Juvenil 
Sputnik, 20.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Club de lectura: Hamnet, de 
Maggie O’Farrell. Biblioteca 
Casa de Cultura Joan Ruiz i 
Calonja. 18.15.

Dimecres 03

Canovelles. Donació de sang. 
Vestíbul de Can Palots. De 
10.00 a 14.00 i de 17.00 a 
20.30. 

Cardedeu. Storytime: It’s 
the bear, a càrrec de l’equip 
de Cambridge School.  
Biblioteca Marc de Vilalba. 
17.00.

Granollers. Comunicació 
bàsica amb el telèfon mòbil.  
Biblioteca Roca Umbert. 
10.00.

Connectar la metròpoli, 
generar noves centrali-
tats. Acte inclòs dins el Pla 
Estratègic de Granollers. 
Roca Umbert. 10.00.

Obrim les cartes de la post-
guerra. Taller de descripció 
de correspondència histò-
rica.  Arxiu Municipal de 
Granollers. 16.00.

Espai familiar.  Centre Cívic 
Jaume Oller. 16.00.

Hora del conte, amb Sandra 
Rossi.  Biblioteca Can 
Pedrals. 17.30.

Hora menuda, amb Albada 
Blay. Biblioteca Roca 
Umbert. 17.30.

La vida dins d’un formiguer, 
i visita guiada Sala d’Inver-
tebrats. Museu de Ciències 
Naturals. 17.30.

Montornès del Vallès. Hora 
del conte menuda, amb 
Montse Dulcet. Biblioteca, 
17.30.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Campanya de donació de 
sang. Centre cívic i cultural 
La Fàbrica. 10.00-21.00.

Dijous 04

Granollers. Projecció del 
documental How Lynn 
Margulis rocked the boat 
and started a scientific 
revolution’.  Museu de 
Ciències Naturals de 
Granollers. 18.30.

Club Ficció en joc. Laboratori 
de ficció digital infantil, de 
8-10 anys. Biblioteca Roca 
Umbert. 19.00.

Presentació de la ponència 
Carles Riera Pujal (1956-
2009): música i educació 
musical a Granollers, a càrrec 
d’Oriol Padró, historiador de 
l’art i arxiver. Sala d’actes del  
Museu. 19.00.
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La Garriga. 10è Concert de 
Tots Sants amb la Societat 
Coral l’Aliança i l’Orquestra 
de Cambra de la Garriga.  
Església de la Doma. 12.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Túnel del terror interactiu, 
sessió 5.  Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt. 18.30.

Mollet del Vallès. 39a 
Castanyada Sardanista a 
càrrec de la Cobla Jovenívola 
de Sabadell. Mercat Vell de 
Mollet. 17.00.

Montmeló. Missa de Tots 
Sants. Cementiri nou. 12.00.

Sant Esteve de Palautordera. 
Festa de Tardor.  Eliminem 
barreres, passeig de consci-
enciació en cadira de rodes, 
10.00. Baix MontSound 
System,amb micro obert, 
17.00; Meresme Roots, 18.30, 
plaça Joan Srera. Espectacle 
Vintage Brothers amb la com-
panyia de circ Los, Escoles 
Velles, 11.30. Cursa de llits, 
inici plaça de la Vila, 17.00. 
Final del concurs de foto, 
plaça de la Vila, 18.00. Final 
de festa, 20.00.

Sant Feliu de Codines. Festa 
del soci sardanista amb l’Or-
questra Selvatana. Organitza 
Agrupació Sardanista de 
Sant Feliu.  Centre Cívic La 
Fonteta. Sardanes a la plaça, 
12.00. Concert al Centre 
Cívic, 18.00.

Vilanova del Vallès. Passatge 
del terror. Escola Mestres 
Munguet-Cortés (Edifici pri-
mària). 21.30-01.00.

Dimarts 02

Cardedeu. Commemoració 
de l’Any Triadú, amb Joan 
Josep Isern, crític literari, 

escriptor, professor de català 
i nominat per la Generalitat 
comissari de l’Any Triadú. 
Teatre Auditori de Cardedeu. 
19.00.

Collsuspina. Bibliobús de 
les Guilleries. Plaça Major. 
15.30-18.00.

Granollers. Aula digital 
oberta. Biblioteca Can 
Pedrals. 10.00.

Atreu públic a la teva boti-
ga en línia. Biblioteca Roca 
Umbert. 18.30.

