
Amb aquesta edició, juntament amb

                     podreu comprar el disc de

La Marató

Preu: 12 €

648 678 819

1,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 29 de novembre de 2021Amb el calendari d’Estabanell

A
n
y
 X

X
X

II
I

N
ú
m

. 
3
1
7
2

La Garriga ha de tallar 
vuit arbres del carrer 
Fra Benet per la dificultat 
de trasplantar-los

Granollers no pot obrir el 
nou tram del carrer Pompeu 
Fabra perquè Endesa no 
ha retirat un transformador

Les associacions de veïns de 
la Roca treuen al carrer 500 
persones en manifestació 
contra la “deixadesa”

(Pàgina 5) (Pàgina 7) 

EL 9 MÓN
Suplement mensual

Trenta anys de Circuit
Prop de 14.200 persones participen en la festa dels 30 anys 
del Circuit de Montmeló aquest dissabte i es recapten gai-
rebé 40.000 euros per a La Marató de TV3.

(Pàgina 36) El pàdoc del Circuit, aquest dissabte

M
IQ

U
EL

 R
O

V
IR

A

El calendari d’Estabanell

Remuntada 
èpica 
del Fraikin 
Granollers a 
Puente Genil

(Pàgina 35)

(Pàgina 8)

Més de 200 vallesans amb 
discapacitat, en llista d’espera 
per manca de places concertades
Les entitats del sector denuncien que hi ha residències i centres ocupacionals buits

(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 31) La Mireia, al centre de l’imatge, es va estrenar en la tradicional garbellada i tria de les mongetes

Llerona garbella el seu or blanc
Multitudinària celebració de la Festa de la Mongeta del Ganxet de les Franqueses
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Lliurament a l’interior

La Mútua 
compra 
la seu del 
Montepio de 
Conductors 
per 2,1 milions

(Pàgina 18)

Suplement setmanal

Mundial d’Handbol femení

EL 9  NOU
Dilluns, 29 de novembre de 2021

El Palau 
d’Esports
es posa a punt 
per acollir
el Mundial des 
d’aquest dijous

Guia per 
conèixer les vuit 
seleccions
que disputaran 
la primera ronda 
a Granollers

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

Els voluntaris 
es preparen 
per tenir 
un paper
clau en el 
campionat



EL TEMA NOU9EL

Més de 200 persones del Vallès 
amb discapacitat, en llista d’espera 
per manca de places concertades
Les entitats del sector denuncien que hi ha residències, pisos i centres ocupacionals buits

Cardedeu

Josep Villarroya

Segons dades de la Genera-
litat, hi ha un total de 206 
persones amb discapacitat 
intel·lectual al Vallès Ori-
ental pendents d’una plaça 
en algun servei d’atenció. 
D’aquestes, 156 estan en llis-
ta d’espera per accedir a una 
residència o llar residència. 

Però les entitats del sector 
alerten que la xifra real pot 
ser molt més elevada. Ho 
diu Viver de Bell-lloc, de 
Cardedeu, que actualment té 
una llar residència per a 12 
persones que continua buida 
des de fa prop de tres anys 
per la manca de concertació 
de places. L’entitat també té 
previst obrir un centre ocu-
pacional per a 16 persones 

per al qual ja hi ha llista d’es-
pera. “D’acord amb les dades 
del Departament de Drets 
Socials, tenim unes 160 per-
sones pendents d’una plaça 
residencial. Nosaltres tenim 
una llista d’espera d’unes 60 
persones, tot i que no totes 
són del Vallès Oriental”, diu 
Carlos Sopeña, director de 
Viver de Bell-lloc. “El nostre 
centre ocupacional, amb 16 

places, per a nois i noies que 
surten de l’escola, està buit. 
La Generalitat va dir que 
podria garantir les places per 
aquests nois i noies; però si 
no entren immediatament en 
de sortir de l’escola, després 
ja no poden. Hi ha un nom-
bre molt gran de persones 
amb discapacitat intel·lectual 
que són a casa i ningú ho sap. 
És com si haguessin desapa-

regut del mapa. I al cap d’uns 
anys tornen a aparèixer quan 
els pares es fan grans i ja no 
se’n poder fer càrrec.”

El director de la Fundació 
Vallès Oriental, Rafael Arde-
riu, apunta que “les entitats 
estan disposades a assumir 
la inversió. Nosaltres, per 
exemple, hem demanat la 
llicència per a una nova llar 
a la Torreta, però, un cop 
fetes les places, el sistema 
de concertació fa que puguin 
estar tancades durant mesos 
i fins i tot anys. El sistema de 
concertació no té en compte 
la demanda real. És un peix 
que es mossega la cua. Si 
pots construir, però saps que 
trigaràs anys a concertar 
les places, t’ho repenses, 
però si no construeixes, no 
pots accedir a la concerta-
ció”. Arderiu alerta que les 
famílies que podrien optar 
a aquestes places no saben, 

Elisabeth Haro i Josep Haro en una ‘selfie’ dels dos germans

Elisabeth Haro, de 41 anys, viu a la llar Viver de Bell-lloc

“A l’Elisabeth li caldria anar  
a un centre ocupacional”

Sant Celoni

J.V.

L’Elisabeth Haro va néixer fa 
41 anys. És la més gran dels 
tres germans d’una família 
de Sant Celoni i té una disca-
pacitat física i intel·lectual. 
Actualment viu a la llar resi-
dència de Viver de Bell-lloc 
i està en llista d’espera per 
accedir a un centre ocupa-
cional, però de moment no 
hi pot accedir per manca de 
places concertades per la 
Generalitat.

En Josep Haro, el germà 
de l’Elisabeth, explica que va 
estar durant uns anys en un 
centre especial de treball de 
la Fundació Baix Montseny, 
però els seus problemes 
físics fan que no estigui capa-

citada per anar a un centre 
d’aquestes característiques. 
“Vam decidir que sortís per-
què creiem que ella el que 
necessita és un centre ocu-
pacional”, explica en Josep.  
La família va demanar infor-
mació a diverses entitats que 
gestionen centres d’aquestes 
característiques al Vallès Ori-
ental. Ho va mirar a la Fun-
dació Vallés Oriental (FVO) 
a un centre de Montmeló i a 
Apindep, de Santa Eulàlia de 
Ronçana. Fa uns quatre anys 
que està en llista d’espera. 

Després de passar unes 
proves, a l’Elisabeth li van 
concedir passar per un ser-
vei d’orientació i inserció 
(SOI), com a preparació per 
a la inserció laboral. “Però 
nosaltres creiem que, per les 

seves condicions, ella el que 
necessita és anar a un centre 
ocupacional”, diu en Josep.

L’Elisabeth va a casa els 
caps de setmana i en alguns 
altres moments. Viure a la 
llar-residència Viver de Bell-
lloc li ha permès una certa 
independència. El seu germà 
explica que, pel seu caràcter, 
a vegades la convivència amb 
els pares era difícil. “La situ-
ació de l’Elisabet a casa era 
frustrant. Ella s’adonava que 
no es podria independitzar 
com els seus germans, però 
ho volia fer”. Però, a més de 
viure a la residència, a l’Eli-
sabeth li caldria tenir una 
activitat diària com la que hi 
ha en un centre ocupacional. 
“Li caldria tenir una rutina 
diària.” 

Els pisos de la Fundació Alb-Bosc al barri de Plana Lledó de Mollet, a l’esquerra, estan enllestits des de l’estiu passat. En la fotografia de la dreta, la llar residència de Viver de Bell-lloc està acabada i buida des de fa prop de tres anys
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de Mollet, va presentar a 
l’estiu els pisos tutelats 
que ha fet al barri de Plana 
Lledó, amb 24 places. El seu 
president, Zoilo Lahuerta, 
té previst reunir-se amb la 
directora general d’Auto-
nomia Personal i Discapa-
citat, Montserrat Vilella, 
per demanar la concertació 
d’aquestes places. “Nosaltres 
hem fet els pisos, en un ter-
reny cedit per l’Ajuntament 
però les famílies treballa-
dores no poden pagar el 
cost d’una plaça que supera 
els 2.000 euros al mes”, diu 
Lahuerta.

I Víctor Bertran, direc-
tor del Centre Residencial 
d’Acció Educativa (CRAE) 
La Vinya, al Vallès Oriental, 
alerta que la manca d’alter-
natives obliga alguns dels 
nois i noies residents a allar-
gar l’estada fins més enllà 
dels 20 anys, la qual cosa col-
lapsa el centre i els obliga a 
conviure amb adolescents de 
15 o 16 anys que estan “en un 
altre moment maduratiu”.

ACTES A CARDEDEU

Entitats que treballen pels 
drets de les persones amb dis-
capacitat a Cardedeu, Amics 
d’en Biel, Hi Som i Viver 
de Bell-lloc, han organitzat 
un seguit d’activitats amb 
motiu del Dia Mundial de la 
Discapacitat, que és el 3 de 
desembre. Aquest dilluns a 
2/4 de 7 de la tarda, es farà 
una taula rodona sobre acces-
sibilitat urbanística a la Sala 
de les Columnes i dimecres, 
al mateix lloc, un debat sobre 
la llibertat de decisió. Diven-
dres es farà el primer Mapat-
hon d’Accessibilitat. A través 
d’una aplicació web es regis-
trarà en un mapa els punts 
crítics d’accessibilitat al 
municipi. L’activitat l’organit-
za la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Es farà al matí i 
comptarà amb la participació 
d’entitats i alumnes de l’ins-
titut Pla Marcell. I dissabte 
es farà una cursa infantil 
adaptada per a infants de fins 
a 12 anys, a 2/4 d’11 del matí 
a l’avinguda Montells

Drets Socials 
anuncia 
més pressupost
Granollers

Un portaveu del Departa-
ment de Drets Socials de 
la Generalitat admet l’exis-
tència de la llista d’espera 
i anuncia que, amb el 
nou pressupost hi haurà 
recursos per finançar més 
places. “Som conscients 
de la llista d’espera i hem 
pressupostat al Projecte 
de Llei de Pressupostos un 
creixement important per 
atendre i concertar places 
noves”, diu un portaveu. 
“Hi ha previstos més de 
20 milions per augment 
de places de serveis per a 
persones amb discapacitat, 
persones grans i persones 
amb trastorn mental i 
altres serveis socials.”

Elisabeth Haro i Josep Haro en una ‘selfie’ dels dos germans

Mollet del Vallès

J.V.

Encarna Navarro, de 55 
anys, i Daniel Rodríguez, de 
58, veïns de Mollet, tenen 
tres fills de 24, 28 i 32 anys. 
El del mig, Albert, té síndro-
me de Down i, des de fa uns 
mesos, està en llista d’espe-
ra per una de les places dels 
pisos de la Fundació Alb-
Bosc al barri de Plana Lledó.

L’Albert va fer els primers 
anys d’escola a centres 
ordinaris. Va anar a l’escola 
bressol La Quitxalla i des-
prés a Lestonnac, des de P3 
fins a segon de Primària. 
Després va anar a l’escola 
d’educació especial Can 
Vila. “Vam tenir clar que 
necessitava mestres més 
especialitzats”, diu Daniel 
Rodríguez. L’Albert també 
va anar un parell d’anys al 

centre ocupacional d’Apin-
dep, a Santa Eulàlia de 
Ronçana, abans de tornar 
a Can Vila. Actualment va 
diàriament al Centre Ocupa-
cional El Bosc, de Mollet, on 
treballa als matins, dina i fa 
activitats educatives i lúdi-
ques a les tardes.

L’Encarna i en Daniel 
diuen que l’Albert podria 
viure sense cap problema 
en un pis sota la supervisió 
d’una persona adulta. Per 
això es van interessar en els 
pisos que ha fet la Fundació 
Alb-Bosc al carrer Cristòfor 
Colom. “Ens hi vam apuntar 
perquè sabem que hi ha llis-
ta d’espera molt llarga i pot 
trigar anys”, diu l’Encarna. 
“I també perquè sabem que 
arribarà un moment en què, 
per una qüestió d’edat no 
el podrem atendre com cal-
dria. Nosaltres estem encan-

tats amb ell. De fet, podem 
dir que dels nostres fills, ell 
és el que menys feina ens 
ha donat. És una persona 
encantadora i educada, però 
sabem que, a la llarga, haurà 
d’anar a un pis tutelat.”

Els pares de l’Albert asse-
guren que ell està content 
i il·lusionat amb la idea 
d’anar a viure en un pis amb 
altres persones. “Cadascú 
és diferent, però volem que 
tingui independència i que 
visqui amb persones que no 
siguin els seus pares. De fet, 
ja li dèiem, des de petit, que 
aniria a viure a un pis tute-
lat amb amics.”

L’Albert està a les portes 
d’iniciar una nova etapa. Els 
seus pares asseguren que, 
al llarg de tota la seva vida, 
fins ara, ha rebut una molt 
bona atenció a tots els cen-
tres on ha anat.

Els pisos de la Fundació Alb-Bosc al barri de Plana Lledó de Mollet, a l’esquerra, estan enllestits des de l’estiu passat. En la fotografia de la dreta, la llar residència de Viver de Bell-lloc està acabada i buida des de fa prop de tres anys
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Encarna Navarro i Daniel Rodríguez amb el seu fill Albert

“Està il·lusionat per anar a 
viure amb altres persones”
Albert Rodríguez, de Mollet, espera una plaça en un pis tutelat

sovint, on adreçar-se. Les que 
ho tenen millor són les que 
provenen d’escoles d’educa-
ció especial. “Ja tenen una 
referència, però les que han 
sortit del circuit ho tenen 
molt complicat.”

La fundació Alb-Bosc, 
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Montse Vila (Junts) Joan Antoni Marín (PSC)
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Desplegament policial al carrer Indústria, a Canovelles, dijous passat al vespre

Intervenció policial en tres 
bars de Granollers i Canovelles 
per les queixes veïnals

Granollers/Canovelles

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra, les 
policies locals de Granollers 
i Canovelles i la policia esta-
tal van fer dijous passat al 
vespre un dispositiu policial 
que va incloure inspecci-
ons en tres bars situats en 
aquests dos municipis que 
havien generat queixes 
veïnals. També s’hi havien 
registrat incidents que han 
derivat en trucades al telè-
fon 112 i s’hi havia detectat 
consum i tinença de subs-
tàncies prohibides i altres 
comportaments incívics.

Segons fonts policials, les 
intervencions van començar 
en un bar situat al carrer 

Indústria, a Canovelles, 
i van seguir en dos locals 
més de Granollers: un a la 
carretera de Caldes, prop 
de l’església de Fàtima, i 
un altre del carrer Francesc 
Macià, just davant del Palau 
d’Esports. Segons ha pogut 
saber EL 9 NOU, es tracta 
dels bars Golvi, La Piedra i 
Papevic. 

L’operatiu es va tancar 
amb dues persones detin-
gudes per estar en situació 
irregular a l’Estat. Van que-
dar a disposició de la policia 
estatal. També es va fer una 
denúncia penal a un ciutadà 
per un furt. A banda, es van 
obrir tres actes administra-
tives a locals inspeccionats 
per diversos incompliments 

de la normativa de bars.
En l’operatiu, hi van par-

ticipar 24 efectius policials 
entre mossos de seguretat 
ciutadana de la comissaria 
de Granollers, de la unitat 
canina i de la policia admi-
nistrativa, de les policies 

locals i de la policia estatal.
En els darrers mesos, els 

Mossos d’Esquadra i les 
policies locals de l’àrea de 
Granollers ja havien fet 
diversos operatius a l’entorn 
de bars i establiments d’oci 
nocturn situats en zones 

com el Ramassar o el polí-
gon Palou Nord. També en 
bars de carrers com Colom 
o Agustí Vinyamata i la 
zona nord del carrer Girona 
i a l’entorn de la plaça de la 
Malagarba, entre Granollers 
i les Franqueses.

Topada entre els socis  
de govern a les Franqueses 
per la seguretat ciutadana
El PSC presenta una moció al ple sense comptar amb Junts, que hi vota en contra

Les Franqueses del Vallès

J.V.

Junts i PSC van tornar a 
demostrar, dijous, en el ple 
de les Franqueses les dificul-
tats de relació que tenen els 
dos grups, que formen part 
d’un govern de coalició que 
ja es va trencar en una ocasió 
en aquest mandat. Sorpre-
nentment i tot i formar part 
del govern, el grup del PSC 
va presentar una moció al 
ple en què es demanen diver-
ses mesures per reforçar la 
seguretat al municipi. Es va 
aprovar gràcies al suport dels 
grups d’Imagina Esquerra en 
Comú (IEC) i Cs, però SAL 
CUP i Junts hi van votar en 
contra i els socis de govern 
dels socialistes es van mos-
trar sorpresos i molt dolguts 
per la iniciativa del PSC.

La moció del PSC dema-
na potenciar la seguretat 
reforçant progressivament la 
plantilla de la Policia Local, 
reforçar els mecanismes de 
coordinació entre la Policia 
Local “amb la resta de forces 
i cossos de seguretat”. Tam-
bé, “coordinadament amb les 
policies locals dels municipis 
veïns”, elaborar un estudi 
dels punts negres relacionats 
amb la seguretat del munici-
pi, garantir el desplegament 
de la policia de proximitat, 

crear la figura de l’educador 
o educadora de carrer com 
a model d’intervenció soci-
oeducativa i treballar per 
garantir que la Policia Local 
es continua coordinant amb 
altres àrees que prestin ser-
veis a les persones que detec-
tin els focus d’incivisme i 
inseguretat..

La moció del PSC arriba 
en un context marcat per 
les queixes expressades per 

veïns de Bellavista per la 
presència de grups de perso-
nes que protagonitzen actes 
delictius, alguns dels quals 
viuen en pisos ocupats. Tam-
bé per la queixa de veïns de 
Can Mònic, a Granollers, per 
la presència de tràfic d’estu-
pefaents i per la inseguretat 
que asseguren que es viu al 
parc de la Malagarba.

L’encarregat de defensar la 
moció va ser, precisament, el 

regidor del PSC Juan Anto-
nio Marín, que en l’anterior 
període de pacte de govern 
amb Junts era el regidor de 
Seguretat Ciutadana. “El PSC 
ha instat el nostre grup a pre-
sentar aquesta moció que vol 
ser un clam per l’exercici de 
la llibertat i la seguretat és 
imprescindible per a la seva 
manifestació”, va dir Marín. 
“Després de la pandèmia, hi 
ha hagut un increment dels 
delictes contra els béns de 
les persones i ha donat peu 
que es generés una certa 
alarma social i s’instal·lés 
un sentiment d’inseguretat. 
Aquest augment significatiu 
ha donat pas a la por, com 
han manifestat alguns veïns. 
Volem dir a la por i la insegu-
retat que els farem fora dels 
nostres carrers.”

La segona tinent d’alcalde i 
portaveu del Grup Municipal 
de Junts, Montse Vila, que 
va ser regidora de Seguretat 
Ciutadana en el període de 
temps en què Junts va gover-
nar en solitari arran del tren-
cament del pacte de govern 
amb el PSC –ara el regidor 
és Moisés Torres, també de 
Junts– es va mostrar contun-
dent en la seva intervenció 
per justificar el seu vot nega-
tiu a la moció. “Sempre hem 
votat en contra de les moci-
ons en què l’equip de govern 

ja està treballant i aquesta 
no n’és una excepció. El PSC 
s’insta a si mateix. Potser van 
oblidar que estaven al govern 
quan van escriure la moció”, 
va dir Vila. “Igual que van 
oblidar de parlar d’aquests 
temes que tant els preocupen 
a les reunions setmanals que 
tenim.” Vila va continuar 
amb un to entre indignat i 
irònic referint-se al fet que 
el PSC va instar el seu grup 
municipal a presentar la 
moció. “Suposo que han d’es-
tar contents que el PSC es 
preocupi tant per la segure-
tat de les Franqueses tenint 
en compte que en altres 
municipis de Catalunya hem 
sentit a les notícies que hi 
havia problemes d’insegure-
tat i allà no han presentat cap 
moció. Moltes gràcies per la 
deferència. Sabem perfecta-
ment que s’està treballant 
en la policia de proximitat i 
en l’increment de plantilla ja 
s’hi treballa des de fa temps. 
Només ens queda pensar que 
és un problema de medalles 
i de sortir a la foto. Però, és 
clar, si sou al govern, a la foto 
hi sortireu igual.” 

Vila va apuntar que la figu-
ra de l’educador de carrer 
depèn de l’àrea de polítiques 
socials, en mans del PSC, i va 
afirmar que en el moment 
de fer el pacte els socialistes 
l’havien rebutjat. “Si els pre-
ocupa tant la seguretat, com 
és que van renunciar a portar 
aquesta regidoria. El que és 
fàcil és portar el que no dona 
problemes. Per això no van 
voler ni activitats, ni medi 
ambient ni seguretat ciuta-
dana. I ara que hi ha tantes 
queixes de neteja a Bellavista 
gairebé que entrem nosal-
tres una moció per demanar 
més neteja als carrers, que al 
final, és un àrea que porten 
vostès, però no cal, no?...”

 Vila (Junts): 
“Només ens 

queda pensar que 
és un problema 

de medalles”

 Marín (PSC): 
“L’augment 

dels delictes ha 
generat alarma 

social”
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Les mèlies del carrer Fra Benet en una imatge del setembre passat

La Garriga tallarà vuit arbres per 
la dificultat de trasplantar-los
Les mèlies del carrer Fra Benet, afectades per unes obres, es volien portar a la plaça dels Tres Tombs

RENOVACIONS
DE PERMÍS

DE CONDUIR

Dilluns, 29 de novembre de 2021 5

La Garriga

EL 9 NOU

L’Ajuntament de la Garriga 
ha acabat descartant el tras-
llat de vuit arbres que hi ha 
al carrer Fra Benet afectats 
per les obres de construcció 
d’un bloc d’habitatges pel 
cost de les obres per des-
viar serveis com les xarxes 
d’aigua i llum –uns 35.000 
euros– i per l’afectació sobre 
el subministrament de gas 
natural que deixaria bona 
part del poble sense servei 
durant diversos dies. “Tot i 
que s’ha intentat”, la suma 
dels dos factors “fa impos-
sible” la conservació de les 
vuit mèlies. “Per aquest 
motiu, des de l’Ajuntament 
s’ha decidit tallar els arbres”, 
explica l’Ajuntament en un 
comunicat. Al lloc, però, sí 
que s’hi plantaran quatre 

nous arbres. I, a la plaça dels 
Tres Tombs, on s’havien de 
portar les vuit mèlies del 
carrer Fra Benet, s’hi posaran  
vuit arbres de grans dimensi-
ons en substitució. La inten-

ció de salvar els arbres tras-
lladant-los s’havia anunciat 
al setembre.