Tardoral de cinema de 
muntanya: Everest, the 
hard way.  Local Agrupació 
Excursionista. 20.00.

La Garriga. Biodansa. 
Projecte Singulars. Organitza 
Horai. Torre Iris. 18.00-
20.00.

Xerrada sobre el llibre Ales 
de paper, de Cristina Paez. 
Dins el Dia Mundial de la 
Salut Mental. Teatre de la 
Garriga - El Patronat. 18.00.

Conferència. “Salut mental 
comunitària”, a càrrec de 
Cristina Páez Cot. Organitza 
Aula de la Universitat a 
l’Abast de la FUMH.  Teatre 
El Patronat. 18.30.

La Llagosta. Captació de sang. 
Centre Cultural. 10.00-21.00.

Martorelles. Hora del conte: 
El viatge del ratolí, a càrrec 
de Mercè Rubí, per a infants 
de 0 a 3 anys. Biblioteca 
Montserrat Roig. 16.30.

Montornès del Vallès. 
Parlem de llibres: Jo era el 
món, de Marc Artigau, amb 
l’autor. Coordina Raimon 
Portell. Biblioteca, 18.00.

Converses en anglès. 

LA GArrIGA 
ConCERT dE ToTS 
SanTS: CoRaL L’aLi-
ança i oRquESTRa 
dE CaMbRa.  
Església de la Doma. 
Dilluns, 12.30.

La Garriga. Xerrada: 
“Territori de Lauro, Casa 
nostra en temps dels íbers”, 
a càrrec de Marc Guàrdia, 
arqueòleg del Museu de 
Granollers i director de les 
excavacions d’aquests jaci-
ments. Can Luna. 19.00.

Recital de poemes de Felícia 
Fuster: T’obro la meva veu 
sota dels núvols, espectacle 
multidisciplinari amb Tònia 
Passola, Marta Pérez Sierra, 
Aida González i Valeria 
Feigan. Biblioteca Núria 
Albó. 20.00.

Lliçà de Vall. Club de lec-
tura En clau de dona: Sobre 
Dones que no perdonen, de 
Camilla Lackberg. Biblioteca 
Municipal, 20.00.

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

Taller de costura. Biblioteca. 
16.00.

Converses en francès. 
Biblioteca. 19.00.

Parets del Vallès. No solo 
duelen los golpes, de Pamela 
Palenciano. Prou hòsties, 
campanya contra les violèn-
cies masclistes. Teatre Can 
Rajoler. 19.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Club de lectura juvenil: 
La botiga de vides d’Adrià 
Aguacil. Biblioteca. 18.00.

Xerrada: “Parlem de 
Shakespeare”, amb el drama-
turg Jordi Coca.  Biblioteca 
Casa de Cultura Joan Ruiz i 
Calonja. 19.00.

Vilanova del Vallès. 
Xerrada: Píndoles TIC: “E-
biblio, què és i com utilitzar-
la”. Biblioteca. 10.00-12.00.

Trobada amb l’escriptor 
Xavier Bosch. Presentació 
a càrrec de Clara Maria 
Clavell, periodista cultu-
ral.  Biblioteca Contravent. 
19.00.
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CARDEDEU  Dilluns Dijous

Esbarjo	 Cardoterror	XVI	(diverses	películes)	 12.00,	16.00,	18.00	i	20.00	 -
	 Damas	de	hierro	 -	 20.00

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 Ron	da	error	 16.30
	 Entre	rosas	 18.30
	 La	crónica	francesa	 20.15	(VOSE)