Els problemes que impe-
deixen trasplantar els arbres 
s’han detectat amb l’estudi 

de prospecció que s’ha fet 
per localitzar les canalitza-
cions de serveis que se sabia 
que passaven per sota de la 

vorera. El principal obsta-
cle és amb la canonada de 
gas natural, que és una de 
les principals del municipi. 
“S’ha detectat que les arrels 
dels arbres s’entortolliguen 
al voltant del conducte de 
gas”, apunten fonts munici-
pals. “A diferència dels tubs 
de l’aigua i l’electricitat, la 
canalització de gas no es pot 

interceptar i desviar per tal 
de mantenir el subministra-
ment perquè no existeix una 
xarxa alternativa. En cas de 
voler-lo seccionar, deixaria 
sense gas gran part del poble 
durant dies. Un cost, també, 
totalment inassumible”, afe-
geixen.

Inicialment, s’havia pre-
vist tallar i desviar els sub-
ministraments que hi ha al 
subsol: conductes d’aigua, 
enllumenat, instal·lació elèc-
trica de mitjana tensió i gas. 
L’actuació, però, s’ha vist que 
implicava una despesa extra 
de 35.000 euros que l’Ajun-
tament considera “totalment 
inassumible”. El consisto-
ri havia previst destinar 
15.000 euros a les tasques 
de trasllat. La part d’obra 
estava previst que l’assumís 
l’empresa promotora dels 
habitatges que també es feia 
càrrec de la renovació de la 
vorera. Quan es va presentar 
l’actuació, la regidora de Via 
Pública, Neus Marrodán, ja 
alertava que “són arbres molt 
vells que ja estaven plantats 
quan el carrer encara no 
estava urbanitzat i que, segu-
rament, tenen les arrels molt 
enredades amb les xarxes de 
les instal·lacions”.

La levitació és el futur

Sant Celoni Tres investiga-
dors de l’Institut de Ciència 
de Materials de Barcelona 
(ICMAB-CSIC) que viuen a 
Sant Celoni van fer diven-
dres una xerrada divendres 
a la tarda a la Biblioteca 
l’Escorxador. Adrià Pache-
co, Anna Laromaine i 
Miquel Torres parlar del 
procés pel qual els objectes 
poden levitar i de com això 
pot ser clau en un futur, 
per exemple, en els trens. 
Segons Pacheco, passa quan 
els elements superconduc-
tors estan per sota de la 
seva temperatura crítica 
–la temperatura per la qual 
ja no existeixen els estats 
líquid i gasós– i estan atrets 
per un imant. P.P.
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Moció de suport al 
model d’escola i a 
la llengua catalana 
al ple de Granollers

Granollers

Els grups municipals d’ERC, 
Junts per Granollers i Primà-
ries Catalunya han presentat 
una moció en defensa del 
model d’escola i de la llengua 
catalana al ple convocat per 
aquest dimarts. El text pro-
posa que el plenari expressi 
“el rebuig a la ingerència 
dels tribunals espanyols en 
el sistema d’educatiu de 
Catalunya i la imposició del 
castellà a les aules” perquè, 
asseguren, “està demostrat 
l’èxit del model educatiu 
català per a l’aprenentatge 
tant del català com del cas-
tellà.

Per treure els 
arbres, caldria 

fer un tall de gas 
de diversos dies 
a part del poble 
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Vacunació per la grip i la Covid  
al CAP de Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana L’Equip d’Aten-
ció Primària de la Vall del Tenes va fer 
aquest dissabte una acció de vacunació sen-
se cita prèvia al Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de Santa Eulàlia. Per una banda, es 
va vacunar de la grip totes les persones que 
ho van demanar, encara que no fossin dels 
col·lectius per als quals està especialment 
indicada. Per l’altra, es va vacunar de la 

Covid-19. En aquest cas, es podien vacunar 
les persones més grans que 12 anys que 
encara no havien rebut cap vaccí. També les 
de més de 70 anys si havien rebut la segona 
dosi almenys sis mesos abans i les persones 
que fa més de tres mesos que van rebre la 
vacuna monodosi del laboratori J&J/Janssen. 
No es van administrar dosis de reforç per a 
les persones d’entre 60 i 69 anys. Tot i fer-
se a Santa Eulàlia, l’acció estava oberta als 
veïns de tots els municipis de l’Àrea Bàsica 
de Salut de la Vall del Tenes.
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El ritme de vacunació 
gairebé es dobla respecte  
a la setmana prèvia

Granollers

EL 9 NOU

La decisió del govern de la 
Generalitat de demanar el 
passaport Covid per accedir a 
bars i restaurants, gimnasos 
o centres residencials han 
propicitat un increment del 
ritme de vacunació. Segons 
les dades publicades pel 
Departament de Salut diu-
menge, entre els dies 18 i 24 
de novembre es van adminis-
trar 923 primeres dosis de 
les diverses vacunes. De la 
segona, se’n van posar, 906. 
Respecte a la setmana anteri-
or, la de l’11 al 17, l’augment 
és clar perquè se’n van posar 
526 de la primera i 562 de la 
segona. 

Aquest increment també 
es detecta en l’anàlisi de les 
vacunes injectades dia a dia. 
Segons les mateixes dades, 
dimecres es van posar 293 

primeres dosis a persones del 
Vallès Oriental. És la xifra 
més alta en un sol dia des del 
7 d’octubre passat, quan se’n 
van administrar 339. Respec-
te al dimecres de la setmana 
anterior, la pujada és notable 
perquè se n’havien posat 
172. El mateix passa amb 
els dies previs, amb dades ja 
tancades per Salut. Dimarts 
de la setmana passada es van 
posar 172 primeres dosis. El 
de l’anterior, van ser 84. I 
dilluns passat, es van punxar 
101 primeres dosis. L’anteri-
or, 42.

Segons Salut, el 85,7% 
dels veïns del Vallès Orien-
tal majors de 12 anys tenen 
la pauta completa. Tots 
els grups d’edat estan per 
damunt de 70%. El col·lectiu 
entre 30 i 34 anys són els que 
presenten registres més bai-
xos de cobertura de la vacuna 
amb el 71,9%.
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Un usuari del Club Natació Granollers validava el seu certificat Covid a l’accés a les instal·lacions esportives aquest divendres al migdia

Passaport Covid a l’espera
Salut valora dilluns la represa de l’obligació de tenir el certificat per accedir a locals

Granollers

F.P.

Divendres passat des de pri-
mera hora del matí, molts 
bars i restaurants demanaven 
als clients que els mostres-
sin el passaport Covid per 
accedir a l’interior tal com 
recollia la normativa que 
entrava en vigor aquell dia. 
Al bar Encontros, a la plaça 
Perpinyà, a Granollers, el 

personal s’havia descarregat 
als seus mòbils l’aplicació 
que llegeix el codi QR del 
passaport Covid i que per-
met, al moment, saber si la 
persona té la pauta comple-
ta de la vacuna o compleix 
algun dels altres requisits 
que permeten tenir aquest 
document actiu com haver-se 
fet una prova diagnòstica en 
les darreres hores. Al Club 
Natació Granollers, el perso-

nal del centre demanava als 
socis que validessin el codi 
QR en el moment de l’accés 
a la instal·lació pel Centre 
d’Atenció al Soci. A partir de 
la normativa de la Generali-
tat, entenien que ho havien 
de fer totes les persones que 
volguessin accedir a la sala de 
fitness i a les activitats diri-
gides però que no era neces-
sari per a les persones que 
anaven a les piscina o a fer 

activitats a l’exterior. Amb 
tot, “fem una crida a tots els 
socis i abonats que, amb inde-
pendència d’on accedeixin i 
de l’ús de la instal·lació que 
facin, acreditin el certificat 
Covid a l’entrada de la instal-
lació mitjançant la compro-
vació en l’aplicació que s’han 
instal·lat per fer un entorn 
més segur”, demanaven fonts 
del club.

A la residència de gent 

gran Antonia Roura, a 
Granollers, també havien 
començat a comprovar passa-
ports Covid i contrastar-los 
amb el document d’identitat 
dels familiars que anaven 
de visita d’algun resident. 
“Aquestes mesures compli-
quen les coses però si s’ha de 
fer, es fa”, assegurava Ruth 
Sala, directora del centre. 
S’afegeix a altres mesures 
que adopten per evitar con-
tagis. Per exemple, s’ha limi-
tat el nombre de persones 
que fan visites a familiars 
al mateix temps –es donen 
hores– i els contactes es fan 
en una sala específica per a 
això.

CANVI DE PLANS

Tot plegat, però, va quedar 
aturat al migdia quan el con-
seller de Salut, Josep Maria 
Argimon, va anunciar que 
es deixava sense efecte la 
mesura de manera temporal, 
almenys fins aquest dilluns. 
El motiu: les dificultats per 
aconseguir el certificat de 
vacunació que moltes per-
sones estaven tenint per la 
sobrecàrrega de l’aplicació La 
Meva Salut. Aquest dilluns, 
la comissió delegada de la 
Covid-19 farà una nova valo-
ració de la situació per mar-
car quan es podrà reprendre 
l’ús del certificat Covid digi-
tal. Tot i això, per exemple, 
el CN Granollers va decidir 
avançar feina i els socis que 
anaven a les instal·lacions 
podien validar el document 
a recepció per poder-hi acce-
dir amb més facilitat en el 
moment que la mesura es 
reactivi.
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La solució als seus problemes 
en la conducció de fluids

Suministros Técnicos A. Pons, S.L.
Pol. Ind. Congost - Av. Sant Julià, 119, nau B
08400 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 846 78 52
comercial@suministrospons.com
www.suministrospons.com
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Unes 500 persones es manifesten 
a la Roca contra la “deixadesa”
Denuncien la deficiència de serveis com la neteja viària, l’enllumenat o les voreres als diversos nuclis

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

El grup de veïns tallant el trànsit a la carretera C-1415c a l’altura de l’accés al barri de Can Colet
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El nou aspecte de la plaça Catalunya, de Caldes, que prioritza el pas dels vianants

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

La plataforma de la Unió 
d’Associacions de Veïns de 
la Roca, amb el suport de 
veïns de diverses zones del 
municipi, van fer dissabte a 
la tarda una nova manifes-
tació –la més multitudinària 
fins al moment– en què van 
participar prop de 500 perso-
nes. Novament, de la mateixa 
manera que en els darrers 
anys, la concentració va estar 
enfocada a denunciar la “dei-
xadesa” del municipi per part 
de l’equip de govern d’ERC i 
Junts. 

Tal com exposava la con-
vocatòria, la protesta es 
va iniciar des de dos punts 
diferents: els veïns de Santa 
Agnès i Sant Carles des del 
cementiri i la resta des de 

l’entrada de Can Colet. Els 
dos grups es van trobar a la 
plaça de l’Ajuntament, on 
van llegir un manifest per 
reclamar les seves demandes, 
entre les quals hi ha la nete-
ja viària, el mal estat de les 
voreres, de la pavimentació, 
de l’enllumenat públic, del 
clavegueram o de la senya-
lització dels carrers, entre 
d’altres. No obstant això, des 
de la plataforma fan extensi-
va la protesta a tots els barris 
del municipi, que, segons 
apunten, molts comparteixen 
aquestes problemàtiques.

La manifestació va impli-
car alteracions en la circu-
lació al poble i per entrar i 
sortir provocats pels talls 
dels manifestants que van 
limitar la circulació durant 
unes dues hores.

El president de l’Associ-
ació de Veïns de La Torreta 
Jesús Martínez va instar 
l’Ajuntament a treballar 
per les necessitats i requeri-
ments dels veïns: “Si no ens 
fan cas, és l’única defensa 
que tenim els veïns. Recla-
mar i lluitar pels nostres 
drets, ja que ells no ho fan. 
No estan fent bé la seva fei-
na, estan adormits.”

Caldes fa canvis de trànsit a 
l’entorn de la plaça Catalunya 
després d’enllestir la reforma

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes fa 
diversos canvis de trànsit al 
voltant de la plaça Catalunya, 
un cop enllestides les obres 
de reforma d’aquest espai 
que es va inaugurar dissabte 
en un acte amb la presència 
de la consellera de la Pre-
sidència, Laura Vilagrà. Els 
canvis es fan amb l’objectiu 
de pacificar la plaça, que ara 
només serà accessible per als 
veïns i vehicles de serveis i 
per a la càrrega i descàrrega. 

Les modificacions que es 

fan també busquen facilitar 
l’accés de vehicles de par-
ticulars i de sanitaris a la 
residència de la Fundació 
Santa Susanna. S’hi podrà 
accedir a través del carrer 
Gregori Montserrat. El tram 
final del carrer Font i Boet 
canvia de sentit amb l’objec-
tiu que quedi dedicat gairebé 
en exclusivitat als vehicles 
que vagin cap a la residència 
pacificant l’accés principal al 
centre. A l’altura del carrer 
Sentmenat, els vehicles ara 
hauran de girar a la dreta cap 
a Raval Canyelles o a l’es-
querra cap a Pi i Margall.
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Granollers no obre el nou tram 
de Pompeu Fabra perquè Endesa 
no ha retirat un transformador
L’estació transformadora ha quedat enmig de la nova vorera, que tampoc no s’ha acabat de fer

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
no ha pogut obrir al trànsit el 
nom tram del carrer Pompeu 
Fabra, entre els carrers 
Jaume Balmes i Roger de 
Flor, perquè Endesa no ha 
retirat una estació transfor-
madora que hi havia en l’an-
tic solar que ara s’ha urba-
nitzat i ha generat un nou 
carrer i una nova plaça. La 
instal·lació queda enmig de 
la nova vorera, i impedeix el 
pas dels vianants. La no-actu-
ació d’Endesa també ha com-
portat que no s’hagi pogut 
enllestir la pavimentació de 
la nova vorera a la zona on hi 
ha l’estació transformadora. 

Segons va explicar l’alcal-
de, Josep Mayoral, fa dos 
mesos que es va fer la petició 
a Endesa. Ho va dir diven-
dres en una visita al nou 
espai urbà que, a més, per 
perllongar el carrer Pompeu 
Fabra ha permès guanyar uns 
mil metres quadrats de parc. 

No és el primer cop que 
l’actuació d’empreses de 
serveis endarrereixen la 
posada en funcionament 
d’actuacions municipals: 
ha passat també en dos dels 
tres nous punts de recàrrega 

de vehicles elèctrics –estan 
col·locats des del març i 
encara no funcionen– o amb 
les escales mecàniques de la 
Font Verda, que van tardar 
sis mesos a tenir llum.

Sí que s’ha obert a la ciuta-
dania l’ampliada zona verda 
que passa dels 600 metres 
quadrats de l’antiga plaça 
a uns 1.600, va explicar el 
regidor d’Obres i Projec-
tes, Albert Camps. La plaça 
disposa d’una zona de jocs 
infantils i espais enjardinats: 
hi ha cinc parterres on s’han 
presentat diverses espècies 
d’arbusts i s’hi han plantat 

Una nova persona 
afectada pel brot 
de legionel·losi 
de Montornès

Montornès/Montmeló

El brot de legionel·losi 
que afecta Montornès i 
Montmeló ha sumat una 
nova persona afectada. 
Segons les dades que el 
Departament de Salut va 
remetre a EL 9 NOU diven-
dres, ja són 38 les persones 
afectades. Una més que la 
xifra que s’havia comunicat 
dimecres. El nombre de per-
sones ingressades en centres 
sanitaris, en canvi, es man-
tenia estable: 10 persones. 
Dilluns fa dues setmanes de 
la declaració del brot que 
majoritàriament ha afec-
tat a veïns de Montornès i 
Montmeló. Entre els malalts, 
la majoria són homes. Tenen 
de 37 a 92 anys.

Granollers presenta 
la setzena edició de 
la Beca Maria Gaja  
a projectes didàctics
Granollers

Granollers presentarà dilluns 
la convocatòria de la 16a 
edició de la Beca Maria 
Gaja a projectes didàctics 
que fomentin valors cívics 
i democràtics. La beca és 
de 3.000 euros i hi poden 
optar entitats, associacions o 
centres educatius. Les candi-
datures es poden presentar 
fins al setembre de 2022. El 
projecte guanyador s’haurà 
de fer l’any 2023. La presen-
tació es fa en el marc del Dia 
Internacional de la Ciutat 
Educadora a les 7 de la tarda 
a la Nau B1, a Roca Umbert.

Els guardonats en l’edició d’aquest any dels Premis Tardor que es van lliurar divendres a La Fàbrica

El ciclista Marc 
Brustenga, Persona de 
l’Any de Santa Eulàlia

Granollers

EL 9 NOU

El ciclista Marc Brustenga 
va rebre el premi a Persona 
de l’Any de Santa Eulàlia en 
la gala dels premis Tardor 
que es va fer divendres al 
vespre a La Fàbrica i que va 
aplegar unes 220 persones 
en un sopar. L’assistència de 
públic es va reduir respecte 
a les edicions anteriors per 
complir amb les distàncies 
de seguretat i els protocols 
de la Covid-19. Brustenga va 
agrair el suport de la família 
en el seu camí cap al ciclisme 
professional i va recordar el 
campionat de Catalunya dis-
putat a Santa Eulàlia aquest 
any que va poder guanyar. 
“Em vaig sentir molt estimat. 
Va ser molt maco creuar la 

meta i trobar tot de gent 
coneguda”, va reconèixer.

El grup de voluntaris de 
Protecció Civil va rebre el 
premi com a entitat de l’any 
en reconeixement a la tasca 
de voluntariat feta durant la 
pandèmia de la Covid. 

Els Premis Tardor, orga-
nitzats per l’Ajuntament, 
Ronçana Comerç Actiu i 
Canal SET, també van reco-
nèixer amb el premi d’honor 
a la trajectòria a Mercè Llau-
radó, fundadora i ànima de 
l’associació Apindep, que tre-
balla per a la integració soci-
al i laboral de persones amb 
discapacitats. Segons l’alcal-
de, Francesc Bonet, Apindep 
és “un exemple de superació” 
perquè “tot i les dificultats 
mai han deixat de treballar”. 
“Gràcies a dones com la Mer-

cè tenim una societat on tot-
hom té més oportunitats, és 
més igualitària i més justa.” 
“Gràcies per mostrar-nos el 
camí per posar les capacitats 
per davant de les discapaci-
tats”, va dir Bonet a Llaura-
dó, que, molt emocionada, 
va valorar especialment el 
premi perquè “ve dels veïns” 

del poble. “Això emociona 
especialment.” També va 
agrair el suport que la gent 
de Santa Eulàlia sempre ha 
donat a Apindep.

Els Premis Tardor van fer 
un reconeixement a la poe-
tessa Raquel Pena, que va 
guanyar el premi cultural; a 
la futbolista Avril Serrano, el 

guardó esportiu, i a l’empre-
sa Cabot Mèdia, premiada en 
la categoria d’emprenedoria i 
empresa. Després de l’atura-
da de l’any passat per la pan-
dèmia, el premi s’ha recupe-
rat amb alguns canvis en les 
categories. La gala va estar 
dirigida per Enric Vilageliu, 
productor audiovisual.
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El carrer tallat amb una vianant al costat del transformador que cal demolir

13 nous arbres: vuit magnòli-
es, tres lledoners i dues pru-
neres. Els lledoners s’han col-
locat de manera que, quan 
creixin, facin ombra a la zona 
de jocs. L’enjardinament s’ha 
fet utilitzant compost pro-
cedent de la planta de trac-
tament de la brossa orgànica 
que té el Consorci per a la 
Gestió de Residus. 

A banda de l’espai verd, 
s’ha eliminat la barrera física 
que representava l’antiga 
central elèctrica d’Endesa, 
que ja feia anys que estava 
inoperativa però que conti-
nuava ocupant bona part de 
la façana del carrer Roger de 
Flor. Ara, es millora la per-
meabilitat entre el barri dels 
Instituts i la zona del centre 
de la ciutat.

L’alcalde, Josep Mayoral, va 
posar l’obra com un exemple 
“de la força transformadora 
de l’urbanisme” a partir del 
procés engegat per eliminar 
l’estació transformadora de 
l’antiga Fecsa fa un parell de 
dècades. L’Ajuntament ha 
invertit uns 125.000 euros 
entre la urbanització i els 
nous jocs infantils. L’empre-
sa constructora ha assumit 
la resta del cost de l’obra, 
que ha executat Prycsa, de 
Cardedeu.

Per ara, sense nom
Granollers

L’Ajuntament no ha 
establert cap nom per a 
aquest espai. Amb tot, sí 
que s’han rebut algunes 
propostes de veïns. Se n’ha 
parlat ja a la comissió del 
nomenclàtor i s’ha decidit 
esperar un temps abans de 
decidir. El nom no donarà 
adreça a cap edifici. Sí que 
s’ha decidit que el bloc 
que ara té com a adreça 
Jaume Balmes, 20, la can-
viï per Pompeu Fabra, 20.
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L’1 de desembre tornem a commemorar el Dia Mundial de la Sida. Aquest acte simbòlic ens recorda que hem de 
continuar treballant per sensibilitzar la població i donar suport i atenció a les persones que viuen amb el VIH.

Fa quaranta anys que es van diagnosticar els primers casos d’una pandèmia que ha provocat fins ara la 
infecció de 79 milions de persones arreu del món. A Catalunya, actualment hi ha unes 33.000 persones que 
viuen amb el VIH.

Durant aquestes quatre dècades, a Catalunya hem progressat en el coneixement de la infecció, hem incorporat 
noves eines per a la prevenció, s’ha millorat la supervivència i la qualitat de vida d’aquestes persones gràcies als 
avenços en els tractaments i la infecció pel VIH ha esdevingut una patologia crònica. Això ens ha permès assolir 
els objectius 90-90-90 fixats per ONUSIDA per al 2020 (actualment aquestes xifres a Catalunya són 91-90-93). 

Les pandèmies, com la del VIH o de la COVID-19, evidencien les desigualtats, que alhora poden agreujar les 
situacions d’estigmatització i discriminació. Per eliminar-les, cal continuar treballant tots plegats (societat civil, 
professionals i gestors), promovent enfocaments centrats en les persones i basats en els drets humans.

Sabent que encara hi ha reptes pendents i coneixent la importància del treball conjunt per abordar la pandè-
mia del VIH, s’ha creat el nou Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030 impulsat pel Programa de 
prevenció, control i atenció al virus de la immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i 
les hepatitis víriques, un full de ruta que recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, 
la ciutadania i les administracions catalanes. 

En aquest Dia Mundial reforcem el nostre compromís per fer front al VIH. Perquè 40 anys de respostes han estat 
necessaris, però encara no son suficients, comptem amb tots vosaltres per aconseguir eliminar-lo al 2030. 

40 anys de respostes al VIH

Dilluns, 29 de novembre de 2021 9
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Gonzalo Boye, a l’esquerra, durant la xerrada que va oferir dijous passat en una atapeïda sala Tarafa

Dilluns, 29 de novembre de 202110

“La sentència del Suprem us ha 
d’incentivar a parlar més en català”
Gonzalo Boye presenta el llibre ‘¿Cloacas? Sí, claro’ en un acte d’Òmnium a Granollers

Granollers

Oriol Serra

“La sentència del Tribunal 
Suprem sobre la llengua és 
un símptoma clar de repres-
sió, però us ha d’incentivar a 
parlar més en català.” Gonza-
lo Boye, l’advocat de Carles 
Puigdemont, es va referir 
dijous passat a la decisió de 
la justícia espanyola sobre la 
immersió lingüística durant 
la presentació a Granollers 
del seu llibre ¿Cloacas? Sí, 
claro. L’acte l’havia organit-
zat Òmnium Vallès Oriental 
i es va dur a terme en una 
atapeïda sala Tarafa.

“Quan parlem de clavegue-
res, del que estem parlant 
és de repressió. I aquesta 
sentència és repressiva per-
què s’ha dictat a partir de les 
demandes de vuit famílies 
que no suposen una minoria 
sinó, directament, una anèc-
dota. Sobre la base d’aquesta 
anècdota, s’ha construït una 
sentència que no pretén 
garantir l’ensenyament del 
castellà en una societat bilin-
güe on aquesta garantia ja 
existia abans, sinó atacar el 
català”, va apuntar.

Segons Boye, la sentència 
del Suprem és “una mostra 
de repressió molt més bar-
roera del que havíem pogut 
veure fins ara”, i pretén 
“diluir allò català amb allò 
castellà, cosa que és gra-

víssima”. “No hi ha res més 
enriquidor que saber parlar 
més d’un idioma, però això 
Espanya no ho entén així per-
què encaixa mol malament la 
seva relació amb les minories 
nacionals. La qual cosa dona 
raó a la causa que tenim 
oberta a Europa.”

Preguntat per un hipotè-
tic retorn de Puigdemont a 
Catalunya, Boye va respon-
dre que serà “aviat”, tot i que 
no va voler posar una data. 
“Això no depèn de nosaltres, 
que tan sols esperem que 

disposi de totes les garanties 
jurídiques.” Sobre el procés, 
va alertar: “La independència 
l’heu de fer vosaltres, sense 
esperar que els polítics deci-
deixin com fer-la. Si creieu 
que a través del govern asso-
lireu la república, busqueu-
vos cadires ben còmodes i 
espereu-vos asseguts.”

Boye va insistir en una 
idea: “Si voleu fer la inde-
pendència, cal superar el 
marc mental autonòmic”, 
que és el que segons l’ad-
vocat regeix ara mateix la 

Generalitat. “A data d’avui 
no hi ha institucions catala-
nes, sinó institucions espa-
nyoles a Catalunya. Quan 
Puigdemont torni no ho farà 
per ser candidat a la pre-
sidència de la Generalitat. 
Perquè la Generalitat és una 
institució autonòmica, i ell 
se’n va anar a l’exili per cons-
truir una república.”

“L’1 d’Octubre es va votar i 
van sortir uns resultats. Ara 
toca veure com s’apliquen. I 
això no es fa d’un dia per l’al-
tre”, va concloure.

Presó per a tres 
homes relacionats 
amb robatoris en 
cases a la comarca

Granollers

Els Mossos van detenir tres 
homes d’entre 27 i 31 anys 
i residents a Cornellà de 
Llobregat relacionats amb 
diversos robatoris amb força 
en habitatges del Vallès Ori-
ental. La policia els atribueix 
nou robatoris comesos arreu 
de Catalunya. Tots tres van 
ingressar a presó després 
de declarar davant al jutjat 
de Vilanova i la Geltrú que 
porta el cas. La banda tenia 
amagatalls en boscos on ama-
gaven la roba i les eines que 
feien servir per cometre els 
robatoris. 

Troben morta una 
dona de Barcelona 
que buscaven  
a Vallgorguina
Vallgorguina

Dissabte al matí es va loca-
litzar a Vallgorguina el cos 
sense vida d’una dona de 47 
anys que havia desaparegut 
a Barcelona dijous passat. Se 
la buscava des del mateix dia 
quan es va localitzar el vehi-
cle prop de la C-61. Desenes 
de persones van participar 
com a voluntaris en la cerca.

La policia de Parets 
frustra un robatori
Parets del Vallès

La Policia Local de Parets va 
frustrar dijous a la tarda un 
robatori en un habitatge del 
carrer Folch i Torres. Es va 
detenir una persona i se’n va 
identificar una altra.

L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell participa en un acte del 25-N a Granollers

“La presó em va fer més feminista”
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Carme Forcadell amb Núria Maynou, portaveu d’ERC a Granollers, divendres en la xerrada al Museu

Granollers

O.S.

“El patriarcat és una xacra 
estructural que és a tot arreu 
i que no entén de capes ni 
d’estrats socials. Jo matei-
xa el vaig patir mentre era 
presidenta del Parlament, i 
també mentre era a la presó.” 
Ho va dir Carme Forcadell 
durant la xerrada que va 
oferir aquest divendres al 
Museu de Granollers, un acte 
organitzat pel Grup Muni-
cipal d’ERC en el marc de 
la commemoració del 25-N. 
La xerrada la va presentar 
la portaveu republicana a 
l’Ajuntament de Granollers, 
Núria Maynou.

“Al Parlament vaig patir el 
masclisme en tots els àmbits 
possibles, des de la sala de 
plens fins a les reunions de la 

mesa. I molt poques vegades 
vaig veure que els meus com-
panys diputats denunciessin 
aquest masclisme. A la presó 
també el vaig patir, perquè 
els centres penitenciaris 
que tenim a Catalunya estan 
fets i pensats per acollir-hi 
homes. De la presó en vaig 
sortir igual de republicana i 
igual d’independentista que 
quan hi havia entrat, però 
sobretot en vaig sortir més 
feminista”, va explicar.

L’expresidenta del Parla-
ment i de l’ANC es va referir 
a les 12 dones que aquest 
any han mort assassinades 
a mans de les seves parelles 
a Catalunya, i també a les 
gairebé 2.000 denúncies per 
violència masclista que han 
rebut els Mossos. “Cal tenir 
en compte que moltes agres-
sions no s’arriben a denun-
ciar per por. No serem una 
societat plenament demo-
cràtica fins que les dones 
puguem sortir al carrer en 
les mateixes condicions i 
amb la mateixa seguretat que 
els homes”, va alertar.
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La caixeta, objecte de la multa, es va trobar sobre el contenidor blau del carrer de la Capella de Sant Sebastià

MENÚ CALÇOTADA
Disponible també per emportar

ESMORZARS DE FORQUILLA

DINARS I SOPARS D'EMPRESA

NADAL 2021/22

Horaris Restaurant:
De dimecres a dilluns obert de 7:30h a 17:00h
Divendres i dissabte obert de 20:00h a 00:00h

DIMARTS TANCAT

MENÚS PER A GRUPS DES DE
ESPECIALITATS EN CARNS A LA BRASA

Dilluns, 29 de novembre de 2021 11

La capsa de la discòrdia 
Martí Gutiérrez ha de pagar dues multes a Palautordera per una infracció que diu no haver fet 

Santa M. de Palautordera

Pol Purgimon

Abans de l’estiu Martí 
Gutiérrez i la seva parella 
–veïns de Montseny– van 
rebre una carta amb estu-
pefacció. L’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera 
els havia posat una doble 
multa –per valor total de 200 
euros– per dues infraccions 
que asseguren no haver fet 
mai. La primera, per diposi-
tar fora d’un contenidor una 
capsa de cartró. La segona, 
per utilitzar el servei de reco-
llida de residus del poble veí. 
Llavors vivien a Sant Esteve.

El consistori els imputa 
una multa per valor de 100 
euros per a cadascuna de 
les dues infraccions. I Martí 
Gutiérrez i la seva parella, 
després d’un periple de 
recursos i de negatives de 
l’Ajuntament a anul·lar la 
sanció, ha decidit que no 
pagaran la multa de cap de 
les maneres. La capsa en 
qüestió duia unes sabates de 

pell reciclada per al seu fill, 
que havien comprat a una 
artesana. “Al segon recurs 
que vam enviar, expliquem 
com, suposadament, podia 
haver arribat al contenidor. 
En aquella època vivíem al 
carrer Major de Sant Esteve 
i amb en Magí, el nostre fill, 

anàvem a buscar capses per 
fer cabanyetes. Possible-
ment, aquesta capsa un dia es 
va quedar a fora i algú la va 
recollir, però no ho sabem.” 

En el conjunt dels set 
recursos que han emès, 
explicaven que, si haguessin 
volgut, podrien haver llançat 

la capsa en un paperera per 
al cartró que hi ha habilitada 
a la plaça de la Vila de Sant 
Esteve, a pocs metres d’on 
vivien llavors. “Per nosaltres 
és molt violenta aquesta 
multa. Fa set o vuit anys que 
hem deixat d’agafar vols, el 
nostre fill ha anat amb bol-

quers reutilitzables i quan 
vivíem aquí ens movíem amb 
una bici de càrrega per no 
agafar el cotxe. Estem fent 
esforços per deixar de fer 
moltes coses.”

El contenidor on es va tro-
bar la capsa és al carrer de la 
Capella de Sant Sebastià, a la 
frontera entre Santa Maria i 
Sant Esteve de Palautordera. 
Segons el regidor de Medi 
Ambient de Santa Maria, 
Enric Pousa, es tracta d’un 
dels punts més problemàtics 
per abocaments de bros-
sa. Des que Sant Esteve va 
implantar la recollida selec-
tiva porta a porta el 2016, el 
regidor assegura que diver-
sos dels seus veïns han esqui-
vat aquest sistema i han anat 
llençar els seus residus en 
contenidors de Santa Maria. 
“Aquesta brossa l’assumeix el 
nostre ajuntament i això ens 
suposa un sobrecost”, admet 
Pousa. 

L’Ajuntament ja ha multat 
diverses persones de Sant 
Esteve per haver utilitzat el 
servei del poble veí. Fa un 
any, de fet, el consistori va 
aprovar una ordenança per 
poder-ho fer. Pousa reconeix 
que, malgrat que podria ser 
innocent, Gutiérrez no ha 
aportat proves suficients per 
eximir-lo de la sanció.

    PUBLICITAT Restauració de proximitat
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Fustes Parramon
EMBALATGES, PALETS, LLENYES, CARBONS

 (vegetal, coc i antracita)

PÈL·LET i ESCLOFES

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC AMB BIOMASSA

Tel. 93 841 42 14

mail: info@fustesparramon.com

lliçà d’amunT - la vall del Tenes

C. esparver, s/n - lliçà d’amunt - www.fustesparramon.com

Punt de vendaSERVEI A
DOMICILI

www.elbocamoll.cat
931 482 413

Av. de la Pau, 28
Sant Celoni

Vins
Vins a granel

Caves i espumosos

Oli
Aperitius i altres

Lots i paneres de Nadal
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Foto de família dels premiats en les diverses categories: Fulls d’història, Premis Talentum i millors comunicacions de la quarta Marató Científica del centre

Un hospital agraït
L’Hospital de Granollers celebra ‘La nit dels agraïments’ per reconèixer professionals i entitats

Granollers

EL 9 NOU

L’Hospital General de 
Granollers va celebrar dijous 
al vespre La nit dels agraï-
ments, un acte de reconei-
xement i homenatge a pro-
fessionals i entitats que han 
tingut un paper destacat amb 

la història del centre però 
també amb una mirada cap 
al present i al futur amb els 
guardons de la quarta edició 
de la Marató Científica que 
va centrar-se en analitzar 
l’impacte de la Covid-19 en 
pacients i professionals. 

La pandèmia va marcar 
l’acte, que es va tancar amb 

un agraïment a la ciutadania 
i el teixit empresarial de la 
comarca que ha donat suport 
a l’Hospital durant la pan-
dèmia. “Durant aquests 21 
mesos hem fet pinya amb els 
ciutadans als quals donem 
servei: els volem retornar 
l’expressió de dues emocions 
diferents: el condol a les 

persones que hem perdut 
per la Covid i, d’altra banda, 
l’agraïment per la complici-
tat, solidaritat i suport”, va 
dir Rafael Lledó, director 
general de l’Hospital, que va 
afegir que els ciutadans són 
“la raó de ser” de la institu-
ció, que l’any 2023 celebrarà 
el seu centenari. 

Amb els reconeixements 
Fulls d’Història, es va retre 
homenatge a Vicky Yeata-
no, fundadora de la unitat 
d’endocrinologia i nutrició 
que va morir l’any passat per 
la Covid; Lada Moret, que 
l’any 1977 va crear el servei 
d’informàtica; Hermínia 
Vázquez, promotora de l’alle-
tament matern; Josep Maria 
Bosch, metge responsable 
responsable de la jerarquit-
zació al servei de pediatria, i 
a la parròquia de Sant Esteve, 
per la venda del retaule que 
va servir per finançar l’edifi-
ci històric de l’Hospital. 

Els premis Talentum, que 
reconeixen la tasca de profes-
sionals, van ser per la doctora 
Raquel Benavent, cap clínic 
del servei de geriatria; la 
infermera Raquel Carmona; 
l’auxiliar Antonio Gay i, de 
la part no assistencial, Juan 
Carlos Larrea, cap de gestió 
de clients. Els guanyadors 
són triats pels treballadors. 

Els primers autors de les 
comunicacions de la Marató 
Científica que va ser premi-
ades van ser: Maria Carme 
Ferrer (atenció a l’usuari), 
Carlos Seguí (farmàcia), Joa-
na Guerrero (riscos laborals), 
José Luís Jiménez (medicina 
intensiva) i Gemma Pérez 
(medicina interna).

Nico Mayolas, nou regidor 
d’ERC a Bigues i Riells del Fai
Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

Nico Mayolas, número 10 
a les llistes d’ERC a Bigues 
i Riells del Fai, va prendre 
possessió com a nou regidor 
en el ple de dijous passat 
en el lloc de Judit Canal. 
Serà regidor d’LGTBI, que 
se segregarà de la d’Igualtat 
per poder enfocar millor les 
problemàtiques d’aquest 
col·lectiu, començant amb el 
punt LGTBI.

Canovelles amplia l’horari de 
les terrasses de la restauració

Donació de sang 
a l’institut 
Marta Estrada 
de Granollers

Granollers

Els alumnes de tercer d’ESO 
de l’institut Marta Estrada, 
de Granollers han organitzat 
una donació de sang aquest 
dimarts, 30 de novembre, 
que es farà de 4 de la tarda 
a 8 del vespre a la planta 
baixa del centre. Es farà en 
col·laboració amb el Banc de 
Sang i de Teixits i l’alumnat 
s’ha proposat el repte d’acon-
seguir, almenys, 52 donaci-
ons. 

Canovelles

EL 9 NOU

El ple de Canovelles de 
dijous va aprovar una modi-
ficació de l’ordenança de 
via pública que permetrà 
ampliar l’horari d’obertura 
de les terrasses de bars i res-
taurants. En concret, el canvi 
afecta l’horari d’hivern, que 
s’allarga dues hores en la 
franja de la nit: de diumenge 
a dijous passarà de les 9 a les 
11 de la nit i els divendres, 

dissabtes i vigílies de festius 
s’allargarà de les 10 fins a les 
12 de la nit. Entrarà en vigor 
quan s’aprovi la modificació 
del text de manera definiti-
va. Segons fonts municipals, 
la mesura busca “incentivar 
l’activitat econòmica del sec-
tor de l’hostaleria” i “facilitar 
la recuperació econòmica 
després de la pandèmia de 
la Covid-19”. S’ha vist que la 
norma era “massa restricti-
va” i s’ha volgut adaptar “a 
les necessitats reals”.

    PUBLICITAT Serveis i comerç de proximitat
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EL 9 NOU

Aquest dilluns faltaran 
només tres dies per a l’inici 
del 25è Mundial d’Handbol 
Femení 2021. El partit inau-
gural d’aquest dimecres a 
Torrevella, al País Valencià, 
entre Espanya i l’Argentina 
obrirà una competició en 
què s’enfrontaran 32 selec-
cions de quatre confedera-
cions continentals. Llíria i 
Castelló també compartiran 
subseus del Mundial, però 
és Granollers la que s’eri-
geix en l’epicentre mundial 
de l’handbol femení amb la 
celebració dels partits de dos 
grups (A i F), dos grups de 
la Main Round i tota la fase 
final, amb quarts de final, 

semifinals, partit pel tercer i 
el quart lloc i la gran final, al 
Palau d’Esports el proper dis-
sabte 19 de desembre.

Granollers és una ciutat 
acostumada a vibrar amb 
l’handbol, un sentiment 
que s’ha escampat al llarg 
de dècades arreu del Vallès 
Oriental a poblacions com la 
Roca o Palautordera, entre 
d’altres. Els primers equips 
del BM Granollers a les divi-

sions d’honor estatals i a les 
competicions europees han 
escrit amb lletres daurades 
el nom de la capital vallesana 
amb els seus èxits. Però són 
les categories de l’handbol 
base els fonaments autèntics 
de la passió per un esport 
que culmina any rere any 
–sempre que la pandèmia ho 
permet– en esdeveniments 
tan reeixits com la Granollers 
Cup, el torneig internacional 

en què des d’alevins a júni-
ors, des de noies a nois, des 
d’una punta a l’altra del pla-
neta, es comparteix l’estima 
per l’handbol.

Granollers va tenir un 
paper com a subseu d’hand-
bol als Jocs Olímpics de 
Barcelona de 1992. El record 
agradable d’aquells dies enca-
ra continua. Amb el Mundi-
al, doncs, tocarà renovar el 
compromís amb l’handbol, 

el compromís que es treballa 
quotidianament als entrena-
ments i partits als pavellons 
de la ciutat. Aquests dies, 
milions d’ulls d’arreu mira-
ran Granollers gràcies a les 
retransmissions televisives 
i uns quants milers d’ulls 
també comprovaran en direc-
te, al Palau d’Esports i als 
carrers, si aquesta ciutat fa 
honor al seu títol de bressol 
històric de l’handbol. Com ja 
estan fent els voluntaris del 
Mundial, més granollerins i 
vallesans, entusiastes o no de 
l’esport, caldrà que aportin el 
seu escalf, els seus somriures 
i la seva amabilitat per acon-
seguir que aquest Mundial 
sigui el millor Mundial de la 
història fins ara.

El Mundial ha de notar 
l’escalf de Granollers

La família ha estat i és, habitualment, la prime-
ra estructura en què es desenvolupa una persona; 
el primer espai de transmissió cultural en què els 
éssers humans aprenem els codis de comportament, 
on anem edificant tot el nostre sistema de creences, 
de valors, on aprenem a vincular-nos amb els altres 
i anem reconeixent les nostres particularitats. Les 
famílies, però, s’han anat transformant amb el pas 
del temps i en el nostre país, en què la incorporació 
de la dona al món laboral ha estat més tardana que 
en altres, aquest canvi encara s’ha evidenciat més 
des de mitjan segle XX fins als inicis del segle XXI.

El context familiar té una influència importan-
tíssima en la vida d’una persona. La nostra perso-
nalitat rep influències d’altres contextos, però 
l’educació que rebem a casa –la manera de gestio-
nar els nostres sentiments i emocions, les nostres 
conviccions, el nostre nivell cultural, la consciència 
de nosaltres i dels altres...– l’anem formant a partir 
dels nostres referents familiars, especialment de la 
mare i/o del pare o d’algú que n’exerceixi el rol. Per 
tant, encara que el procés educatiu duri tota la vida, 
la família és l’espai per excel·lència on construïm la 
nostra identitat. Considero que, justament, té un 
paper cabdal en la societat perquè d’ella en depèn, 
en gran part, que els infants puguin desenvolupar- 
se amb una bona salut física, emocional i mental.

Ara bé, aquesta enorme responsabilitat que tenen 
les famílies amb la criança i educació dels infants, 
no impedeix pas que la resta de la societat negli-
geixi la seva, de responsabilitat. La infància no és 
una qüestió privada, encara que en el nostre país ho 
pugui semblar massa sovint. És obvi que hi ha d’ha-
ver una corresponsabilitat compartida, vivim en un 
país en què els contextos familiars s’han modificat 
molt en les darreres dècades: famílies monoparen-
tals, refetes, homoparentals... però, a més a més, ens 
trobem també davant d’una gran diversitat d’orí-
gens culturals.

La societat catalana actual és, doncs, complexa i 
es troba en una situació cultural, econòmica, social, 
històrica, etc. en què s’evidencien necessitats emer-
gents. Per això és fonamental que les institucions es 
qüestionin quina societat desitgem construir entre 
tots, perquè es puguin desplegar un tipus d’inter-
vencions o unes altres. Segurament molts profes-
sionals de diferents àmbits no s’estan preparant 
necessàriament per afrontar els nous escenaris que 

ja han anat arribant.
És evident que vivim sota un model hegemònic, el 

model occidental. S’ha imposat el pensament únic, 
un estil de vida uniformitzat, etc. Però hi ha altres 
maneres de viure. Com alguns antropòlegs diuen, 
existeixen altres maneres de pensar, de sentir i 
d’actuar. Quan parlem de diferències culturals i de 
tradició, hauríem d’evitar pensar que les societats 
tradicionals ja s’han superat, que hi ha una superi-
oritat en les pràctiques actuals o modernes; cal ser 
conscients, doncs, de no caure en la mirada etno-
cèntrica.

Per això és tan important que tots aquells que 
treballin en l’atenció a les persones no tinguin 
prejudicis, perquè si s’analitzen les situacions sub-
jectivament les intervencions seran esbiaixades i 
s’agreujarà qualsevol problemàtica que es tingui al 

davant. Pensem, per exemple, en els estereotips de 
l’islam i el món àrab. Sovint parlem des d’un gran 
desconeixement. La cultura no és només els cos-
tums o les tradicions, no és el folklore, és molt més; 
reduir una cultura a un aspecte porta a l’estigmatit-
zació. Si volem treballar amb famílies de diferent 
procedència cal que obrim el camp de percepció i 
ens interessem, sobretot, per les persones. Què van 
viure als països d’origen? Quin ha estat el seu pro-
cés migratori? etc.

La nostra cultura occidental, en tant que moder-
na, situa l’ésser humà com a individu i moltes altres 
cultures conceben la persona com un agregat que 
forma el col·lectiu, la comunitat. La persona té 
drets i deures en representació del seu grup, no per 
ella mateixa. Una mostra d’això podria ser el cas de 
persones procedents d’altres contextos culturals 
que consideren que l’escola ensenya i que la família 
educa. I pot arribar el cas que determinades nor-
matives siguin considerades per les famílies com a 
ingerències inadmissibles. Per tant, s’entén que tot 
el sistema de valors, prohibicions, dogmes formen 
part del patrimoni educatiu familiar. Les creen-
ces religioses, la concepció del cos, l’alimentació... 
poden ser àmbits que entrin en conflicte.