GRANOLLERS  Dilluns

Edison	 El	buen	patrón	 18.00

GRANOLLERS  Dilluns De dimarts a dijous

Ocine	 El	espía	inglés	 16.00,	18.10,	20.15	i	22.20	 16.00,	18.10,	20.15	i	22.20
	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	(Atmos)	 16.00	 16.00
	 Venom	2:	Habrá	matanza	(Atmos)	 17.45,	19.45	i	21.45	/	16.30,	18.30,	20.30	i	22.30	 17.45,	19.45	i	21.45	/	16.30,	18.30,	20.30	i	22.30
	 Happy	family	2	 16.00	i	18.00	/	19.50	 15.45	i	17.45	/	19.50
	 Dune	 20.00	/	22.00	 19.45	/	22.00
	 No	respires	2	 22.45	 22.30
	 El	último	duelo	 16.10,	19.00	i	22.00	/	17.45	i	20.45	 16.10,	19.00	i	22.00	/	17.45	i	20.45	(dj.	VOSE)
	 El	sustituto	 16.20	i	22.30	 16.20	i	22.30
	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	 18.30	/	17.00	 18.30	/	17.00
	 Madres	paralelas	 20.15	/	16.00	 20.15	/	16.00
	 Ron	da	error	 18.15	/	15.45	i	17.45	 18.15	/	15.45	i	17.45
	 La	crónica	francesa	 20.20	 20.20
	 Maixabel	 22.30	 22.30
	 Sin	tiempo	para	morir	 18.45	i	21.45	/	17.45	 18.45	i	21.45	/	17.45
	 Halloween	kills	 16.15,	18.15,	20.15	i	22.15	 16.15,	18.15,	20.15	i	22.15
	 El	buen	patrón	 16.00,	20.10	i	22.20	 16.00,	20.10		i	22.20
	 Venom	2:	Habrá	matanza	 18.15	 18.15
	 A	todo	tren:	destino	Asturias	 16.00	 16.00
	 Supernova	 20.45	i	22.30	 20.45	i	22.30
	 La	Patrulla	Canina:	la	película	 16.00	 16.00	

S ANT CELONI  Dimecres   

Ocine	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	 17.50
	 Happy	family	2	 18.00	i	19.45
	 Sin	tiempo	para	morir	 21.45
	 Venom	2:	Habrá	matanza	 18.00,	20.00	i	22.30
	 Dune	 22.00
	 El	último	duelo	 19.00	i	22.00
	 Ron	da	error	 18.10
	 Halloween	kills	 20.20	i	22.30
	 El	buen	patrón	 20.15

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,	
cosa	que	dona	lloc	a	una	
inesperada	i	explosiva	successió	
d’esdeveniments	d’imprevisibles	
conseqüències.

EL ESPÍA INGLÉS
Regne Unit 2021. Dir. Dominic 
Cooke. Amb Benedict 
Cumberbatch i Rachel 
Brosnahan. Drama.	Durant	la	
Guerra	Freda	entre	els	Estats	
Units	i	Rússia,	l’enginyer	Greville	
Wynne	s’infiltra	com	a	espia	en	
el	MI6,	servei	d’intel·ligència	
britànic.	Quan	la	crisi	dels	míssils	
cubans	promet	inclinar	la	balança	

a	favor	del	país	soviètic,	Wynne	
comença	a	treballar	amb	la	CIA	
per	filtrar	informació	sobre	el	pla	
que	tenen	en	marxa	els	russos	i	
així	evitar	una	catàstrofe.

EL SUSTITUTO
Espanya 2021. Dir. Óscar Aibar. 
Amb Ricardo Gómez i Vicky 
Luengo. Thriller.	Any	1982.	Un	
jove	policia	bregat	en	els	barris	
més	durs	de	Madrid	accepta	un	
destí	en	un	poble	de	mar	amb	
l’esperança	de	curar	la	seva	filla	
i,	de	passada,	guanyar	una	mica	
de	tranquil·litat.	Una	vegada	
allà,	es	veu	embolicat	en	la	
recerca	de	l’estrany	assassinat	
de	l’inspector	al	qual	ha	de	
substituir.	Les	perquisicions	el	
portaran	fins	a	un	hotel	de	platja	
on	una	comunitat	d’ancians	
nazis,	reclamats	per	molts	països	
per	crims	contra	la	humanitat,	
viu	un	retir	paradisíac	i	feliç.

EL ÚLTIMO DUELO

EUA 2021. Dir. Ridley Scott. 
Amb Matt Damon, Adam 

CARTELLERA

CINEMA OCINE 
GRANOLLERS 
L’actor	Benedict	
Cumberbatch	interpreta	
un	dels	seus	millors	
papers	a	‘El	espía	inglés’

Driver i Ben Affleck. Drama. 
Basada	en	fets	reals,	la	pel·lícula	
se	centra	en	el	duel	entre	
Jean	de	Carrouges	i	Jacques	
Le	Gris,	dos	amics	que	es	van	
convertir	en	rivals.	Quan	la	
dona	de	Carrouges,	Marguerite,	
va	ser	assetjada	per	Le	Gris,	
un	càrrec	que	ell	nega,	ella	no	
calla	i	l’acusa,	un	acte	valent	i	
desafiador	que	posa	la	seva	vida	
en	perill.	El	consegüent	duel	a	
mort	determina	el	destí	de	tots	
tres.