Per aquest motiu, considero que les famílies que 
acompanyen altres famílies són un bon mitjà per 
acollir les persones nouvingudes, per fer de pont, 
ja que poden generar la confiança necessària que 
alguns professionals no aconseguirien. Les dife-
rents realitats socioeducatives haurien de treba-
llar conjuntament per plantejar discursos, conei-
xements, dissenys, recerques, projectes... I perquè 
això sigui possible, cal voluntat política i demostrar 
un interès real per respondre a aquests reptes de 
futur.

En aquest sentit, ens imaginem quin ha de ser 
el perfil dels educadors i dels equips educatius? 
M’atreveixo a dir que cal que siguin interdiscipli-
naris; és necessari per anar més enllà d’una visió 
sense matisos, per saber contextualitzar els pro-
blemes i abordar-los des de diferents dimensions; 
d’aquesta manera tindrem l’amplitud necessària per 
a bones intervencions familiars. Només si coneixem 
la realitat amb tota la seva complexitat no caurem 
en reduccionismes i no esperarem tampoc resultats 
immediats.

Davant de tota aquesta diversitat cultural i fami-
liar és necessari poder disposar dels recursos educa-
tius suficients, però el que és del tot imprescindible 
és apostar per fer una formació àmplia i de qualitat 
a tots aquells agents que intervinguin en els dife-
rents àmbits, especialment el docent; perquè, per 
sobre de tot, la millor eina que té un educador és ell 
mateix. 

Diversitat cultural, diversitat familiar

Quan parlem de diferències 
culturals i de tradició, 

hauríem d’evitar pensar 
que les societats tradicionals 

ja s’han superat
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Pares, mares  
i preguntes ‘cutres’

Parlant amb un grup de nanos d’11 i 12 anys a la granja 
escola on treballo, m’explicaven que parlar amb els pares 
era un rotllo. Em deien: “És que sempre et fan preguntes 
cutres.” Sorpresa i morta de riure –jo també soc mare–, 
vaig voler saber què era una pregunta cutre, i ràpidament 
em van contestar que preguntar: “Què has fet avui al 
col·le” era una pregunta cutre, perquè la seva resposta 
era: “Doncs el mateix de tots els dimecres, mama: mates, 
anglès i educació física.” Una altra cutrada, deien, era el 
típic: “Què tal el dia, filla?”, perquè la seva contesta solia 
ser un sec: “Bé”, d’aquells que ens tallen el rotllo als pares 
i mares i aconsegueixen frustrar-nos mentre els portem 
d’extraescolar en extraescolar.

Un: “Quin ha estat el teu millor moment del dia?” pot 
ajudar-nos a descobrir qui és la nostra filla, conèixer-la 
una miqueta més perquè acabarem parlant del que a ella 
li importa. Un: “Quin ha estat el pitjor moment de la set-
mana?” pot permetre adonar-nos de les dificultats que té 
el nostre fill amb un company, o amb el seu orgull quan 
falla. I un: “De l’1 al 10, posa nota al dia” va genial perquè 
els fills posin consciència al seu dia a dia i, de pas, nosal-
tres, també.

Quan escolto els nens i nenes, aprenc un munt i em fan 
adonar que canviant unes simples preguntes puc endin-
sar-me en el seu fascinant món. Canviem les preguntes 
cutres… i tot cobrarà més sentit, especialment l’educació 
dels nostres fills i filles.

Cristina Gutiérrez Lestón
Santa Maria de Palautordera

Bla, bla bla
La jove activista Greta Thunberg, líder mundial de la 
lluita contra el canvi climàtic, indignada resumia la 26a 
Cimera del Clima (COP26) amb aquestes paraules: “Bla, 
bla, bla…” Boniques paraules buides que, maquillades de 
verd, obviaven l’omissió en els documents finals d’acci-
ons i mesures concretes per aturar les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) i així evitar l’obligatorietat 
d’implementació. 

El capitalisme, com una bicicleta que no pot deixar de 
pedalar per no caure, s’enfila cap a l’abisme de la falta de 
matèries primeres i del col·lapse econòmic i climàtic. És 
evident i la comunitat científica no es cansa de repetir-
ho: calen canvis profunds. Ha quedat clar que no podem 
continuar amb les mateixes receptes fallides. El creixe-
ment és impossible i incompatible amb la vida, el planeta 
no dona més de si i no hi ha planeta B. Cal, d’acord amb el 
que diuen els textos de la COP26 –sense concretar mesu-
res, és clar–, emfatitzar “la importància de conservar, pro-
tegir i restaurar natura i ecosistemes”.

Si anem a l’àmbit local i aterrem a Mollet, més del 
mateix. Mentre que s’anuncia a bombo i platerets que 
Mollet és un exemple de ciutat verda, d’altra banda es vol 
destruir l’espai verd i agrícola del Calderí i es planifica 
construir habitatges als Pinetons (a Gallecs). Més conta-
minació, més riscos d’inundació, més emissions de GEH, 
més riscos per a la salut i per a la vida de les persones i 
les espècies, més “bla, bla, bla…”

Quim Pérez, 
activista ecologista i membre de Salvem El Calderí

Mollet del Vallès

Contra la violència masclista
El Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència con-
tra la Dona se celebra anualment el 25 de novembre per 
denunciar la violència que s’exerceix sobre les dones a 
tot el món i reclamar polítiques en tots els països per a 
la seva erradicació. La Llei orgànica 1/2004 defineix la 
violència de gènere com aquella que, “com a manifes-
tació de la discriminació, la situació de desigualtat i les 
relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix 
sobre aquestes per part dels qui siguin o hagin estat els 
seus cònjuges o dels qui estiguin o hagin estat lligats a 
elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense 

convivència”, i “comprèn tot acte de violència física i psi-
cològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les 
amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de lliber-
tat.” Aquest és un fragment del que diu la llei. Ara també 
considerem víctimes de violència masclista les víctimes 
de violació i també de l’anomenada violència vicària. 

I no sols hi ha violència amb maltractaments, sinó que a 
més a més les dones pateixen la bretxa salarial, les viola-
cions i la humiliació per part del patriarcat des de temps 
immemorials. També hi ha altres formes de violència de 
gènere, com és la explotació sexual, l’ablació, la pobresa, 
etcètera.

Des de principi d’any han estat assassinades 37 dones 
per les seves parelles o exparelles, 1.118 des de l’1 de 
gener 2003 fins ara. Aquestes dones tenen nom i cognom. 
Les últimes es deien Pamela, Erika, Maria Isabel, Mònica, 
Zuita. És un drama continuar amb aquesta barbàrie, hem 
de dir que ja n’hi ha prou.

Menys lamentar-se i més actuar contra la violència mas-
clista, amb protecció, ajudes econòmiques, socials i de 
seguretat per a totes les dones que pateixen aquesta situ-
ació d’indefensió. Les administracions i la ciutadania han 
d’implicar-s’hi encara més per revertir aquesta situació. El 
25-N ni una més ni una menys. Visca la lluita feminista!

Olaya Lourdes Checa, àrea de la Dona  
d’EUiA i Comunistes de Catalunya de Mollet

Mollet del Vallès

Sobre la gran apagada elèctrica
Si us plau, siguem sensats, no perdem el cap i, sobretot, 
que la por no ens faci córrer innecessàriament. Per ara 
només es tracta de rumors i veritats a mitges. Rumors i 
mitges veritats mai avalades per cap economista de pres-
tigi, per cert. 

Martí Mancilla Muntada
Granollers

BÚSTIA

Comencem de fet el mes de desembre 
i molta gent celebra aquest darrer mes 
amb el tradicional calendari d’Advent, 
de quatre setmanes, que més o menys 
coincideix amb el mes, acabant el 25. És 
una bona manera d’assaborir jornada a 
jornada els darrers dies de l’any. Encara 
que sembli un costum molt arrelat des 
de fa anys prové del món anglosaxó del 
segle XIX. Per exemple a l’Alemanya 
els nens encenien una espelma cada 
dia. El primer es calcula que va ser a 
mitjan segle XIX, però no tenia res a 
veure amb el que fem ara. 

No va ser fins a principis del segle XX 
que el calendari d’Advent va agafar l’as-
pecte actual. L’imprès tenia 24 caselles 
en les quals es ficava l’estampeta d’un 
sant, però a partir dels anys 20 a cada 
casella es va començar a posar una llami-
nadura. Actualment sol començar el dia 
1 de desembre fins al 24 i és un comp-
te enrere per als nens i nenes que cada 
dia destapen una casella i se sorprenen 
amb el regalet que hi ha dins. També, 
però, tot sovint són propòsits diaris per 
fer la vida més agradable als altres. En 
trobareu de molts tipus, de calendaris 
d’Advent, fins i tot els que has d’omplir 
escrivint cada dia un propòsit. Fem com 
fem, el meu consell és que ho fem.

Jo em proposo –i convido a fer el 
mateix qui vulgui– fites per viure cada 
dia en positiu. És cert que no podem 
oblidar tot el que encara ens afecta, 
particularment la pandèmia, però tam-
bé n’és que no podem oblidar el regal 
del dia a dia.

Permeteu-me que comparteixi el que 
m’he proposat aquesta setmana (segons 
les quatre setmanes a partir dels diu-
menges). Primer diumenge: gaudim 
–i qui sigui creient, resem– la pau de 
la família [quan es publiqui aquest arti-
cle ja haurà passat diumenge i espero 
que ho hagi complert]. Dilluns: posem-
nos en el lloc dels qui no tenen res i 
comencem a preparar el regal per a ells. 
Dimarts: fer-ho tot amb alegria. Dime-
cres: regalar somriures. Dijous: comen-
çar a decorar la casa per la qui –i per 
als qui– vindran. Divendres: resaré –o 
meditaré– en el que crec. Dissabte: esta-
ré molt atent a tot allò que em diguin. 
Segon diumenge: tot sense queixar-me, 
per tenir un gran dia de festa.

Si li serveix a algú, endavant. De tota 
manera, les tres darreres setmanes 
les heu de completar cadascú… Desit-
jo que serveixi per arribar a un Nadal, 
malgrat les circumstàncies, ple d’espe-
rança.

LA PROPOSTA ESTEV@

Calendari 
d’Advent

En trobareu de molts 
tipus, fins i tot 

els que s’han d’omplir 
escrivint cada dia 

un propòsit

La Porxada  
i Nadal a Granollers
La plaça de la Porxada és un dels llocs on més m’agrada 
passejar de Granollers. És molt habitual trobar-la plena 
de nenes i nens jugant, gent a munt i avall, i mai no 
saps quina mena d’acte o actuació ocasional hi troba-
ràs. Durant els mesos de novembre, desembre i fins 
passades les festes de Nadal, però, la tenim segrestada.

Ja fa anys que s’hi fa una fira nadalenca amb uns 
estands de fira barata horrorosos, melamina blanca 
i perfils metàl·lics grisos. Aquest any hi han instal-
lat unes casetes de fusta, són mes boniques que els 
estands d’altres anys, però n’hi ha tantes i són tan 
grans que ja tornem a tenir la Porxada segrestada.

Ara faltarà veure si les parades de sota la Porxada les 
posaran de melamina blanca com sempre o faran algu-
na cosa millor.

En tot cas, com a veí m’agrada més poder passejar-hi 
sense entrebancs, trobar-me la canalla jugant-hi i, de 
tant en tant, algun acte esporàdic i poder gaudir d’un 
Nadal sense tant afany comercial.

David Salicrú Torras
Granollers

Josep Monfort 

Rector de Granollers  
i vicari episcopal  
del Vallès Oriental

@santestevegr
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Narcís Escrigas i Morell era un arquitecte que va 
treballar l’estil racionalista, també denominat estil 
internacional i fins i tot estil barco, un corrent 
arquitectònic sorgit l’any 1925 del qual serien figu-
res destacades Mies van der Rohe i Le Corbusier. 
Si parlem d’en Narcís Escrigas, que el 1929 va ser 
arquitecte municipal en propietat d’Igualada, és 
perquè a Sant Feliu de Codines hi estiuejava amb la 
seva família i hi va deixar almenys una de les seves 
obres racionalistes, la Torre del Barco, un encàrrec 
que li va fer el 1932 el viatjant tèxtil Ramon Fon-
tova, que estava casat amb la santfeliuenca Emília 
Sirvent. Narcís Escrigas, fidel a la metàfora tan usa-
da per l’arquitectura moderna per poder formular 
el llenguatge racionalista, va construir aquesta tor-
re que, ubicada en un carrer de fort pendent i con-
templant el seu conjunt general a uns metres de 
distància, hom semblava veure-hi talment la proa 
d’un vaixell. Anys després, la casa va sofrir modi-
ficacions que li van anar canviant la fesomia. A 
Sant Feliu, encara hi va fer tres obres més, però no 
d’aquest estil: la casa del doctor Borrell –enderro-
cada aquests darrers anys i convertida en pisos–, 
l’edifici de la farmàcia Durán, cedit a l’Ajuntament 
per la seva propietària, i el col·legi de la font dels 
Àlbers, encarregat pels Germans de les Escoles 
Cristianes, que acabaria essent l’Escola Parroquial.

El 1935, Escrigas va construir una de les fàbri-
ques tèxtils per als germans Batlló, un edifici situ-
at en un pendent de la muntanya de Collserola, 
orientat a mar, en una zona llunyana del centre 
de Barcelona així com de les zones industrials de 
principi segle XX. L’immoble el formava la nau de 
producció i un volum escalonat d’oficines que, com 
si també fossin la proa d’un vaixell, ocupen la part 
més baixa de la parcel·la. Les baranes que rematen 
les terrasses de l’edifici són de tub metàl·lic, de 
fet són molt semblants a las que es fan servir en la 
fabricació de barcos.

Com que la família Batlló era extensa, pràctica-
ment la majoria dels seus membres es van dedi-
car al negoci tèxtil. El 1878 Joan Batlló i Barre-
ra ja havia creat Can Batlló al barri de la Bordeta 
de Barcelona, un complex industrial que ocupava 
19.000 metres quadrats i donava feina a 950 tre-
balladors. Després, al carrer Urgell, a l’Eixample, 
van instal·lar una altra fàbrica que es deia Batlló i 
Batlló, fins que el 1926 es va convertir en Nebots 
de Joan Batlló, SA. Aquesta del carrer Urgell és ara 
la seu de la Escola Industrial de Barcelona.

“EN EL CIELO MANDA DIOS 
Y EN LA BORDETA, MUÑOZ”

Julio Muñoz Ramonet (1915-1991) de jove va treba-
llar com a dependent dels magatzems El Barato. Es 
diu que Muñoz Ramonet va fer tasques d’espionatge 
durant la Guerra Civil i que acabada aquesta, gràcies 
a les influències amb el nou règim, es va aprofitar de 
les quotes del cotó per adquirir 18 fàbriques tèxtils a 
preus molt baixos i de remat. Va ser un estraperlista 
del tèxtil que els anys 40 es va fer multimilionari. 
Amb l’afany de ser reconegut com un membre més 

de la societat burgesa catalana, es va anar proveint 
d’un enorme fons artístic  d’obres de pintors acredi-
tats com Goya, Velázquez, Murillo, Ribera, El Greco, 
Rembrandt, Giordano, Morgan...

A primers anys 40, Muñoz va comprar tot allò 
que se li posava a tret: el Palau Robert, on hi tindria 
la seu dels seus negocis, el Palau Marqués d’Alella, 
que seria el seu domicili, l’Hotel Ritz, els grans 
magatzems El Siglo i El Águila; també va fundar 
dos bancs a Suïssa i la Compañía Internacional de 
Seguros, a més de tenir immobiliàries i negocis a 
l’estranger. Però sobretot va aconseguir fer-se amo 
d’un trust tèxtil de quasi 12.000 empleats i que va 
ser el grup industrial més poderós del país. I entre 
aquestes indústries, Can Batlló, que va adquirir el 
1943. Com que aquest complex tèxtil ja hem dit 
abans que era al barri de la Bordeta, els mateixos 
treballadors veient-se en mans d’un amo tan i tan 
poderós, van fer cèlebre la dita: “En el cielo man-
da Dios y en la Bordeta, Muñoz.” Totes les empreses 
tèxtils que posseïa Muñoz van quedar integrades 
al seu grup Unitesa, així com també Filats i Teixits 
Comas, coneguda com Can Comas, amb fàbriques a 
Granollers, Campdevànol, Manlleu i Sant Feliu de 
Codines, que feien llençols de cotó, teixits de raió i 
d’altres peces.

De la fàbrica de Sant Feliu, n’era majordom –
sobrenom que aleshores es donava al director d’una 
fàbrica– en Joan Font Carner, qui per culpa d’una 
intervenció quirúrgica va haver de ser substituït 
pel seu fill Quimet Font Farnés, un santfeliuenc 
que havia estudiat comerç a Mataró, estudis que 
va ampliar amb el peritatge industrial, però que, 
segons pròpies declaracions que ens va fer el 1985 
per a la revista La Pinya: “Els meus estudis princi-
pals van ser aprenent les lliçons en la feina quoti-
diana. Un directiu de debò, ja hi neix, s’ha de tenir 
un do especial. No cal tenir molts estudis, tot i que 
sempre ajuden.”

Així, doncs, quan Julio Muñoz Ramonet va fer-
se amb aquesta fàbrica, ja hi va trobar el jove Qui-
met Font Farnés dirigint-la. “Si la cosa rutlla bé, 
per què canviar de persona?”, devia pensar Muñoz 
Ramonet. I no tan sols això, sinó que comptaria 
amb en Quimet per posar-lo al capdavant de les 
altres quatre fàbriques, que van passar a depen-
dre de la de Sant Feliu. En Quimet era un excel-
lent directiu d’empresa, capaç i honest. Al cap 
d’un temps, veient l’evolució del sector i els seri-
osos problemes de competència que es presenta-
ven –s’havien encarit els costos de producció–, no 
va voler dilatar l’agonia i li va demanar a Muñoz 
Ramonet un canvi d’impressions. Era necessa-
ri, per desagradable que fos, abordar amb l’amo 
aquell assumpte de capital importància, malgrat 
que fent-ho s’hi jugués la feina. Aquella va ser la 
primera i única vegada que Muñoz Ramonet va 
pujar a la fàbrica de Sant Feliu, que gairebé només 
es va mirar de reüll. Quan en Quimet li va expo-
sar el problema, sense embuts, Muñoz Ramonet 
el va agafar pel braç amb un gest fraternal i, fent 
servir una metàfora certament marinera, li va dir: 
“Quimet, el barco és tan gran que encara que jo 
volgués enfonsar-lo, no podria.” 

Can Comas va tancar portes el 1970, juntament 
amb la resta d’empreses del conglomerat Unitesa, 
que també van sucumbir. Abans de morir i quan ja 
havia fugit a Suïssa –es va estar al Gran Hotel Que-
llenhof, de Coira–, Muñoz Ramonet va ser recla-
mat per fallida fraudulenta pel jutge Garzón. El 
1991 va llegar en testament als barcelonins la seva 
col·lecció de pintura, així com el Palau Marqués 
d’Alella on s’exhibiria. Vint-i-sis anys de plets i 
tres sentències, l’última del Suprem, amb la família 
d’en Muñoz Ramonet, que s’oposava a entregar-ho, 
van tenir entretinguts els alcaldes Pasqual Mara-
gall, Joan Clos, Jordi Hereu i Xavier Trias i l’alcal-
dessa Ada Colau, que, finalment, sembla haver-ho 
desencallat.

En aquest ordre, la Torre del Barco, a Sant Feliu de Codines, la 
Fàbrica Germans Batlló, a Collserola, totes dues de l’arquitecte 
Narcís Escrigas, i retrat de l’empresari Julio Muñoz Ramonet

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com
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CLORAT DE POTASSA

La metàfora del barco

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor
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L’handbol global humanitàriament celebra a la ciu-
tat de Granollers una important fita històrica esde-
venint seu el Campionat Mundial femení. Aquesta 
celebració a la capital del Vallès Oriental ha enviat 
al món el missatge de la veritat de la dona en la his-
tòria amb la col·laboració solidària de les esportis-
tes femenines dels diferents esports que es practi-
quen a Granollers. I tota la ciutat s’hi ha bolcat. És 
la filosofia de la globalització de convivència que 

des de la seva fundació l’esport de l’handbol ha fet 
seva. És la tesi que desenvolupo en el meu llibre 
BM Granollers, camí d’una filosofia. I les noies de 
l’esport granollerí motivades pel globalisme, model 
filosòfic de la tesi doctoral de Lluís M. Xirinacs, 
estan desenvolupant des de la càtedra dels seus 
esports.

EL VALOR DE LA DONA EN LA HISTÒRIA

Valorant aquest campionat mundial en la seu gra-
nollerina, hi llegeixo aquell mandat bíblic a la 
humanitat de creixeu, multipliqueu-vos, pobleu 
la terra i estudieu i respecteu la natura. Aquest 
Mundial, en la seva planificació a Granollers, em 
recorda el valor de la dona en la història, quan el 
creador confessà que els feu home i dona, centrali-

tat de la humanitat. Possiblement més d’un lector 
o lectora pensi que em passo de rosca amb aquest 
comentari. Opino honestament que l’esport feme-
ní reforça la dignitat de la dona que li fou negada.

L’esport és un factor de relacions humanes en 
el bé i el mal amb la peculiaritat que a Granollers 
les errades de l’esport en la pista i en els despat-
xos han assolit l’objectiu de la llibertat, que és 
descobrir la veritat. I aquesta concepció ha por-
tat l’handbol granollerí al món amb els èxits dels 
homes, amb les noves aportacions de les dones. 
I en aquest campionat de l’handbol femení, a la 
capital del Vallés Oriental, la solidaritat espor-
tiva s’ha manifestat global fent pinya. Una molt 
important col·laboració de l’esport en la lluita de 
les dones per demostrar la seva dignitat humana 
en la transcendència.

Tal com era d’esperar, la sentència del Tribunal 
Suprem, que ja ens té acostumats als regalets enve-
rinats, no ha admès el recurs contra la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
virtut de la qual s’obliga a fer un 25% de les classes 
en castellà a les aules de Catalunya, d’acord amb la 
derogada Llei Wert, avui substituïda per la vigent 
Llei Celaá, que és més ambigua en aquest sentit i 
que sembla que serà el punt on recolzaran les raons 
del govern català per a evitar-ne l’aplicació.

No sabem encara si l’executiu espanyol obligarà 
o no a executar la sentència, ara o més endavant. 
Podria ser que, d’acord amb la seva necessitat de 
no violentar ERC, de moment, adoptés una acti-
tud més permissiva, però el que és clar és que, 
mentre la sentència sigui vigent, aquesta planarà 
per damunt del cap dels catalans com una espasa 
de Dàmocles, perquè sempre dependrà del govern 
espanyol de torn, de l’aritmètica parlamentària o 
de denúncies i pressions que els tribunals instin o 
no el govern català a aplicar-la.