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	ha	acabat	
encara.	Minuts	després	que	
Laurie	Strode,	la	seva	filla	
Karen	i	la	seva	neta	Allyson	
deixin	tancat	i	cremant	aquest	
monstre	emmascarat,	Laurie	es	
dirigeix	ràpidament	a	l’hospital	
per	a	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.

HAPPY FAMILY 2
Alemanya 2021. Dir. Holger 
Tappe. Animació.	Per	rescatar	
Bava	Yaga	i	Renfield	de	
les	arpes	de	la	caçadora	de	
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Diversos

Bloc d’escacs CAPE. Empre-
nedor, innovador, tinc un bloc 
d’Escacs, tant a Facebook com 
a Instagram. Jugador federat 
del Club Escacs Santa Maria de 
Palautordera. Campió festa major 
de Llerona 2006  i campió de fes-
ta major La Garriga 2011. Us ani-
mo a seguir el meu bloc <josep-
capelladesripoll@gmx.es>.

classificats

Residència assistida
Centre de dia

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

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

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

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

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

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

guia De serveis

    PuBlicitat

Anuncieu-vos A

La millor manera
d’arribar als vostres 
clients

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:

cada 3r dilluns de cada mes el 9 nou publica 
un suplement mensual íntegrament dedicat al 
Moianès

immobles

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

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
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Léa Seydoux, Lashana Lynch, 
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, familiars i llocs del seu 
passat. Des del moment en 
què a Tusker fa dos anys li van 
diagnosticar alzheimer en la 
seva fase primerenca, el temps 
que passen junts és el més 
important que tenen.

VENOM 2:  
HABRÁ MATANZA
EUA 2021. Dir. Andy Serkis. 
Amb Tom Hardy, Michelle 
Williams 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 Ricardo  
Gómez i Pere Ponce 
a ‘El substituto’

monstres Mila Starr, la família 
Wishbone es transforma una 
vegada més en un vampir, 
Frankenstein, la mòmia i 
l’home llop. Amb l’ajuda dels 
seus tres ratpenats mascota, la 
nostra Família Monstre torna 
a recórrer el món per salvar els 
seus amics, fer nous monstre-
coneguts i finalment adonar-se 
que “ningú és perfecte”… fins i 
tot aquells amb defectes poden 
trobar la felicitat.

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 
angoixats 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 caravana embruixada 
i sortir a la carretera per a 
unes últimes i miserables 
vacances familiars. La seva 
aventura pels Estats Units els 
treu del seu hàbitat i els porta 
a divertides trobades amb el 
seu icònic cosí, It, així com 
amb molts personatges nous 
i excèntrics. Seqüela de la 
pel·lícula animada de 2019, La 
família Addams.

MADRES 
PARARELAS
Espanya 2021. Dir. Pedro 
Almodóvar. Amb Penélope 
Cruz i Milena Smit. Drama. 
Dues dones coincideixen en una 
habitació d’hospital on donaran 
a llum. Ambdues són solteres i 
s’han quedat embarassades per 
accident. Janis, de mitjana edat, 

no se’n penedeix i està exultant. 
L’altra, Ana, una adolescent, 
està espantada, penedida i 
traumatitzada. Janis intenta 
animar-la mentre passegen 
pels passadissos de l’hospital. 
Les poques paraules que 
intercanviïn en aquestes hores 
crearan un vincle molt estret 
entre elles, que per casualitat 
es desenvolupa i es complica, i 
canvia les seves vides de manera 
decisiva.

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

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.

SIN TIEMPO 
PARA MORIR
Regne Unit 2021. Dir. Cary Joji 
Fukunaga. Amb Daniel Craig, 
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Fa 30 anys 
04/11/1991

“Els quintos 
sortejats ahir 
són els primer 
a fer nou mesos 
de ‘mili”

Fa 20 anys 
29/10/2001

“Mollet manté 
la comissaria 
dels Mossos 
al costat 
d’una escola”

Fa 10 anys 
31/10/2011

“El labirintodont 
del Montseny 
ja té nom: 
‘Calmasuchus 
Acri”

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 1. 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 2. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 3. 
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 4.

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
✚ SÍLVIA MIMÓ 
C. Anselm Clavé, 54.  
Tel. 93 871 72 86 | dies 1 a 4.

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

La Llagosta
✚ VILA 
Av. Onze de Setembre, 65. 
Tel. 93 024 37 39 | dies 1 a 4.