De moment, el conseller González-Cambray ha 
dit, en roda de premsa, que els centres no han de 
canviar el seu projecte educatiu i que han de con-
tinuar fent el mateix que feien. Malament...! Si us 
plau, el mateix, no. Si per evitar l’aplicació d’aques-
ta sentència, els centres han de continuar fent el 
mateix que fins ara, potser hi sortiríem guanyant si 
s’apliqués. Ara, això sí: rigorosament. Perquè fer un 
25% de classes en castellà, sens dubte, deixa marge 
per a fer-ne un 75% en català. Per tant, que, a les 
escoles catalanes, el català continuï sent la llen-
gua de referència depèn només de les autoritats de 
Catalunya perquè tenen a les seves mans, ara que 
l’estat acaba de refermar el seu intolerable mando 
y quiero, instar els centres, amb més raó que mai, a 
aplicar rigorosament els seus projectes lingüístics 
i, fins i tot, a adaptar-los a la nova normativa per 
tal que, per exemple, es facin, en castellà, exclusi-
vament la llengua castellana i una altra assignatura 
per a arribar a aquest 25%. I, si convé, que no sigui 
a cada curs la mateixa per tal de no estigmatitzar-
ne cap ni tampoc cap docent, sinó que, a cada nivell, 
li’n toqui una de diferent. 

Ara, això sí: la resta d’àrees, s’haurien de fer 
íntegrament en català, però de veritat. I vetllar-hi! 
Sobretot. No pas com ara, que cada professor fa el 
que li passa pel barret sense que ningú s’atreveixi a 
dir-li’n res. Si finalment s’ha d’aplicar la sentència 
per força, a part de les mobilitzacions que convingui 
convocar, des de la Generalitat, caldrà respondre-
hi amb l’exigència d’un compliment estricte de les 
hores que es poden fer en català, instant la inspec-

ció que actuï i exigint immediatament un canvi d’ac-
titud als milers de docents que avui incompleixen 
l’obligació que tenen de fer les classes en català.

Arribats en aquest punt, caldria, per tant, que 
les autoritats educatives s’arromanguessin, pren-
guessin d’una vegada les regnes de l’àmbit que és 
responsabilitat seva i asseguressin que, tret de la 
d’anglès, totes les altres classes, així com les comu-
nicacions fora de l’aula entre els alumnes i el per-
sonal docent i no docent i entre el centre i les famí-
lies fos íntegrament –i efectivament– en català 
des de demà mateix. Crec que si la conselleria fos 
prou coratjosa i eficient com per implantar aquesta 
relació entre les dues llengües oficials, hi sortiríem 
guanyant molt, malgrat la quota de castellà que ens 
veuríem obligats a pagar, perquè seria una respos-
ta plena de dignitat que donaria la mesura d’una 
ferma convicció de no renunciar a un dret que els 
alumnes de les terres castellanes d’Espanya tenen 
concedit ja per defecte i sense cap mena de trava. 
Confesso, però, que, a la vista de les maneres d’ac-
tuar dels successius governs de la Generalitat, tinc 
seriosos dubtes sobre la capacitat de l’actual de 
tenir la decisió necessària per a respondre-hi amb 
la contundència que requereix la situació.

Naturalment, sempre caldria, també, paral-

lelament, mirar de combatre l’aplicació de la sen-
tència amb les eines legals a l’abast, però, mentres-
tant, i com que aniria per llarg, caldria assegurar 
l’aplicació de la normativa que fa, de la llengua 
catalana, la vehicular de l’educació, de moment, 
amb aquesta excepció del 25%, de tal manera que 
es creés als centres una dinàmica semblant a la que 
hi havia al final de la dècada dels anys 80 i al llarg 
dels 90 a les escoles de Primària, quan l’ús del cata-
là era sagrat perquè s’entenia que el greuge sofert 
per la població escolar durant els anys anteriors 
s’havia de reparar i calia preservar, davant de tot, 
el dret dels alumnes a aprendre català; i l’única 
manera efectiva de fer-ho era dotar la llengua d’un 
prestigi i d’un marc legal que fes possible que els 
docents sentissin que estaven treballant per capgi-
rar una situació injusta en què una llengua pròpia 
del país havia estat menystinguda i condemnada a 
l’ostracisme durant molts anys.

Hem de tenir present que, segons paraules del 
mateix conseller González-Cambray durant la roda 
de premsa de dimarts de la setmana passada, entre 
2005 i 2021, només 80 famílies han sol·licitat, per 
als seus fills, educació en castellà. A la societat 
catalana, per tant, hi ha un consens generalitzat 
d’acceptació que l’ús normal i fluid de la llengua 
catalana ha de formar part de les competències que 
un adolescent ha de tenir al final de la seva etapa 
d’educació obligatòria i que el sistema d’immersió 
és l’únic que s’ha mostrat eficient perquè el català 
deixi de ser una simple assignatura i passi a ser una 
veritable eina de comunicació. Perquè si, a l’escola, 
no la fem imprescindible per a l’alumnat, n’hi una 
bona part que l’esquiva i cau en el recurs fàcil de 
servir-se sempre del castellà, cosa que li impedeix 
aprendre el català amb prou garanties. No oblidem 
que, per a molts alumnes, el contacte amb el català 
es limita a l’àmbit escolar.

Siguem conscients que, d’acord amb les dades 
que ens dona l’enquesta que aquesta mateixa tar-
dor ha dut a terme la Plataforma per la Llengua, 
un 82% de la població catalana beneeix i accepta 
el sistema lingüístic escolar català, aquest siste-
ma que, des de l’Estat, s’intenta dinamitar un cop 
rere l’altre, amb absolut menyspreu de la voluntat 
clarament majoritària dels catalans i de la matei-
xa Constitució, que molts diuen fraudulentament 
que defensen i que, en el seu article 3.3, consagra 
el català i les altres llengües de l’Estat com a “patri-
moni cultural que serà objecte d’especial respec-
te i protecció”. No oblidem, a més, que Espanya va 
subscriure la Carta europea de les llengües regio-
nals o minoritàries, cosa que sembla que no fa que 
l’Estat se senti gens compromès amb la preservació 
de la llengua catalana, com és obligació seva per 
imperatiu constitucional, sinó que, ben al contrari, 
fa tot el que pot per posar-li el dit a l’ull.

No hi ha dubte que, amb aquest estat que no res-
pecta la voluntat majoritària del nostre poble, no 
anem pas enlloc i que l’única via de sortida possi-
ble és la independència del país, aquest mel·liflu 
objectiu del qual els nostres governants han perdut 
llastimosament el rumb, si és que mai havien arri-
bat a trobar-lo.
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L’esport femení de Granollers al món

Jordi Sedó 

Lingüista i escriptor
www.escriptors.cat/autors/
jordisedo

La sentència del Suprem

Haver de fer un 25% de 
classes en castellà, sens dubte, 

deixa marge per a fer-ne un 
75% en català. Ara, això sí: 

fem-ho rigorosament

Joan Sala Vila 

Professor jubilat i escriptor
jsalavila@hotmail.es
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Roger Fernández i Òscar Gómez davant de les instal·lacions de SolarProfit a Llinars
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Interior de la seu de Salicru a Santa Maria de Palautordera

Salicru subministra 
equips al govern del Perú 
a través de la seva filial

Dotze participants 
al cinquè ‘Speed 
Dating’ de Talents 
en Potència

Granollers

Dotze participants al pro-
grama Talents en Potència 
han contactat amb quatre 
empreses de la comarca en 
la cinquena edició de l’speed 
dating d’aquest pla dirigit a 
persones beneficiàries de la 
renda mínima d’inserció. Les 
trobades es van fer dimarts 
passat al centre de Can Ribas 
de les Franqueses. Aquesta 
modalitat de contractació 
permet a les empreses conèi-
xer els candidats en una sola 
jornada i captar possibles 
treballadors per a futures 
entrevistes amb més pro-
funditat. Les persones que 
busquen feina tenen també 
l’oportunitat de donar-se 
a conèixer. Les empreses 
participants van ser Temps, 
Adecco, Crea Empleo i Brico 
Depôt. El programa Talents 
en Potència, que coordina el 
Consell Comarcal té la parti-
cipació de setze ajuntaments 
de la comarca.

Sant Celoni farà tres 
contractacions amb 
una subvenció del 
Servei d’Ocupació
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni 
obre el procés de contracta-
ció de dos peons de neteja 
viària, dins de la campanya 
de postconfinament per pro-
moure accions cíviques en 
la recollida selectiva, i una 
auxiliar administrativa dins 
de la campanya Reactivem 
l’economia. Són contractaci-
ons propiciades per una sub-
venció del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, amb una dura-
da de 12 mesos, dins de línies 
de contractacions per a major 
de 45 anys i per a dones.

SolarProfit amplia capital en 20 
milions amb la sortida a borsa
L’empresa de Llinars ultima els tràmits per començar a cotitzar al BMEGrowth

Llinars del Vallès

Joan Carles Arredondo

L’empresa d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques Solar-
Profit començarà a cotitzar 
als mercats borsaris en les 
properes setmanes, amb una 
operació mixta d’ampliació 
de capital i de venda d’acci-
ons per un valor aproximat 
de 20 milions d’euros. La 
companyia de Llinars cotitza-
rà al BME Growth, el mercat 
borsari destinat a empreses 
de dimensions reduïdes amb 
projectes d’expansió, amb 
l’objectiu d’accelerar el seu 
pla de negoci.

La firma ja havia avançat la 
intenció de cotitzar als mer-
cats borsaris aquest estiu. 

Llavors, el seu director exe-
cutiu, Òscar Gómez, (cofun-
dador amb Roger Fernández) 
havia indicat que l’objectiu 
de la companyia era reforçar 
el pla de creixement al mer-
cat espanyol. També destaca-
va “la visibilitat i les garanti-
es als clients” que comporta 
la presència en els mercats 
borsaris.

En una operació que té 
GVC Gaesco com a entitat 
coordinadora i col·locadora 
única, SolarProfit espera 
obtenir almenys 14 milions 
d’euros, la xifra mínima a 
partir de la qual s’executaran 
els plans. Els fundadors de 
la companyia conservaran el 
control majoritari del grup.

L’empresa afronta la sor-

tida a borsa en una situació 
favorable. Fins al mes de juli-
ol, havia obtingut una factu-
ració de 17,6 milions d’euros, 
un 77% més que l’any passat 
a les mateixes altures de 
l’exercici. El resultat d’explo-
tació, de dos milions d’euros, 
multiplica per set el de fa un 
any. La plantilla està compos-
ta actualment per 600 treba-
lladors.

Amb seu a Llinars, Solar-
Profit ha estès la seva xarxa 
a través de vuit delegacions 
a tot l’Estat que li permeten 
una cobertura gairebé com-
pleta. També té en cartera la 
projecció internacional, que 
ha començat amb projectes 
a Portugal i que s’espera que 
tingui continuïtat amb el 

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU

Salicru New Energy, la filial 
al Perú de la companyia de 
Santa Maria de Palautordera 
Salicru, ha guanyat el con-
curs públic per al subminis-
trament de diferents sèries 
de sistemes d’alimentació 
ininterrompuda a la Supe-
rintendència Nacional de 
Migracions del país andí. 
Segons ha comunicat la com-
panyia, s’han subministrat 
equips per a la protecció de 
l’electrònica de comunica-
ció situades en els punts de 

connexió i accés a internet 
de diferents instal·lacions 
d’aquest organisme, adscrit 
al Ministeri de l’Interior 
del Perú, situades en con-
trols fronterers de ports i 
aeroports, llocs de control 
migratori i prefactures de 
diferents zones.

El govern peruà és un 
client habitual de Salicru. 
Recentment, la companyia 
va subministrar 10 equips de 
sistemes d’alimentació inin-
terrompuda a la Marina de 
Guerra per alimentar respira-
dors artificials per a pacients 
afectats per la Covid-19.

que Gómez defineix com “un 
mercat natural” a França.

L’expansió geogràfica 
empresa per la companyia 
en els últims mesos ha donat 
com a resultat que el 80% 
dels ingressos provinguin 
actualment de la resta de 
l’Estat, després d’uns ini-
cis molt concentrats en el 
mercat català. La companyia 
estima que té una quota del 
40% en l’autoconsum domès-
tic a Catalunya, i d’un 13% 
a l’Estat. SolarProfit és líder 
a l’Estat en venda, disseny, 
muntatge i serveis per a 
instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum residencial i 
té una posició rellevant en 
l’autoconsum industrial. Són 
mercats amb gran potencial 
de creixement. Entre gener i 
juliol d’aquest any, ha tancat 
la venda de 2.600 instal-
lacions residencials. En el 
camp industrial treballa 
principalment per a empre-
ses grans, amb projectes clau 
en mà o assumint la propie-
tat amb contractes de venda 
d’energia a preu pactat. 

“La sortida a borsa impulsa-
rà el creixement de l’empre-
sa. Volem continuar ampliant 
la quota de mercat a Espanya, 
incrementar la presència al 
territori i reforçar el nostre 
prestigi com a referents en 
el sector de l’autoconsum 
energètic”, explica el direc-
tor executiu de l’empresa, 
Òscar Gómez. El cofudador 
Roger Fernández assenyala 
que l’objectiu és superar les 
65.000 instal·lacions residen-
cials i superar els 100MW 
industrials el 2024.  
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El president de la Mútua, Jaume Bages, firma el document de compra
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La Mútua compra la seu de Montepio 
de Conductors per 2,1 milions
L’entitat destinarà l’edifici a apartaments assistits per a la gent gran, tal com van aprovar els socis

Granollers

EL 9 NOU

La Mútua de Granollers ha 
formalitzat la compra de 
l’antiga seu del Montepio de 
Conductors, al carrer Ver-
ge de Núria de Granollers, 
per 2,15 milions d’euros. La 
compra de l’edifici, de 1.500 
metres quadrats, suposa per 
a la Mútua el tret de sortida 
per al projecte de pisos assis-
tits per a la gent gran, que 
els socis van aprovar gairebé 
per unanimitat en l’assem-
blea del mes de juny passat. 
Aquest dijous es va fer l’acte 
de firma de les dues entitats. 
La Mútua executa la compra 
d’aquest cèntric edifici a tra-
vés de la societat patrimonial 
Cemav. 

Comencen ara les refor-
mes a l’edifici per ampliar 
fins a 2.000 metres quadrats 
la superfície disponible de 
l’edifici i encabir entre 28 i 
29 apartaments que es posa-
ran a disposició dels socis 
que hi puguin estar interes-

sats. Els terminis sobre els 
quals treballa l’entitat apun-
ten que les obres quedarien 
enllestides per inaugurar el 
nou equipament a finals de 
2022.

La Mútua impulsa aquest 
projecte amb el convenci-
ment que es dona resposta 
a una necessitat a la ciutat. 
Apartaments amb serveis 

compartits per a gent gran, 
que podrà mantenir l’auto-
nomia d’un lloc de residèn-
cia propi, compatible amb 
la cobertura de necessitats 
assistencials quan les perso-
nes que hi visquin ho neces-
sitin. També disposaran de 
zones compartides. És un pas 
més en l’atenció a les per-
sones grans que l’entitat ja 

portava a terme a través de la 
societat Dependència Vallès. 
Amb un context econòmic 
favorable per a l’entitat, la 
Mútua ha decidit fer un pas 
més en aquest àmbit. Les 
consultes rebudes tan bon 
punt es va conèixer el projec-
te que l’entitat tenia en car-
tera reforça el convenciment 
que hi havia una demanda 
d’aquests serveis. El de la 
Mútua serà el primer centre 
d’aquestes característiques a 
Granollers.

La direcció de l’entitat 
que presideix Jaume Bages 
remarca que els serveis a la 
gent gran formen part de 
les preferències dels socis 
i que aquest era el moment 
d’afrontar aquest projecte 
per la disponibilitat econò-
mica, per l’oportunitat que 
ha suposat que l’edifici del 
carrer Verge de Núria quedés 
lliure pel trasllat de la seu 
del Montepio de Conduc-
tors a un altre local proper 
dins de la ciutat i les ganes 
d’afrontar nous projectes.

Àngels Fitó, 
de la Garriga, 
vicedegana 
del Col·legi 
d’Economistes

La Garriga

EL 9 NOU

La professora de Ciències 
Econòmiques a la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) 
Àngels Fitó ha pres posses-
sió recentment del càrrec 
de vicedegana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, 
en una junta que presideix 
l’economista i auditor Carles 
Puig de Travy, que és el nou 
degà en substitució del pro-
fessor Oriol Amat.

Fitó és doctora en Ciències 
Econòmiques per la Univer-
sitat de Barcelona i màster 
el direcció fiscal i financera 
de l’Empresa. Actualment 
és la vicerectora de Compe-
titivitat i Ocupabilitat a la 
UOC, universitat en la qual 
va ser directora dels estudis 
d’Economia i Empresa. Ha 
compaginat la docència en 
universitat amb l’activitat 
professional d’assessorament 
en finances. És experta en 
anàlisi financera, sistemes de 
gestió empresarial i direcció.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Cabezhobeazha Group, SL, 
dedicada a la inversió, tinen-
ça d’accions, participacions i 
actius financers, amb la fina-
litat de dirigir-los i gestionar-
los, així com l’assessorament 
i suport de les entitats par-
ticipades, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Roger 
Fernàndez Girona. Adreça: 
Farmàcia, 30-32.

Llinars del Vallès

La societat Chic & Trendy, SL, 
dedicada a la compravenda, 
intermediació, arrendament, 
administració, explotació de 
finques rústiques i urbanes 
i la realització de tota classe 
d’obres i construccions públi-
ques i privades, etc., ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 58.443 Euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en  711.449 euros.

Granollers

La societat Cubiq Foods, SL, 
dedicada a la compra, venda, 
investigació, desenvolupa-
ment, producció, refinat, 
empaquetat, elaboració, dis-
tribució, emmagatzematge, 
importació i exportació de 
tot tipus d’aliments, ingredi-
ents alimentaris, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 164.524 euros. El capital 

resultant subscrit queda ara 
fixat en 1.069.415 euros.

Caldes de Montbui

La societat Muntal i Mas 
Associats, SL, dedicada a la 
promoció i realització de tota 
classe de negocis i activitats 
immobiliàries de lloguer 
d’immobles, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 390.340 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 427.350 euros.

La Roca del Vallès

La societat Intramundana, 
SA, dedicada al disseny, 
producció, comercialització, 
importació i exportació de tot 
tipus d’articles relacionats 
amb l’interiorisme, deco-
ració, disseny industrial i 
elements urbans, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 6.000.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 9.000.000 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Marketing Optimizado 
Barcelona, SL, dedicada als 
serveis administratius combi-
nats; lloguer de béns immo-
biliaris per compte propi; 
activitat immobiliària (inclo-
sa la intermediació immobili-
ària), i la gestió de patrimoni 
mobiliari, etc. Capital: 3.000 

euros. Administrador: Emili-
ano López Giménez. Adreça: 
Ripollès, 34.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Comercial Noke Pack, SL, 
dedicada a la comercialitza-
ció de materials plàstics; la 
fabricació i comercialització 
de tot tipus de productes. 
Capital: 3.500 euros. Admi-
nistrador: José Manuel 
Montoya Navarro. Adreça: 
Cingles de Bertí, 26. 

Vilanova del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Jingmao 2021, SL, dedicada al 
comerç a l’engròs d’aparells 
electrònics; comerç al menor 
d’aparells electrònics; repa-
ració d’altres vendes de con-
sum; l’explotació d’un negoci 
de compra, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Haiyong Zhi. Adreça: camí de 
Can Nadal, 1.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat A 
y Q Servicios Generales, SL, 
dedicada a la intermediació 
del comerç de productes 
diversos, amb activitats 
l’objectiu exclou o princi-
pal dels quals consisteix a 
posar en relació a compra-
dor i venedor, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 

Ramon Díaz Gálvez. Adreça: 
Sant Ramon, 25.

Caldes de Montbui

La societat Aguazone Engi-
neering, SL, dedicada a la 
comercialització de productes 
químics per a instal·lacions 
de tractament d’aigües, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 10.000 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 13.100 euros.

Mollet del Vallès 

La societat Gazel Trade, SL, 
dedicada a la compra, subs-
cripció, tinença, permuta i 
venda de valors mobiliaris, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 57.000 euros. El 
capital resultant subscrit que-
da ara fixat en 60.000 euros.

Vallromanes

S’ha constituït la societat 
Compañía Coroporation 
2021, SL, dedicada a la inter-
mediació de serveis insutri-
als en referència a la gestió 
de la relació de proveïdors 
amb la seva cartera de cli-
ents. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Raül Corpas 
Navas. Adreça: rambla de 
Vallromanes, 71.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Saugestiones 21, SL, dedi-

cada a la construcció, instal-
lacions i manteniment; 
comerç a l’engròs i al detall; 
distribució comercial; impor-
tació i exportació; activitats 
immobiliàries; indústries 
manufactureres i tèxtils; 
turisme, hostaleria, etc. Capi-
tal: 3.000 euros. Adminis-
tradora: Elisabet Navarro de 
Dios. Adreça: Mossèn Jacint 
Verdaguer, 11. 

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Ipy3, SL, dedicada a la inver-
sió, tinença d’accions, parti-
cipacions i actius financers 
amb la finalitat de dirigir-los 
i gestionar-los, així com l’as-
sessorament i suport a enti-
tats participades, etc. Capital: 
190.000 euros. Administra-
dors: Òscar Fernàndez López, 
Ignasi Call Pons. Adreça: dia-
gonal Esteller, 63.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Sei Globality, SL, dedicada al 
comerç al detall, per correu, 
per catàleg o per internet; 
venda al detall i a l’engròs 
de productes derivats de 
vegetals; venda al detall i a 
l’engròs d’olis i essències oli-
oses, etc. Capital: 6.000 euros. 
Administradora: Ester Picazo 
Torres. Adreça: Juan de la 
Cierva, 22.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
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En total, es van repartir quatre premis i un accèssit. El premi de poesia va quedar desert

Berta Relats, de Lliçà d’Amunt, 
guanya el Premi de Sociolingüística
Va ser un dels premis de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental celebrada a Caldes
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Berta Relats va rebre el Premi de Sociolingüística

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

La 32a Festa de les Lletres 
Catalanes del Vallès Orien-
tal, organitzada per Òmnium 
Cultural, es va traslladar 
divendres al Casino de Cal-
des de Montbui, després 
de la festa virtual de l’any 
passat. 

Un dels guardons, el 21è 
premi de Sociolingüística, va 
ser per a una vallesana, Berta 
Relats, de Lliçà d’Amunt.
La jove va ser guardonada pel 
seu treball de final de grau, 
El català com a llengua vehi-
cular de l’ensenyament: entre 
la teoria i la realitat, realitzat 
amb el seguiment del seu 
tutor, Vicent Climent, a la 
Universitat Pompeu Fabra. 
És un estudi on ha tocat una 

qüestió d’estricta actualitat, 
després que, recentment, el 
Suprem confirmés l’obliga-
torietat de donar un 25% de 
les classes en castellà a les 
escoles catalanes.

“Amb aquest estudi, on 
he estudiat 12 centres de 6 
localitats de la comarca, he 
pogut constatar que el català 
retrocedeix a Secundària”, 
explicava després de rebre 
el premi. El seu treball, on 
estudia dos centres (un de 
Primària i un de Secundà-
ria) de les localitats de Lliçà 
d’Amunt, Parets, Granollers, 
Canovelles, Cardedeu i la 
Garriga, posa “malaurada-
ment de manifest” que el 
català com a llengua vehi-
cular passa d’utilitzar-se un 
85% a Primària a un 66% a 
Secundària.

Pel que fa al 32è Premi de 
Novel·la del Vallès Oriental, 
va ser per a Teresa Saborit, 

de Gurb, per El secret del meu 
nom. El conseller Jordi Turull 
va ser l’encarregat de fer 

aquesta entrega i va aprofitar 
l’ocasió per agrair el suport 
rebut a presó. També va dir 
que no se sentiria plenament 
lliure “fins que la resta d’exi-
liats i represaliats no puguin 
ser lliures”. Al mateix temps 
va destacar una anècdota que 
va viure durant el judici: “La 
primera pregunta que em 
van fer va ser: ‘Usted es socio 
de Òmnium?’. Allò em va 
impactar molt i vaig decidir 
que assistiria a tots els actes 
d’Òmnium que pogués.” Per 
l’elevada participació en el 
premi de novel·la, també 
es va concedir un accèssit a 
Casa Gila, de Mudit Grau, 
una reconeguda coreògrafa 
barcelonina que deia que, per 
ella, “descobrir l’escriptura 
ha estat un tresor”. En canvi, 
el premi de poesia va quedar 
desert a causa de la baixa par-
ticipació.

Els dos últims premis ator-
gats van ser per al projecte de 
la Catalunya Nord La Bres-
sola –Premi Ramon Casa-
novas– i per la revista Línia 
Vallès, –Premi de Comuni-
cació Eugeni Xammar– pels 
seus més de 20 anys de vida 
sortint cada dia en digital i 
els divendres en paper. “Vull 
reivindicar el periodisme de 
proximitat i de quilòmetre 0. 
No sempre s’ha valorat com 
es mereix el periodisme local, 
però seguim al peu del canó”, 
va dir el representant de la 
revista. El premi el va atorgar 
la periodista de Ràdio Palau 
Raquel Puig, que va parlar de 
la “passió, addicció i esforç” 
que comporta el periodisme 
local.

L’acte va ser clausurat per 
Clàudia Pujol, vicepresidenta 
2a d’Òmnium, que va donar 
les gràcies en nom de Jordi 
Cuixart. “Tenim la voluntat 
de continuar fent aquesta 
festa tan arrelada que és 
exemple del compromís 
d’Òmnium amb la llengua 
i la cultura.” L’entrega de 
premis es va acompanyar 
d’algunes propostes musicals 
a càrrec de Núria Vives, a la 
veu, i Anna Teixidó, al piano.

Parets del Vallès homenatja 
el vell roure centenari

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Parets ha volgut recordar 
el vell roure centenari de la 
plaça de la Font de la Salut 
que va caure el 22 d’abril 
de 2020 amb una escultura 
situada a la mateixa plaça. 
Amb el nom d’Homenatge a 
la vida, l’artista local Òscar 
Moya Villanueva ha creat un 
conjunt escultòric format per 
dues peces i pensat expressa-
ment per a aquest espai.

 La peça principal és un 
pilar d’acer de 600x80x25 
centímetres, consta de sis 

obertures circulars fetes 
amb parts del roure, excepte 
una, oberta per poder veu-
re el bosc des de la Torre 
de Malla. Aquesta mirada 
simbòlica pretén posar en 
relleu d’on venim, el fet que 
som tot allò que hem viscut i 
destacar el que encara tenim 
i hem de preservar. La sego-
na peça és una plataforma 
d’acer de 100 x 100 x 15 que 
conté una porció circular del 
tronc del roure original.

L’obra es va fer al llarg de 
quatre mesos al taller de l’es-
cultor Josep Plandiura, a Can 
Serra, a Parets.
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L’escultura és de l’artista local Òscar Moya Villanueva
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Al llarg de dissabte al matí es van fer diferents taules rodones

Catalunya, país de ‘lied’
Representants i impulsors del ‘lied’ es van reunir dissabte en una assemblea a Llinars

Llinars del Vallès

Alba Nogueras

El lied (o cançó) posa músi-
ca sobre un text poètic i 
situa la paraula i el senti-
ment al centre de l’obra. A 
casa nostra comptem amb 
diversos agents promotors 
que treballen per impulsar-
lo; dissabte passat, al Tea-
tre Auditori de Llinars del 
Vallès, van reunir-se alguns 
dels seus representants en 

el marc de la l’Assemblea 
Catalana de Lied, organit-
zada per la Fàbrica de Lied. 
Tots ells van debatre i argu-
mentar diferents punts amb 
l’objectiu de posar en comú 
inquietuds i suggeriments 
de millora, però també amb 
la voluntat de crear xarxa i 
llançar un missatge d’opti-
misme.

L’acte estava organitzat 
en tres taules: una de pro-
tagonitzada per creadors, 

intèrprets i pedagogs, una 
amb professionals de la 
indústria i una última amb 
programadors. D’entre les 
declaracions que es van sen-
tir, Joan Magrané va dema-
nar treballar la connexió 
entre diferents àmbits de 
la cultura; la directora del 
Barcelona Festival of Song, 
Patrícia Gancedo, va parlar 
de la necessitat d’incidir en 
els programes acadèmics; 
Francisco Poyato, professor 

de l’ESMUC, va explicar 
com treballaven la natura-
lesa d’aquest gènere en el 
màster de lied del centre 
educatiu.

REIVINDICACIONS 
I AJUTS

Xavier Cester, cap d’Àrea de 
Música de l’ICEC, va parlar 
de les línies d’ajut públiques 
existents i es va referir als 
ajuntaments com a impor-

tants programadors; Rut 
Martínez, de Seed Music, 
va demanar desacomplexar-
se i va reivindicar la cançó 
com un gènere fantàstic per 
arribar als més petits; Lluís 
Gendrau, director Editori-
al del grup Enderrock, va 
enumerar allò necessari per 
generar públic i educació en 
el gènere, i Albert Torrens, 
director de la Revista Musi-
cal Catalana, va recordar que 
els mitjans sovint es veuen 
empesos a descartar propos-
tes engrescadores per falta 
de recursos.

Finalment, Víctor Medem, 
director de la Schubertíada, 
va parlar del mèrit que supo-
sa tenir un teixit liederístic 
com l’actual; Helena Mora, 
presidenta de la fundació 
Victòria dels Àngels, va 
proposar emplaçar-se a una 
taula futura per valorar les 
accions realitzades; Martina 
Ribalta, coordinadora de 
Barcelona Obertura, va par-
lar de la necessitat de dis-
tribuir tasques i començar 
a executar plans concrets, i 
Mercedes Conde, directora 
artística adjunta del Palau 
de la Música, va reivindicar 
la tasca que s’està duent a 
terme des de la institució 
que representava. 

En definitiva, la trobada de 
dissabte passat a Llinars va 
ser un punt de partida que va 
aconseguir concretar objec-
tius ambiciosos però que, 
ara, caldrà desenvolupar en 
plans concrets.

La trobada va ser 
un punt de partida 

en què es van 
concretar objectius 

ambiciosos
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Alguns dels artistes participants en la mostra aquest dissabte al migdia

Col·lectiva sobre la innocència 
al Centre d’Art La Rectoria

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

La nova edició de Transversa-
lArt es va inaugurar dissabte  
al Centre d’Art la Rectoria 
de Sant Pere de Vilamajor. 
Es tracta d’una proposta 
artística de la Rectoria que 
cada any reuneix diferents 
artistes que presenten la 
seva obra, al voltant d’un 
mateix concepte relacionat 
amb Nadal, que aquest any és 
“Innocents”. Altres anys es 
va centrar en el tió o la mol-
sa. Mercè Jordà, directora de 
La Rectoria, va dir durant la 
inauguració que “la innocèn-
cia va més enllà dels Sants 
Innocents” i que es pot veu-
re, per exemple, en la mirada 
d’un infant. 

Les obres exposades 
són de diferents formats i 
tècniques que van des de 
fotografia, acrílic i oli sobre 
tela, paper, aquarel·la, oli 
fins a la imprimació de tinta 
d’Albert Valentí, Félix Sam-
pietro, Nacho Rosel, Albert 
Rocarols, Stefano Pudu, 
Francesca Poza, Pere Pich, 
Gemma Palou, Glòria Ortega, 
Lara Ordóñez, Jaime Morol-
do, Georgina Misser, Silvia 
Navarri, Màrius Gómez, 
Gerard Gomboi, Rob Dubois, 
Albert Cubells, Capçada, Ana 
Beltrán i Glòria Auleda. L’ex-
posició, que es podrà visitar 
fins al 19 de desembre, con-
vida a una reflexió a través 
de les obres en què els autors 
transmeten la seva particular 
visió de la innocència.
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Les jornades es van tancar diumenge a la tarda amb la representació de ‘Zona vermella’, d’Artescena Social

Interès pel teatre i el circ cívics
Cardedeu presenta propostes en unes jornades per acostar el circ comunitari i el teatre social

Cardedeu

T.T.

Les jornades de teatre i circ 
social celebrades per primer 
cop aquest cap de setmana a 
Cardedeu s’han superat amb 
nota. Les organitzadores, les 
entitats Artescena Social i 
Sirocus Circ, mostraven diu-
menge la seva satisfacció i 
alegria pel desenvolupament 
de totes les activitats. “Ha 
anat tot molt bé i destaquem 
la gran generositat de tots 
els participants i la seva gran 
qualitat artística”, comentava 
Olga Vinyals, d’Artescena 
Social. 

Les jornades van tenir un 
gran inici divendres al vespre 
amb la companyia Som.noise 
i l’espectacle Breach, una pro-
posta extraordinària i amb 
un plantejament de circ molt 
contemporani, que el feia 

un repte molt gran. “Era una 
reflexió sobre la feminitat i 
la masculinitat, amb la unió 
de moltes disciplines com la 
música en directe, el teatre, 
la dansa i el circ. La gent va 
sortir frapada però molt inte-
ressada”, explicava Vinyals.

Aquest inici, d’una gran 
qualitat artística, va donar 
pas a altres activitats, algu-
nes ja dissabte, com el taller 
de pallasses a càrrec de la 
reconeguda Pepa Plana, que 
va superar totes les expec-
tatives. “Va venir molta més 

gent de la que esperàvem, 
fins i tot de fora.” El mateix 
va passar amb el taller de 
pallasses socials que van 
impartir diumenge la colom-
biana Tatiana Torres i la 
mexicana Darina Robles. 
En aquest cas també es van 
superar les 30 places previs-
tes. “Veiem que s’ha creat 
una xarxa de gent interes-
sada en aquestes aspectes, 
i potser aquests tallers ens 
han de servir per a més enda-
vant poder fer una trobada 
o un treball ja no només 
d’unes hores, sinó potser 
de tot un cap de setmana”, 
manifestava Vinyals. 

De les jornades també 
va destacar la taula rodona 
celebrada dissabte a la tarda 
sobre teatre i circ social en 
què van participar figures 
com José Antonio Alcántara, 
un entès en circ social, que 

va fer una gran exposició, o 
Guille Vidal Ribas, un artista 
que està treballant en el Pla 
d’Impuls del Circ, i que va 
parlar del treball que s’està 
fent i de la reivindicació 
del circ com a art escènica. 
A més, hi van participar la 
mateixa associació Artescena 
Social, que va posar sobre la 
taula la seva trajectòria, o el 
grup de teatre Frec a Frec de 
la Garriga, que va projectar 
un vídeo sobre el seu treball 
d’intervenció social.

La jornada de dissabte va 
tenir la cirereta amb l’espec-
tacle Cabaret de teatre i circ 
social, en què diferents artis-
tes van fer els seus números, 
davant un públic que omplia 
la sala del Teatre Auditori. 
“Va ser un repte portar-ho a 
escena, i tot de forma volun-
tària, però el resultat va ser 
molt bo.”

L’estendard 
feliuà s’exposa  
al MNAC

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

L’estendard feliuà que es 
conserva al Museu Muni-
cipal Can Xifreda de Sant 
Feliu de Codines es pot 
veure aquests dies al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
a Barcelona (MNAC). Aquest 
estendard és l’únic exemplar 
creat per Gaudí que es con-
serva en l’actualitat.

 La peça forma part de l’ex-
posició de gran format que 
reuneix més de 650 objectes 
arquitectònics, de disseny i 
mobiliari, obres d’art, docu-
mentació, plànols i fotogra-
fies, en el que significa un 
allunyament dels tòpics i 
proposa una revisió completa 
de la trajectòria de Gaudí, 
des dels anys de formació 
fins a la seva mort i el seu 
enterrament multitudinari.

Aquest projecte, que a la 
primavera viatjarà al Musée 
d’Orsay de París, proposa una 
nova narració que el situa en 
el context internacional en 
presentar un conjunt molt 
important d’obres d’artistes 
com Auguste Rodin, Geof-
froy-Dechau,e. Violet-le-Duc 
o William Morris. La mostra 
estarà oberta fins al 6 de març.

Els tallers  
de pallasses 

van superar totes 
les expectatives 
de participació 

Patrocinadors oficials
CLUB HANDBOL LA GARRIGA
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El grup de participant en la trobada d’‘urban sketchers’ aquest dissabte al migdia a la plaça de la Porxada amb els dibuixos que van fer

Dibuixant la ciutat
Granollers acull la primera trobada d’‘urban sketchers’ amb uns 40 participants

Espectacle poètic 
amb Josep Pedrals 
a la Tarafa  
de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Josep Pedrals presentarà 
aquest dimecres a les 7 de la 
tarda l’espectacle poètic El 
crit i el Criteri a la sala Tarafa 
de Granollers. Amb aquest 
acte, les Biblioteques de 
Granollers se sumen a la cele-
bració de l’Any Joan Triadú, 
que commemora el centenari 
del seu naixement. Joan Tri-
adú (1921-2019) va se mes-
tre, pedagog, crític literari, 
escriptor, traductor, defensor 
de la llengua catalana i acti-
vista cultural, i va estar rela-
cionat amb Granollers, on va 
exercir de mestre durant uns 
anys. L’any 2003, Triadú va 
aplegar un recull de poemes 
titulat 100 poesies catalanes 
que cal conèixer. 

Josep Pedrals l’ha repassat 
ben repassat i certificarà si 
realment es coneix o no tot 
aquest repertori posant-lo 
davant l’espectador amb 
aplom i gràcia, a la recerca 
de l’arrel expressiva dels 
poemes –el crit que els va fer 
néixer– i dels motius que van 
portar Triadú a fer la selecció 
–el criteri que els va reunir.

Granollers

Teresa Terradas

Martí Viladomat Llorens, de 
Sant Feliu de Llobregat, no 
havia estat mai a Granollers. 
Aquest dissabte va trepitjar 
per primera vegada la plaça 
de la Porxada, en qualitat de 
participant en la primera tro-
bada d’urban sketchers que 
acollia Granollers, impulsada 
per Cinzia Diodati. Ell, junta-
ment amb una quarantena de 
persones de totes les edats i 
provinents tant de la comar-
ca com  de fora, van fer pos-
sible aquesta iniciativa que 
té com a objectiu dibuixar i 
pintar a lloc, en aquest cas a 
les places de la Porxada i de 
l’Església. Viladomat es va 
instal·lar al costat de la Pedra 
de l’Encant, des d’on dibui-
xava la façana de l’ajunta-
ment. “Després dibuixaré la 
Porxada”, va explicar. Primer 
dibuixa amb retolador cali-
brat i després ho pinta amb 
aquarel·les. “Si no ho acabo, 
faig una foto i ho enllesteixo 
a casa.” Altres dibuixants fan 
servir el llapis o la ploma. 

Viladomat, igual que els 
altres participants, van res-
pondre a la crida de Diodati, 
que considera que Granollers 
es mereixia tenir una trobada 
com aquesta. “Hi ha moltes 
poblacions com Terrassa, 
Sabadell o Vic que ja tenen 
grups consolidats, però a 
Granollers encara no. L’ob-
jectiu és crear un grup que es 
consolidi i s’autogestioni, i 
organitzi altres trobades com 
per exemple al Montseny 
o dins un museu”, comenta 
Diodati. “Amb aquestes tro-
bades”, afegeix, “s’aprèn a 
observar la ciutat amb tots 
els seus detalls i tot el que 
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Els participants van estar dibuixant durant dues hores

T.
T.

Martí Viladomat mentre dibuixava la façana de l’ajuntament

ofereix des de diferents 
punts de vista. És interes-
sant perquè qui no coneix 
Granollers, el podrà arribar 
a conèixer. Avui aquí hi ha 
gent que no havia vingut 
mai.”

Entre els participants hi 
havia tant dibuixants profes-
sional com aficionats, i altres 
que acaben de començar. 
Tots, però, tenen l’objectiu 
comú de gaudir del dibuix i 
de l’acte de dibuixar, en una 
activitat totalment lliure i 
gratuïta. “A més, qualsevol 
persona que dibuixa gaudeix 
del dibuix de l’altra. Jo, per-
sonalment, he après molt 
d’altra gent que té molta més 
experiència”, va dir Dodiati. 
Per a altres, com Viladomat, 
que es defineix com a aturat 
de llarga durada, “el dibuix 
és una teràpia per evitar el 
mal rotllo”.

José L. Barca 
presenta el llibre 
‘Revelación’ 
a Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

José L. Barca, de Parets, ha 
començat la seva carrera com 
a escriptor amb la novel·la 
Revelación, el primer volum 
de la trilogia Hijos de un 
Dios Mayor. La presentació 
es farà aquest dijous a 2/4 
de 7 de la tarda a la Biblio-
teca Can Rajoler amb Rosa 
Díaz, periodista i locutora de 
l’emissora RAP 107. Aquest 
primer llibre de Barca és una 
història distòpica. Es tracta 
d’una trama ambientada en 
la Segon Guerra Mundial 
i que gira al voltant d’un 
pilot britànic que trobarà un 
artefacte estrany amb el qual 
començarà l’aventura més 
important de la seva vida. 

Revelación, editat per 
Libros Indie, es pot adquirir 
al web de l’editorial, a La 
Casa del Llibre i a Amazon. 
La presentació s’inclou al 
projecte “Parets gira fulls”, 
una iniciativa municipal per 
incentivar la literatura a la 
vila.
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El Palau 
d’Esports 
es posa a punt 
per acollir 
el Mundial des 
d’aquest dijous

Guia per 
conèixer les vuit 
seleccions 
que disputaran 
la primera ronda  
a Granollers

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

Els voluntaris 
es preparen  
per tenir  
un paper 
clau en el 
campionat
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Ultimant els detalls
Granollers La pista on, a partir de dijous i fins al 19 de 
desembre, es disputaran els 38 partits programats al Palau 
d’Esports ja està instal·lada. Té els colors uniformats amb la 
resta de seus. Aquest serà un canvi només per al campionat, 
perquè el paviment habitual de la pista ja ha estat renovat, 
com ho van ser les grades retràctils. A la segona foto superi-

or, es pot veure el marcador, l’última gran innovació introdu-
ïda al Palau. És un marcador en forma de cub a quatre cares 
que també permet reproduir vídeos. A la pista annexa, foto 
inferior esquerra, s’ha habilitat una sala de conferències 
de premsa i un espai de treball per a periodistes. A la foto 
inferior, part de l’equip d’organització i comunicació (Imma 
Juncà, Sara Ramos, Jordi Romea, Gemma Carbonell, Pilar 
Pereira, Rosa Llorens, Montse Garriga i Montse Serra).
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A punt per a l’espectacle

Granollers

Joan Carles Arredondo

El teló del Mundial és 
apunt d’alçar-se. Dijous, 
amb el Corea-Congo i el 
Dinamarca-Tunísia el Cam-

pionat del Món d’Handbol 
femení començarà a rodar a 
Granollers. Seran 38 partits, 
des de les rondes prèvies 
del grup A i el grup F fins a 
la final, el 19 de desembre. 
L’aspiració per als 32 equips 

serà, precisament, arribar a 
Granollers. La ciutat acull els 
grups de la campiona olím-
pica, França –que s’enfronta 
a Angolona, Montenegro i 
Eslovènia– i Dinamarca –una 
altra de les favorites, en un 

grup amb Corea, el Congo i 
Tunísia.

Al Palau d’Esports s’ulti-
men els preparatius, però 
el gruix de la feina ja està 
feta. Una notable renovació 
la cirereta del pastís de la 

qual és el marcador central 
que informarà del transcurs 
dels partits i que quedarà 
a la instal·lació de manera 
permanent. El Palau serà un 
escenari únic, perquè haurà 
acollit uns Jocs Olímpics, un 
mundial masculí i un mundi-
al femení. La instal·lació s’ha 
tornat a modernitzar. Més 
enllà del marcador, ja s’han 
instal·lat grades retràctils 
automatitzades, s’ha canviat 
el paviment sintètic de la 
pista, s’ha instal·lat nova 
il·luminació, i també hi ha 
panells solars per generar 
energia neta. La inversió ha 
estat d’1,6 milions d’euros, 
aportats majoritàriament per 
administracions com el Con-
sejo Superior de Deportes i 
la Diputació.

S’acosta l’hora en què els 
esforços de l’organització es 
tradueixin en un espectacle 
que podran seguir en directe 
3.000 persones en els partits 
de fase prèvia i 2.500 en els 
partits de les rondes finals, 
però també 700 milions 
de persones a través de les 
plataformes audiovisuals. 
Televisions de 178 països 
faran retransmissions o eme-
tran imatges dels partits del 
mundial (que també té com 
a seus Torrevella, Llíria i 
Castelló). El Mundial es con-
sidera el quart esdeveniment 
més destacable en l’esport 
femení. A Granollers ja hi ha 
290 periodistes acreditats.

Al pavelló només falten els 
últims detalls, i la ciutat tam-
bé demostra estar preparada, 
amb prop de 500 voluntaris 
que donaran suport a les 
necessitats organitzatives. 
Granollers també s’ha enga-
lanat vestint de porteries 
74 fanals al carrer Anselm 
Clavé, amb banderoles i 400 
fotografies de jugadores 
d’handbol en comerços.