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
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 1.  
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 2. 
✚ BARBERO 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 3. 
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 4.

Montmeló
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 1. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 2. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 3. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 4.

Montornès del Vallès
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 1. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 2. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 3. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 4.

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
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 1. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 2. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 3. 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 4.

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. Principis que se su-
peren amb el temps / 2. Falta d’oxigen res-
pirable, no prou per causar anorèxia. Somia 
estranyament una abella negra / 3. Entrant 
en matèria. El dia que s’endú més improperis. 
Obertura d’obertura / 4. Estimen el final del 
parenostre. Apreciable, com tota intenció 
frustrada / 5. Desmesurat, el projecte de la 
pirámide. Lirisme contingut / 6. Passava a 
finals de primavera. Aminoàcids convertibles 
en resines / 7. Valls seques d’aparença insòli-
tament saudí. No va d’oïdes ni de begudes, 
ans de l’emperador Otó / 8. Sorrut i taciturn 
per culpa del planeta. Aplec de comensals 
electorals / 9. AAA. Quedar paret per paret 
amb el xaletet del costat. Parada obligatòria / 
10. Els escaquistes les proposen per no haver 
de jugar per terra. Pinta de pagès / 11. P amb 
crossa. Aplico a les corts la solució Tejero: 
aigua. En ple merlet / 12. Fruita importada 
durament dels palmerars d’Orient. Encauat 
no, escacat / 13. Com un pilar però petit i més 
bufó. Si no hi ha cantarella no tira.

VERTICALS: 1. “Què me feu”, digué la xava, 
“que em pengeu aquest brotxe tan ieig?” 
Mena amunt, la trapa / 2. Dos quarts d’onze. 
Com a progenitora és clarament excessiva. 
Tants com dàlmates / 3. Conduïda, la tertúlia, 

per la dreta menys aparatosa. Bram del vent 
al caire d’en Monzó / 4. Naixé deformat, com 
la membrana externa del pol•len. Inclinada 
per fer bona lletra / 5. La part patronímica del 
pernil. Seques i cantelludes, com les bruixes. 
Presentació en societat / 6. Passadís al metro 
per anar a dalt, a una altra línia. Ocell nuet 
i mig mort de fred / 7. La gota que vessa 
del got. Sulfamides pels campions. Honra 
il•limitada / 8. Leucòcit heretat del nostre 
avantpassat. Quan el caixer ens el diu sempre 
ens sembla de rebaixes / 9. S tal com sona. 
Governant egipci que com a davanter era un 
desastre / 10. Engloben el nom. És al ble com 
la candela a la candelera. Ou remenat / 11. 
Hidròlisi al local del Tio Canya. Amenaça 
ferotgement des de la moneda de dracma / 
12. Aprendre a mal besar. Orgullosa, tibada, 
ufana.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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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

castElltallat

20%
EN LA
vISITA

El Molí pEtit

st. JoaN DE lEs abaDEssEs - GoMbrèN

2X1
EN LA
vISITA

GuIADA

castEll DE MataplaNa

pENEllEs

2X1
EN LES
vISITES

GuIADES

2X1

Vic

aUDITORI C. Ponent, 41 

eSCOLaPI bLaU Av. Sant Esteve s/n 

CORONa C. Sant Josep de Calassanç. 19

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

Consulteu
els

descomptes

30% DTE. pRESENTANT EL CARNET

calDEs DE MoNtbui

2X1
EN LA
vISITA

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Bellavista
teatreauditori

Música

uNA ALTRA ESTRENA
Dissabte 6 de novembre a les 18.00

cicle d’espectacles infantils i familiars
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Paga o plora?
Quan els nens anglosa-
xons celebren Halloween 
i van casa per casa pido-
lant caramels, pregunten: 
“Trick or treat?” Com 
haurien de fer-ho en 
català? Els filòlegs propo-
sen tot d’opcions: paga o 
plora, crit o confit, broma 
o regal i llaminadura o 
entremeliadura. Aquests 
de la imatge són infants 
de l’escola Torre Roja de 
Sant Pere, que divendres 
van acudir a la convocatò-
ria de fer el “paga o plo-
ra” pels comerços de Sant 
Antoni de Vilamajor.
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VISIÓ PERIFÈRICA

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LIV)

El primer confinament per la Covid 
va ser una benedicció per a la fauna 
de la comarca?

Més aviat va ser una oportunitat 
perquè les bèsties es poguessin mou-
re amb més llibertat. Amb menys 
trànsit i menys gent movent-se, els 
bitxos es van bellugar més i es van fer 
més visibles.