El Palau d’Esports i la ciutat es preparen per a dues setmanes d’handbol

www.plasticband.com

PI Font del Ràdium | C. Josep Trueta, 5  | Granollers  | Tel. 93 849 57 22

Plasticband fabrica una gamma completa 
de productes per a embalatge, des de 

fleixos fins a fleixadores i embolicadores 
perquè els teus productes arribin a destí 

en òptimes condicions.
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Martina Capdevila, al carrer Anselm Clavé, vestit d’handbol per a l’ocasió 
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FALTEN 3 DIES

Les estrelles de la pista

Granollers

Pol Purgimon

Poques vegades una ciu-
tat pot presumir d’acollir 
un mundial d’handbol. A 
Granollers, li ha arribat 
l’oportunitat en un bon 
moment. L’handbol femení 
està guanyant terreny, en 
qualitat de joc i nombre 
d’aficionats. Aquest és el 
parer de la jugadora del KH-
7 BM Granollers i veïna de 
la ciutat, Martina Capdevi-
la, que preveu un mundial 
“obert” i vistós. 

Fa pocs dies es va quedar 
a les portes d’entrar a la llis-
ta definitiva que disputarà 
aquest Mundial amb la Selec-
ció espanyola. Per aquesta 
ocasió, això sí, la jugadora 
de Granollers, de 20 anys, es 

converteix en la prescriptora 
d’EL 9 NOU per conèixer les 
claus i les millors esportis-
tes que disputaran la fase 

prèvia a la ciutat. Podreu 
trobar les seves notes a les 
pàgines següents. Entre les 
seleccions que jugaran al 

Palau d’Esports, s’hi troben 
França i Dinamarca –dues 
de les principals favorites 
del Mundial–, Montenegro, 
Eslovènia, Angola, Corea del 
Sud, Tunísia i el Congo, dels 
grups A i F del campionat.

“Poder veure jugadores 
de tanta qualitat a la meva 
ciutat és una passada.” 
Capdevila admet que ja ha 
reservat entrades per la fase 
final, que també es disputarà 
a Granollers. I aquesta vega-
da, malgrat la seva qualitat 
indiscutible com a jugadora, 
participarà en la cita com 
a una aficionada més. Això 
sí, hi ha rivals a qui coneix 
molt bé. Amb algunes hi ha 
compartit equip. Amb d’al-
tres, s’han vist les cares com 
a rivals. 

A l’hora de triar una selec-

ció per veure diu: “La meva 
preferida és França, però 
no m’hi sento identificada, 
perquè no tinc el físic de les 
seves jugadores. El meu joc 
encaixaria més amb el de 
Dinamarca o Corea del Sud, 
perquè és molt més tècnic 
i tàctic”, explica Capdevila. 
Confia que Espanya podrà 
fer un bon paper i espera 
veure-les a la fase final. Una 
altra granollerina, Kaba 
Gassama, sí que es troba con-
vocada amb l’equip estatal, 
que disputarà la fase prèvia 
a Torrevella (País Valencià). 
“Ho tenen difícil tornar a ser 
segones com al Mundial del 
Japó. És una selecció molt 
jove i amb nou entrenador”, 
admet Capdevila.

A Granollers, a poques 
hores de l’inici del Mundial, 
ja es respira handbol, amb 
els carrers i els aparadors 
engalanats. “Per la ciutat, 
serà una porta al món. Servi-
rà perquè es conegui el club 
i per explicar que s’estan 
fent bé les coses”, explica 
la jugadora del KH-7 BM 
Granollers. 

La jugadora del KH-7 BM Granollers Martina Capdevila 
detalla les principals claus dels equips que disputen la fase prèvia a Granollers

Dilluns, 29 de novembre de 2021 25
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França

GRUP A

Palmarès al mundial Medalla d’or (2003, 2017), medalla de plata 
(1999, 2009, 2011). Quinze participacions.
Classificació per al campionat Segon lloc al Campionat d’Europa.
Les claus de l’equip És un luxe que França disputi la fase prèvia a 
Granollers. Venen de guanyar amb solvència els Jocs Olímpics i parteixen 
com a gran favorita per endur-se, també, aquest Mundial. La seva particula-
ritat és la potència física. És un conjunt explosiu i desbordant, que excel·leix 
en el contracop i compta amb algunes de les millors jugadores del món. 
Jugadora destacada Allison Pineau. 
Altres jugadores clau Estelle Minko, Grace Duena, Laura Flippes i Pauletta 
Foppa.

FALTEN 3 DIES

Montenegro

GRUP A

Millor posició al mundial Cinquè lloc (2019). Sis participacions. 
Classificació per al campionat Procés de selecció a Europa. 
Les claus de l’equip És una selecció  farcida de jugadores joves. El seu 
potencial es troba a l’alça. L’handbol que practiquen dona valor a la possessió 
i la rapidesa. És un equip confiat i que desborda actitud. Malgrat que no es 
compta com a favorita per endur-se el títol, té la capacitat de generar sor-
presa i podria fer patir més d’un dels grans rivals. Montenegro ha arribat als 
quarts de final de totes les últimes cites importants. Confien a repetir-ho.
Jugadora destacada Jovanka Radicevic. 
Altres jugadores clau Jelena Despotovic, Ema Ramusovic, Itana Gribic i 
Milena Raicevic. 

Eslovènia

GRUP A

Millor posició al mundial Vuitè lloc (2003). Set participacions. 
Classificació per al campionat Procés de selecció a Europa.
Les claus de l’equip Tot i els mals resultats a les últimes grans competi-
cions, Eslovènia s’ha reforçat bé a la banqueta. L’ocupa l’exentrenador de 
Montenegro, Dragan Adzic, que ha recuperat les sensacions de l’equip. Adzic 
tindrà el seu primer examen de pes aquest Mundial. La Selecció fiarà bona 
part de les seves possibilitats en Ana Gros, jugadora del Moscou i una de les 
millors laterals drets del món. És una bona llançadora, té força, és ràpida i la 
visió de joc és una de les seves grans virtuts.
Jugadora destacada Ana Gros.
Altres jugadores clau Tjasa Stanko i Elizabeth Omoregie.

Angola

GRUP A

Millor posició al mundial Setè lloc (2007). Setze participacions.
Classificació per al campionat Campió de la Copa d’Àfrica.
Les claus de l’equip És un equip molt ràpid i explosiu, com el conjunt de 
seleccions africanes. De fet, és un dels més potents d’aquest continent i, amb 
aquesta, suma 15 participacions consecutives en un mundial. El seu joc busca 
els contraatacs i els uns contra uns. Té un estil semblant a França, però és 
menys tècnic. El seu rival directe a la lligueta serà Eslovènia, amb qui compe-
tirà, a priori, per no ser el darrer del grup. 
Jugadora destacada Albertina Kassoma. 
Altres jugadores clau Isabel Guialo, Helena de Sousa i Helena Gilda Simao 
Paulo. 
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Corea del Sud

GRUP F

Palmarès al mundial Medalla d’or (1995), medalla de bronze (2003). 
Dinou participacions. 
Classificació per al campionat Primer lloc al Campionat d’Àsia.
Les claus de l’equip Queda lluny l’època daurada de l’handbol sud-coreà. 
Als Jocs de Tòquio, la Selecció va ser vuitena, la seva segona pitjor classifi-
cació en unes Olimpíades. Però Corea del Sud no es pot descartar tan ràpid. 
Malgrat que els manca el físic, la seva gran habilitat és la intel·ligència i la 
disciplina. Està cridada a ser una de les seleccions de mitja taula i podria fer 
la guerra a les principals favorites al títol.
Jugadores clau Ryu Eun-hee, Lee Mi-kyung, Jeong Jin-hui, Kang Kyung-
min i Song Hye-soo.

Tunísia

GRUP F

Millor posició al mundial Dotzè lloc (1975). Deu participacions. 
Classificació per al campionat Tercer lloc al Campionat d’Àfrica.
Les claus de l’equip No van classificar-se per al Mundial anterior. El seu 
objectiu és guanyar al Congo i aconseguir un bon resultat a la classificació, 
tot i que les seves possibilitats de passar de ronda són poques. Tenen un 
joc molt disciplinat i poc físic. La major part de les convocades per a aquest 
mundial juguen a la lliga de Tunísia, tot i que també n’hi ha que juguen a 
Espanya, França o Romania.
Jugadora destacada Amal Hamrouni.
Altres jugadores clau Fadia Omrani, Fadwa Aouij, Rakia Rezgui, Sondes 
Hachana i Nada Zelfani.

Congo

GRUP F

Millor posició al mundial Dotzè lloc (1982). Sis participacions.
Classificació per al campionat Quarta posició al Campionat d’Àfrica.
Les claus de l’equip És el rival directe de Tunísia al Grup F. Tenen un 
equip físic i molt ràpid, però amb el desavantatge de ser encara molt jove 
–la majoria de jugadores ha complert només dues participacions amb la 
selecció sènior– i tenir un nou entrenador, el marroquí Younes Tatby. Les 
components d’aquesta selecció juguen principalment a les lligues inferiors 
o regionals de França. L’ambició del Congo és que la seva selecció guanyi 
pes amb el temps.
Jugadores clau: Sharon Dorson, Josephine Knou, Kassandra Jappont, Fanta 
Diagouraga i Lucette Myleine Biblia Mouiketou.

Dinamarca

GRUP F

Palmarès al mundial Medalla d’or (1997), medalla de plata (1962, 1993), 
medalla de bronze (1995, 2013). Vint-i-una participacions. 
Classificació per al campionat Quart lloc al Campionat d’Europa.
Les claus de l’equip La Selecció danesa sempre és favorita i despunta per 
la seva polivalència. Dona pes a la tàctica i la tècnica del joc, però també treu 
partit de les capacitats físiques de les jugadores. A Dinamarca, l’handbol és 
l’esport rei i durant el Mundial hi haurà moltes mirades posades en l’actua-
ció del seu equip. Durant les últimes grans cites, només ha fet que acumular 
derrotes. No quedar entre les primeres classificades, però, seria un fracàs.
Jugadora destacada Sandra Toft.
Altres jugadores clau Anne Mette Hansen, Stine Jorgensen i Emma Friis.

FALTEN 3 DIES
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El carril d’Emili Botey en direcció a Francesc Macià quedarà tallar al trànsit

COMPONENTS METÀL·LICS PER A
LA INDÚSTRIA D’AUTOMOCIÓ

Fàbriques a Granollers, 
Sant Fruitós (Bages) i 
Poprad (Eslovaquia)

www.paver.es

Enginyeria i disseny de producció | Estampació | Conformació de tub
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La seguretat d’un mundial
S’ha fet un pla específic que recull tots els aspectes i coordina els diversos cossos i serveis

L’intendent Antoni Sánchez, cap del dispositiu de seguretat del Mundial i, a la dreta, Colomer a la sala de control de la Policia Local amb les càmeres de trànsit
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Granollers

Ferran Polo

El Mundial d’Handbol feme·
ní té un pla director de segu·
retat específic del campionat 
que és fruït d’un treball 
que va començar fa uns tres 
mesos. L’intendent Antoni 
Sánchez, sotscap de la Regió 
Policial Metropolitana Nord 
dels Mossos, és el cap del dis·
positiu. Hi ha un programa 
per al Palau d’Esports on s’ha 
instal·lat un centre de coor·
dinació (Cecor) dels serveis 
d’emergències que també 
inclouen sanitaris, Bombers i 
Protecció Civil. 

Les unitats canines, de sub·
sòl i dels Tedax dels Mossos 
faran inspeccions cada dia de 
competició al Palau d’Esports 
i hi haurà presència policial 
a l’exterior i a l’interior que 
reforçarà el desplegament 
d’agents de seguretat pri·
vada. Es mobilitzen unitats 
de seguretat ciutadana de 
la comissaria de Granollers 
–sense descuidar la resta de 
poblacions– reforçades amb 
efectius d’altres zones i de 
l’Àrea Regional de Recursos 
Operatius (ARRO).

La presència policial s’ani·
rà graduant en funció de 
l’evolució de la competició 
i dels equips que arribin a 

la fase final. “Aquest és un 
dispositiu diferent al d’un 
gran premi al Circuit per·
què estem parlant de molts 
més dies. Cal anar modulant 
el dispositiu en funció del 
moment del campionat”, 
explica Sánchez. A partir dels 
quarts de final, per exemple, 
els Mossos preveuen la pre·
sència de la unitat de drons 
que aportarà imatges aèries 
de tot l’entorn. 

Més enllà del Palau d’Es·
ports, el pla té en compte la 
seguretat dels equips que 
es fixa a partir del diagnòs·
tic d’intel·ligència prèvia 
fet per la policia catalana. 
També aspectes relacionats 
amb la mobilitat dels equips, 
que s’allotgen a la ciutat de 
Barcelona però competiran 

i entrenaran a Granollers. 
O amb la possible presència 
de personalitats polítiques 
lligades als diversos països 
participants.

 
AL VOLTANT DEL PALAU

El Mundial comportarà 
petits canvis a l’entorn del 
Palau d’Esports que afecta·
ran, principalment, l’aparca·
ment. El carrer Emili Botey 
perdrà el carril de circulació 
en direcció oest i només s’hi 
podrà circular en direcció a 
Esteve Terrades. Els aparca·
ments del tram de carrer que 
fa façana amb el Palau d’Es·
ports s’eliminaran. En aquest 
espai, es col·locaran les food 
trucks de la zona de fans. 
Al carrer Cervantes, la fila 

d’aparcament més propera 
al Palau quedarà reservada a 
vehicles policials i de l’orga·
nització. I al carrer Francesc 
Macià, no es deixarà estacio·
nar davant del Palau. L’espai 
també es reserva per a VIP 
i organització. Aquí, també 
s’aturaran els autobusos que 
traslladin els equips, que 
després aniran a aparcar al 
Parc Firal, on tindran un 
espai reservat. L’aparcament 
interior del Palau queda per 
a les unitats mòbils de tele·
visions i per dues furgonetes 
de l’ARRO dels Mossos. No 
hi ha previsió de talls de 
trànsit a les hores d’entrada i 
sortida dels espectadors però 
sí que hi haurà presència de 
la Policia Local a l’entorn. 
“Hi serem els 17 dies de com·
petició des d’abans de l’inici 
dels partits i fins després que 
hagin acabat. Hi aboquem 
tots els recursos que tenim 
sense deixar de banda la res·
ta de serveis”, diu Lluís Colo·
mer, cap de la Policia Local.

Per seguretat, es col·
locaran algunes tanques de 
formigó per evitar un accés 
franc de vehicles a les vore·
res que envolten el Palau 
d’Esports i als accessos. 
L’Ajuntament ha activitat el 
Pla de Protecció Civil Muni·
cipal en fase d’alerta. 

El Gastrotapes 
tindrà gust  
de Mundial
Granollers

Els restauradors de 
Granollers també se sumen 
a les iniciatives perquè el 
Mundial d’Handbol es vis·
qui a la ciutat més enllà del 
Palau d’Esports. El tradici·
onal Gastrotapes desplaça 
les dates de celebració per 
ajustar·se al calendari del 
campionat. Una vintena 
d’establiments oferiran tapes 
especials vinculades al cam·
pionat en una iniciativa que 
impulsa el Gremi d’Hostale·
ria del Vallès Oriental.

Exposició sobre la 
història de l’esport 
femení a Granollers
Granollers

L’exposició “Esport feme·
ní a Granollers: els inicis” 
mostrarà imatges del fons 
de l’Arxiu Municipal de 
Granollers amb imatges de 
dones en la pràctica de l’es·
port a la ciutat. Són imatges 
entre els anys 30 i 80 del 
segle passat que s’exposen 
des d’aquest dilluns a la plan·
ta baixa de l’ajuntament de 
Granollers. L’activitat està 
lligada al Mundial d’Handbol 
femení i es podran veure de 
dilluns a divendres tot el dia 
i les tardes del cap de setma·
na i els festius.

Pedalada per la 
història del femení 
del BM Granollers
Granollers

L’entitat Granollers Pedala 
s’ha afegit a les activitats 
vinculades al Mundial amb 
una pedalada, celebrada 
aquest diumenge, amb un 
recorregut en el qual es 
rememoren aspectes relle·
vants de l’handbol femení 
a la ciutat. Des de la pista 
Tetuán al Palau d’Esports, es 
van fer parades en punts his·
tòrics per a l’handbol femení 
a la ciutat.
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Emma Muntal, Irene Navarro i Sophie Gonzalez, aquest dijous davant de l’oficina del Mundial a la Porxada

- Muntatges industrials
- Instal·lacions
  (soldadures, canonades)
- Manteniment
- Caldereria
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Voluntàries a punt d’entrar en acció
Els prop de 500 col·laboradors amb l’organització ja coneixen les tasques que faran en el Mundial

FALTEN 3 DIES

Granollers

Joan Carles Arredondo

L’afició a l’handbol, l’estima 
per l’esport o, simplement, 
la predisposició a col·laborar 
amb un gran esdeveniment 
a la ciutat. Hi ha una moti-
vació per a cada un dels 
gairebé 500 voluntaris que 
col·laboraran amb l’organit-
zació per convertir el pas del 
Campionat del Món d’Hand-
bol femení per Granollers en 
un èxit. Una aportació que és 
més que un gra de sorra. Ara 
ja coneixen quina tasca els 
pertocarà (col·laboració amb 
la premsa, control d’accessos, 
control estadístic, cura de la 
pista, accés d’autoritats) i ja 
són a punt d’entrar en acció.

En un col·lectiu tan ampli, 
hi ha tot tipus d’opcions. 
N’hi ha que repeteixen, com 
Emma Muntal. Docent i resi-
dent a la Roca, ja va fer de 
voluntària als Jocs Olímpics 
de 1992. La tasca encoma-
nada llavors, control del 
partit i estadística, canviarà 
aquest any, en què estarà 

en els accessos al Palau. 
“És indiferent, perquè vull 
col·laborar fins on pugui”, 
explica. Muntal té vinculació 
amb l’handbol, ara com a 
jugadora de l’equip veterà del 

BM Granollers i també com 
a entrenadora a l’Handbol 
Palautordera. “Un esdeve-
niment així no es repetirà a 
casa meva. És una oportuni-
tat per a l’esport femení. Tant 

de bo impliqui més les noies 
als clubs de la ciutat”, diu.

Irene Navarro, de 25 anys, 
col·laborarà en tasques de 
protocol i d’atenció a per-
sonalitats, donat els conei-

xements d’idiomes –ella és 
filòloga anglesa–. El vincle 
amb l’handbol li ve del seu 
germà, Pau Navarro, i li va 
resultar d’interès que fos un 
esdeveniment esportiu feme-
ní. “Ja he fet voluntariat més 
informalment, ara el cop de 
mà pot ser productiu”, expli-
ca la jove granollerina.

D’una mica més lluny 
vindrà Sophie Gonzalez (43 
anys), de Fogars de Tordera, 
que col·laborarà en tasques 
d’atenció a mitjans i també 
de coordinació del volunta-
riat. “La meva formació en 
comunicació pot resultar 
útil”, assenyala. També el 
coneixement de l’idioma del 
seu país d’origen, França. La 
seva filla juga a l’equip de 
Divisió d’Honor Plata del BM 
Granollers. “Col·laborar com 
a voluntària és un exemple 
per als fills, i també aporta 
coneixement de persones 
i formació. Estic aprenent 
moltes coses”, diu.

Des de Montornès, l’en-
ginyer Ivan Muñoz, de 41 
anys, que ha col·laborat ja 
en els actes de promoció del 
mundial, està satisfet de 
col·laborar. “Feia temps que 
volia fer de voluntari, sobre-
tot en el camp de l’esport. 
Era una oportunitat perfecta. 
És un món nou que aporta 
experiència”, explica.
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El xutòmetre en una plaça situada a tocar d’un centre escolar a Granollers

El campionat també implica 
les escoles de la ciutat
Granollers

EL 9 NOU

Els alumnes dels centres edu-
catius de Granollers, sobretot 
els de Primària, han fet dife-
rents activitats vinculades 
a la celebració del Mundial. 
Quinze centres s’han vin-
culat a alguns dels països 
que jugaran la fase prèvia a 
Granollers. Cada país es tre-
balla com a centre d’interès.

També hi ha 13 centres que 
participen en l’activitat de 
dibuixar la mascota del Mun-
dial, la Lola. De cada escola 
es triaran els 14 millors 
dibuixos que s’exposaran 
durant les dates del mundial 
als cinc centres cívics, a la 
biblioteca de Can Pedrals i a 
Can Puntes. 

La Lola també ha visitat 
diversos centres de Primària, 
els alumnes dels quals han 

pogut jugar amb el xutòme-
tre inflable que ha recorre-
gut diversos punts de la ciu-
tat per assajar el llançament. 

Centres de Secundària 
treballaran en enquestes 
d’impacte econòmic i de 
satisfacció (Escola Educem), 
aprofundiran en el projecte 
sobre Dona i Esport (Marta 
Mata). És un projecte per 
afavorir la implicació de la 
dona en l’esport femení
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Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

La mongeta del ganxet ha 
tornat a regnar a les Fran-
queses del Vallès. Ho va fer 
diumenge a les antigues 
escoles de Llerona amb 
motiu de la 10a edició d’una 
festa que ha sabut arrelar 
entre la població amb la 
unió de diversos elements i 
aspectes com la gastronomia, 
la tradició, els concursos... 
tot per donar el relleu que es 
mereix a la mongeta del gan-
xet i posar en valor la feina 
de la pagesia  que cultiva 
aquest llegum.

Al llarg del dia es van anar 
succeint les diferents activi-
tats, com la trobada de repre-
sentants de la producció, la 
restauració i l’empresariat 
del sector, o el concurs de 
cuina, que va arribar a la 
novena edició amb una quin-

Ada Parellada va oferir el taller Empedrat ganxet per a tota la família
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Alguns dels participants en el 9è Concurs de Cuina de la Mongeta del Ganxet
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Una mongeta que enganxa
Multitudinària celebració a les Franqueses de la 10a Festa de la Mongeta del Ganxet

zena de participants, alguns 
d’ells formant parella. Una 
de les novetats de la festa 
va ser el concurs juvenil. 

“Volem que la gent jove cuini 
mongetes del ganxet i rein-
venti aquest plat”, va comen-
tar Sonia Tena, regidora de 

Cultura i Medi Ambient. 
“La veritat, és que ens han 
sorprès molt els plats elabo-
rats, amb moltes idees noves, 

com un flam de mongeta 
del ganxet.” El primer premi 
en la categoria d’adults ha 
estat per al trinxat vallesà 
de J. VilareT, i el segon, per 
al timbal amb ganxo de J. 
Vilar. També s’ha concedit 
un accèssit al flam de mon-
getes d’A, V i M Moreno. En 
la categoria de joves, el pri-
mer premi se l’ha emportat 
I. Ramos amb un ramen del 
ganxet, i el segon, A- Gelador 
amb dinar de matança. 