Aquelles setmanes de restriccions 
van ajudar la fauna?

Segurament, però ara mateix tor-
nem a ser on érem abans. Els animals 
han tornat al seu lloc. El que sí que 
va passar és que la gent es va fixar en 
coses i abans no ho feia.

Per exemple?
Veien ocells al balcó i no s’hi havi-

en fixat mai, que ja hi eren. Quan ens 
vam tancar, molta gent es va posar a 
fer observacions, suposo que des de 
xafardejar el veí fins a veure qualse-
vol cosa que es movia. Molta gent va 
observar coses a les quals no prestava 
atenció, com la gran quantitat de fau-
na que viu a les nostres ciutats i que 
n’hi ha molta. Ara no la veiem, no 
l’escoltem... Llavors també la sentíem 
perquè hi havia silenci a ciutat, senti-
es cantar els ocells.

No els ofegava el trànsit.
Exacte i llavors la gent s’hi va fixar. 

Hi ha hagut gent que ha començat a 
fer observacions i ara les està conti-
nuant. Això és bo.

Acabat el confinament, la gent de 
ciutat pressiona massa els espais 
rurals i naturals del seu voltant?

Jo tinc sort d’on visc. Ha estat molt 
diferent confinar-se en una casa 
sense ningú al voltant que fer-ho 
en un pis a ciutat. I es va produir un 
efecte molt natural: el dia que van 
deixar sortir hi va haver una allau per 
utilitzar un espai que normalment 
no es fa servir, que és el proper a la 
ciutat. Casa meva és a Marata, tota 
la gent de Bellavista, Corró d’Avall, 
Granollers... ens van aparèixer per 
allà. Però és que tampoc no podien 
anar gaire més lluny! Hi va haver un 
boom de gent movent-se per llocs 

on normalment no n’hi ha tanta. I, 
evidentment, es van notar compor-
taments de persones que no saben 
moure’s pel camp o la muntanya. Els 
que es pensen que és un espai lliure i 
això porta conflictes.

Gent de ciutat confon els espais 
rurals o naturals amb un parc urbà?

Hi ha qui pensa que quan al camp 
un espai és obert o no està tancat és 
de tothom. I no, és clar. A Espanya les 
finques estan molt més tancades i és 
molt més difícil moure’s per la mun-
tanya. Aquí hi ha menys tradició de 
tancar les finques, de barrar el pas. Tu 
pots moure’t d’una a l’altra tranquil-
lament. Però això no vol dir que tu 
puguis fer-ho de qualsevol manera. 

Costa que això s’entengui?
Hi ha qui no vol entendre-ho. Com 

alguns ciclistes: una cosa és bellugar-
se pels camins i una altra cosa fer-ho 
arreu de muntanya. Ja ho sé que és 
divertit fer bots camp a través, però 
la muntanya no està feta per a això. 
Per culpa d’uns quants, a vegades rep 
tothom.

Com se soluciona? Amb més prohi-
bicions, amb una policia del camp? 

A qualsevol espai, la massificació 
porta riscos per a la fauna pel deteri-
orament que suposa de l’ecosistema. 
La solució és que la gent sigui més 
educada i que respecti les normes. 
Si a un gorg es diu que està prohibit 
banyar-s’hi, doncs no t’hi banyes. Per 
això tenim les piscines i les platges. Si 
a un camí es diu que no hi passis amb 
la moto, la bici o el quad, doncs no hi 
passis. La dita diu que no pots posar 
portes al camp. No es tracta de posar-
hi més policia.

És optimista o pessimista perquè 
la gent se’n conscienciï?

Sóc optimista perquè la majoria de 
persones es comporten bé al camp o 
muntanya. El 99% de la gent que pas-
sa pels camins no llancen brossa, el 
problema és aquest 1%, que fa ràbia. 
Les coses mal fetes sempre es veuen 
més que les coses ben fetes.

Jesús Medina
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Arrizabalaga, de 62 anys, viu a Marata i dirigeix el 
Museu de Ciències Naturals de Granollers. Amb la Co-
vid, molta gent ha descobert l’entorn natural a tocar 
de ciutat, una descoberta a vegades poc respectuosa.

“Hi ha qui pensa que quan al camp un 
espai no està tancat és de tothom. I no”

TONI ARRIZABALAGA, director del Museu 
de Ciències Naturals de Granollers