Altres novetats d’aquesta 
edició van ser el dinar que 
es va fer al migdia, i que va 
aplegar unes 480 persones, 
o el concurs de cartells, que 
van estar exposats al llarg 
de tot el dia a la carpa del 
Consell del Poble de Llerona. 
“Ha tingut una gran acollida, 
amb 14 participants, i creiem 
que pot tenir continuïtat, i 
així implicar més gent en la 
festa.” 

A la festa no hi van faltar 
activitats tradicionals com el 
taller de batuda, garbellada 
i tria de mongetes per a tota 
la família, amb la peculia-
ritat que en la batuda hi va 
participar una noia jove, la 
Mireia. “Els que ho fan van 
ensenyant a una colla de 
joves perquè vagin agafant 
experiència i puguin prendre 
el relleu”, va explicar la regi-
dora. 

També va tenir una gran 
acollida el taller de cuina per 
a tota la família ofert per la 
restauradora granollerina 
Ada Parellada, del restaurant 
Semproniana de Barcelona, 
amb un empedrat de mon-
geta del ganxet. La festa 
va acabar amb la projecció 
del documental De la terra 
al plat. La producció de l’or 
blanc a les Franqueses del 
Vallès, que ja es va projectar 
l’any passat com a únic acte 
de la festa, i amb l’actuació 
de Quim Masferrer. “Estem 
contents d’haver recuperat la 
festa presencial i tornar a la 
celebració de fa dos anys”, va 
dir Tena.

La nova junta de la colla dels Blaus, sorgida de l’assemblea de diumenge

Jennifer Moreno continuarà 
com a cap de colla 
dels Blaus de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Jennifer Moreno continuarà 
sent la cap de colla dels Blaus 
de Granollers. En l’assemblea 
general que es va celebrar 
diumenge a La Troca es va 
escollir la junta per als pro-
pers dos anys. A diferència 
dels anys anteriors, aquesta 
vegada es va presentar una 
candidatura més a la ja exis-
tent. L’Assemblea de Blaus 
va votar que la nova junta, 
formada per 15 integrants, 
mantingui com a cap de colla 

Moreno, amb la incorporació 
de nous membres.

En aquests equip conti-
nuen Irene Galán, Arnau 
Jofré, Oriol Montanyà, Carla 
Alcañiz, Anna Sánchez, Rafa 
López, Laia Cantons i Enri-
que Claramunt, mentre que 
s’hi incorporen Anna Surro-
ca, Quintín Rafael, Teodoro 
Valiente, Marta Llinares, 
Tonyin Oliver, Jordi López i 
Xavi López. L’Assemblea va 
tenir 187 assistents. La can-
didatura guanyadora va obte-
nir 144 vots, i ara tindrà dos 
anys per fer el seu projecte.
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La Garriga va celebrar la Festa de la Llum dissabte al vespre

Caldes ja va instal·lar divendres l’arbre de Nadal a la plaça de la Font del Lleó

A l’esquerra, l’arbre de Nadal de Corró d’Avall, decorat amb estrelles pintades. A la dreta, l’arbre de Nadal a Bellavista

Nadal ja 
il·lumina  
els carrers
Diferents poblacions de la comarca 
encenen els llums nadalencs

La Garriga

Queralt Campàs/ 

EL 9 NOU

Els llums de Nadal s’han 
començat a encendre a la 
comarca. Algunes poblaci-
ons ja han penjat i encès els 
seus llums per començar a 
fer ambient de Nadal. 

Caldes de Montbui, per 
exemple, va encendre diven-
dres a les 6 de la tarda els 
seus llums de Nadal. Tres 
nenes van poder ser les pro-
tagonistes d’aquesta acció 
encenent simbòlicament 
l’arbre de Nadal situat a la 
plaça de la Font del Lleó. 
Amb molta il·lusió i ganes, 
Vera Cortés, Emma Cañez 
i Paula Puertas, juntament 
amb representants de l’Espi-
ga d’Or, la ferreteria Boluda 
i la merceria Lau Mar, els 
comerços amb butlletes 
guanyadores, van poder pré-
mer, de manera conjunta, el 
polsador que va encendre els 
llums de Nadal a la població.

Les escollides van tenir 
el privilegi de poder-ho 
fer gràcies a la campanya 
“Llums, Nadal i Shop in 
Caldes”, que tenia l’objectiu 
d’escollir els encarregats 
d’encendre els llums i tam-
bé fomentar la compra als 
comerços de proximitat. Es 
van repartir fins a 15.000 
butlletes numerades entre 
els clients per tal d’entrar a 
formar part d’aquest sorteig 
entre els infants d’entre 6 i 
12 anys de la població.

L’arbre de Nadal instal·lat 
a la plaça de la Font del Lleó 
va ser l’element principal de 
l’acte de l’encesa de llums, 
coincidint amb la posada 
en marxa de la megafonia 
amb ambientació musical 
nadalenca pels carrers, on 
enguany s’ha afegit l’avingu-
da Fontcuberta.

La il·luminació, que té un 
cost de més de 21.000 euros, 
s’ha instal·lat a les principals 
avingudes i centres comer-
cials del nucli urbà, així com 
a les entrades del municipi i 
dels barris interurbans.

LLUMS BLANCS I ROSES  
A LA GARRIGA

Per la seva banda, la Garriga 
va donar el tret de sortida 
a Nadal dissabte al vespre 
amb la celebració de la tra-
dicional Festa de la Llum, 

que va aplegar un gran 
nombre de veïns amb ganes 
de començar a viure les 
dates nadalenques. La festa 
va incloure l’encesa dels 
llums, que enguany eren 
d’estrena, i que es caracte-
ritzen pel color blanc i rosa. 
L’Agrupació de Serveis i 
Comerciants de la Garriga 
(ASIC), segons explica la 
regidora de Promoció Eco-
nòmica, Meritxell Catalan, 
va mostrar ja fa temps la 
seva voluntat de canviar els 
llums. “Al juny vam anar 
al magatzem de l’empresa 
concessionària dels llums 
i vam escollir aquests leds 
de colors blanc i rosa”, ha 
explicat la regidora. L’arbre 
de Nadal continua amb els 
llums que ja tenia, de color 
blau. Els llums s’han penjat 
per tot el centre, a més del 
carrer Sant Francesc, el pas-
seig del Til·lers, els arbres 
de la plaça de Can Dachs o la 
façana de l’ajuntament. La 
festa va incloure un especta-
cle itinerant que va acabar a 
la plaça amb una xocolatada 
i un màping a la façana de 
l’Ajuntament amb motius 
nadalencs.

UNA FESTA 
AMB LES ENTITATS,  
A LES FRANQUESES

Les Franqueses del Vallès 
també ja ha començat a cele-
brar Nadal. Divendres a la 
tarda va donar la benvingu-
da a les festes nadalenques 
amb l’encesa de llums, tant 
a Corró d’Avall com a Bella-
vista. L’encesa va anar acom-
panyada de moltes activitats 
i va tenir la implicació d’un 
gran nombre d’entitats del 
municipi, segons ha explicat 
la regidora Marina Ginestí. 

Així, els diables Els Encen-
draires van fer una xocola-
tada; els Sardanistes Fran-
quesins van fer una ballada; 
LF Comerç va fer uns tallers 
de decoració de l’arbre de 
Nadal, amb estrelles que 
els infants van pintar i van 
penjar a l’arbre; l’AFA Joan 
Sanpera va fer un taller 
de decoració de pinyes, o 
les corals Xeremella i Cor 
Camins amb una cantada de 
nadales. A Bellavista, l’As-
sociació de Veïns va fer un 
taller nadalenc, una demos-
tració de hip hop i una xoco-
latada.
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Les diferents parades estan en casetes de fusta
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10.000 litres de brou 

Caldes de Montbui Un any 
més s’han repartit centenars 
de litres de brou de Nadal 
cuit a l’olla més gran de 
Catalunya, d’1,5 metres de 
diàmetre amb capacitat per 
a 1.600 litres de brou. Com 
a novetat, s’ha elaborat a 
les cuines de l’antic col·legi 
del Carme rehabilitades per 
convertir-les en un obrador 
professional. El caldo està 
elaborat amb productes de 
proximitat, aigua termal i 
amb foc de llenya i, a banda 
del que s’ha repartit durant 
la fira, també es poden com-
prar ampolles envasades de 
brou termal. En total, 10.000 
litres de caldo i 1.250 quilos 
de verdures i carn. 
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Una fira d’inspiració nòrdica
Caldes ha viscut el primer cap de setmana del 35è Mercat de Nadal

l’essència, el caldo de Nadal 
elaborat amb aigua termal i 
cuinat en l’olla més gran de 
Catalunya.

Menys parades però més 
singularitat. Per qüestions 
de seguretat sanitària es va 

reduir el nombre de parades 
i, per tant, no es van viure les 
aglomeracions a les quals els 
calderins estaven acostumats 
al carrer del Forn o al car-
rer de Pont, passatges molt 
estrets. Tot i això, els comer-

ços del nucli antic que així ho 
van voler van poder treure 
els seus productes al carrer 
amb taulells exteriors.

Aquesta reducció del nom-
bre de parades no va agradar 
a alguns firaires habituals, 

que es queixaven de no haver 
tingut l’oportunitat d’accedir 
a posar parada al mercat, ja 
que no es va obrir un període 
d’inscripció. En l’últim ple 
municipal, la regidora de 
turisme i termalisme, Carme 
Germà, va explicar els crite-
ris que s’havien utilitzat per 
escollir els artesans. “Com 
que havíem de reduir molt 
el nombre de parades, vam 
donar prioritat a persones 
que fes més de 10 anys que 
assistien a la fira i que ofe-
rissin productes nadalencs o 
d’alimentació.”

Precisament, entre els 
firaires que fa més anys que 
assisteixen a la fira hi havia 
Maria i Àfrica Calero, que 
fa uns 30 anys que posen 
parada. Les germanes Calero 
valoraven positivament el 
canvi a nivell global, però 
creien que hauria sigut 
necessari “demanar l’opinió 
dels firaires per algunes 
qüestions”. Per exemple, els 
emplaçaments de les parades 
es van escollir per sorteig i 
no estaven del tot satisfetes 
amb el lloc que els havia 
tocat. Elles venen figuretes 
i complements de pessebre, 
i ho fan per amor a l’art. 
Totes dues van començar 
a 17 anys i gaudeixen molt 
aquests dies de l’any posant 
parada tant a Caldes com a 
Palau i Parets. “Les figuretes 
que venem més són les més 
infantils de plàstic”, deien.

A la plaça de la Font de 
Lleó s’hi podien trobar para-
des de temàtica nadalenca i 
artesania de proximitat, i a la 
plaça de l’Església, parades 
d’alimentació i brocanteria. 
Al carrer del Pont també es 
va habilitar un espai destinat 
a les entitats locals.

El mercat va anar acom-
panyat, també, d’activitats 
nadalenques, propostes 
termals i tallers familiars 
a la plaça de Can Rius. Una 
de les activitats més desta-
cades va ser el tradicional 
Caga Tió, a càrrec de l’Es-
plai Grifoll, que es tornarà 
a repetir el diumenge 5 de 
desembre. En total van ser 
una cinquantena de parades 
i activitats.

L’ajuntament de Granollers 
estrena il·luminació monumental
Es posarà en marxa dilluns al vespre, igual que l’enllumenat nadalenc

Granollers

F.P.

L’edifici històric de l’ajun-
tament de Granollers, a 
la plaça de la Porxada, 
estrenarà aquest dilluns al 
vespre la nova il·luminació 
monumental que s’hi ha 

instal·lat. Era una de les 
intervencions en edificis 
prevista en el Pla Director 
d’Il·luminació del Patrimoni 
Arquitectònic de Granollers, 
que va començar-se a apli-
car el gener de 2019 amb 
l’estrena de la il·luminació 
de la Porxada. Recentment, 

també s’han il·luminat algu-
nes xemeneies industrials 
com les de l’antiga fàbrica 
de Can Comas, al carrer Sant 
Jaume. El projecte ha estat 
desenvolupat per Alfred Sá, 
enginyer tècnic industrial 
de Cardedeu que des de fa 
més de 35 anys treballa en 

projectes d’il·luminació. Ell 
també és el responsable de 
la il·luminació de la Porxada 
i les xemeneies. 

S’han posat 32 punts de 
llum, la majoria instal·lats a 
la façana però també n’hi ha 
de col·locats en una colum-
na de llums i un fanal de la 
plaça i que donen “un bany 
de llum general a la façana”, 
explica Sá. A partir d’aquí, 
s’“il·lumina  amb llum d’ac-
cent els buits arquitectònics 
de la façana” amb “unes 
pinzellades de llum molt 
petites” i amb “un color molt 
càlid” que “li queda molt bé 
al color” de l’edifici. “Abans, 

hi havia un llum més freda i 
blavosa i el color de la faça-
na quedava apagat”, indica 
Sá, que defensa que “cal 
il·luminar amb la quantitat 
exacta de llum perquè agra-
ri, cridi l’atenció i permeti 
apreciar els matisos”.

Entre dimarts i dijous 
de la setmana passada, Sá i 
l’empresa instal·ladora van 
acabar de perfilar el projec-
te fent les darreres proves. 
“Està al 95% però encara 
hi podem fer algun retoc.” 
Els punts de llum es comu-
niquen amb una tecnologia 
sense cables i es controlen 
des d’un mòbil.
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La Garriga va celebrar la Festa de la Llum dissabte al vespre

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

Passejar per Caldes aquest 
cap de setmana volia dir 
gairebé transportar-te als 
mercats nadalencs de les 
capitals europees. “Un mer-
cat inspirat en els models 
nòrdics”, apuntava Isidre 
Pineda durant la presentació 
de la nova edició d’aquesta 
proposta calderina, el 35è 
Mercat de Nadal de Caldes 
de Montbui, organitzat con-
juntament pel Museu Ther-
malia i l’Ajuntament.

Des del consistori van 
voler detallar molt bé aques-
ta nova aposta. Globalment 
s’ha passat d’una “fira” a un 
“mercat” amb dues noves 
característiques destacables 
a simple vista: casetes de 
fusta per acollir les parade-
tes dels artesans i firaires, i 
més dies de duració. Per tant, 
tothom qui no n’hagi pogut 
gaudir aquest cap de setma-
na encara tindrà temps del 3 
al 8 de desembre. Així doncs, 
hi ha canvis, però no es perd 
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Caldes ja va instal·lar divendres l’arbre de Nadal a la plaça de la Font del Lleó
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A l’esquerra, l’arbre de Nadal de Corró d’Avall, decorat amb estrelles pintades. A la dreta, l’arbre de Nadal a Bellavista
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A l’esquerra, alguns dels exemplars exposats a la nau Dents de Serra. A la dreta, l’exhibició d’arts marcials que es va fer dissabte a la tarda dins les Jornades Culturals del Japó

Granollers

Teresa Terradas

La passió i l’atracció que 
desperta l’art del bonsai van 
quedar paleses aquest cap de 
setmana a Granollers amb la 
celebració de la XV Mostra 
de Bonsais Nishiki-ten, a la 
qual enguany s’hi van afegir 
les primeres Jornades Cultu-
rals del Japó. La mostra i els 
tallers que es van fer diven-
dres, dissabte i diumenge 
van acollir un gran nombre 
de visitants –més d’un miler 
segons l’organització– atrets 
per aquesta nova convocatò-
ria de l’Associació Cultural 
de l’Art del Bonsai de les 
Franqueses.

Aquesta 15a edició ha 
estat marcada per algunes 
novetats, segons ha explicat 

Manel Luque, president 
de l’entitat organitzadora. 
D’una banda, s’ha creat la 
figura del convidat d’honor, 
que ha recaigut en Xavier 
Massanet, un dels fundadors 
de l’Associació Cultural de 
l’Art del Bonsai, al qual li 
han dedicat un espai espe-
cial per mostrar els seus 
arbres. De l’altra, s’ha portat 
una escola convidada, Medi 
Bonsai, de València, que ha 
tingut un espai de 28 metres 
quadrats per muntar i mos-
trar els seus arbres.

El principal punt d’atracció 
de la mostra, però, ha estat la 
mostra de bonsais, amb una 
cinquantena d’exemplars 
procedents de tot Catalunya i 
l’Estat espanyol. Els expositors 
han hagut de passar una selec-
ció després que els aspirants 

presentessin un reportatge 
fotogràfic i una fitxa tècnica.

Però més enllà dels bon-
sais, Luque destaca altres 
elements de la cultura japo-
nesa que també estaven 
exposats, com les suisekis, 
unes pedres extretes de la 
natura amb formes deter-
minades que s’han polit; les 
ikebanes, uns muntatges 
amb flors naturals que es 
fan al Japó, o els kusamonos, 
unes flors molt petites en 
tests cultivats. En aquest cas, 
Maria Rosa Bonet en va fer 
una petita demostració que 
després es va exposar. 

La mostra també va acollir, 
a la dreta de l’entrada, un 
tokonoma, “com una finestra 
oberta, que és l’espai prin-
cipal de la casa, on hi ha dos 
arbres que normalment són 

perfectes”, va explicar Luque.
Tot plegat serveix per 

acostar la cultura japonesa, 
igual que les exhibicions 
d’arts marcials que dissabte 
a la tarda van fer els alumnes 
de les escoles Shito Warl i 
Swing Granollers; o els dife-
rents tallers i demostracions, 
com el de sumí-e o el d’ike-
bana. Enguany va destacar 
la presència del mestre italià 
Marco Invernitzzi, que va fer 
un taller de bonsais durant 
tot el divendres, o de Gabi 
Romero, que va convertir el 
taller que havia de fer diu-
menge en una demostració. 

A tota aquesta activitat s’hi 
va afegir, a l’exterior de la 
nau Dents de Serra, el Mer-
cat de  la Nishiki-ten, on pro-
fessionals del món del bonsai 
venien el seu material.

A
IT

A
N

A
 S

U
C

H

La cercavila de les oques artistes és una de les atraccions de la fira

Vallgorguina

El 9 NOU

La Fira del Bosc i la Pagesia 
va tornar als carrers de Val-
gorguina durant tor el cap 
de setmana, amb la meitat 
de parades que fa dos anys 
–una seixantena– però amb 
molt d’ambient i visitants, 
la majoria dels voltants però 
també d’altres punts com 
Tarragona. 

Les diferents parades van 
ser un dels pols d’atracció, 
que es va traduir amb força 
vendes, però també ho van 
ser la mostra d’oficis antics 
com el de ferrer, picapedrer, 
vidrier o treballadors de la 
llana, a més de la ja clàssica 

cercavila de les oques artis-
tes. Tot i que la persona que 
ho fa es jubila, l’alcalde, Joan 
Mora, ha assegurat que l’ac-
tivitat tindrà continuïtat, i 
si ho volen la podran tornar 
a portar. “A la gent li agrada 
molt, és com un ramat de 
xais però amb oques.”

També va tenir un èxit 
total el jocs de fusta gegants, 
procedents de Lleida, que 
entreté tant els més petits 
com els pares; o les demos-
tracions que es van fer diu-
menge al matí a l’espai de la 
fira i a la tarda a la plaça de 
la Vila, de bombolles de sabó, 
que van fer les delícies de 
molts infants. 

El que no s’ha fet aquest 
any ha estat el concurs de 
troncs, una de les activitats 
que la gent ha trobat a fal-
tar molt, segons Mora. “No 
l’hem volgut fer perquè era 
un punt on es produïen mol-
tes aglomeracions.”

Vallgorguina torna a celebrar la Fira del Bosc i la Pagesia, amb molts visitants

Menys parades, el mateix ambient

Bonsais que desperten passions
Granollers acosta l’art dels bonsais i la cultura japonesa amb una mostra

Nou premiats 
d’arreu
T.T.

En la quinzena edició 
dels premis Nishiki-Ten 
als bonsais exposats es 
van donar nou premis 
repartits en els exemplars 
petits, mitjans i grans. En 
la primera categoria els 
premiats van ser David 
Ruiz i Emili Roig, de 
Barcelona, i Gerard Corcó, 
de Lleida. En la categoria 
de mitjans, el jurat va 
premiar Jhon Mora, de 
València, i Ferran Arbu-
es i Sebastià Gesti, de 
Barcelona. Els tres premi-
ats en la categoria de bon-
sais grans van ser Rubén 
Ceizar, d’Astúries; Eduard 
Serra, de Girona, i Lionel 
Moinet, de França. El vere-
dicte es va fer públic en 
el sopar que es va fer dis-
sabte al vespre a la Fonda 
Europa.
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Antonio García, en la imatge defensat per Mihajlo Mitic, va ser un dels destacats dels darrers minuts
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PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

Jov. Mataró, 26 
La Roca, 30
Mataró (Maresme)

El Mubak BM La Roca va 
aconseguir una treballada 
victòria a la pista del Joven-
tut Mataró, un equip que, 
tradicionalment, ha posat en 
dificultats l’equip de Josep 
Morales. Els roquerols que, 
malgrat encaixar 26 gols, van 
fer un gran exercici defensiu 
per minimitzar el poderós 
llançament exterior local. El 
Mataró no es va despenjar en 
cap moment i no va deixar 
que els visitants deixessin de 
prémer l’accelerador. 

Mubak La Roca: Miquel, 
Piqueras (3), Casas (3), 
Sánchez (5), Ferré, Galisteo 
i Sanoun (3) [set inicial]; 
Aaron (ps), Ferran (2), 

Camprubí (1), Manzano (6), 
Navarro, Sola (2), Castillo 
(3), López i Aguilera (2).

Parcials: 1-2, 3-6, 5-8, 8-10, 
10-15, 15-17 [descans]; 17-19, 
19-21, 20-23, 22-25, 25-28 i 
26-30 [final]. 

Palautordera, 28 
St. E. Sesrovires, 33
Sta. M. de Palautordera

El Palautordera-Salicru 
va caure davant un rival 
directe com el Sant Esteve 
Sesrovires. L’equip d’Èric 
Gasull no va fer un mal par-
tit, però petites desconnexi-
ons al segon temps van ser 
decisives. El parcial de 0-4 a 
la represa va ser clau perquè 
els visitants s’enduguessin 
els punts.

Palautordera-Salicrú: 

Gesa, López, Pascual (5), 
Anfruns (2), Encinas (3), 
Vivas (1), Fradera (2), Casa-
do, Rius (3), Biel (5), Aritz 
(3), Tomàs, Clausells (4), 
Agustí i Pérez.
Parcials: 3-2, 7-8, 8-11, 11-13, 
11-15, 14-17 [descans]; 14-21, 
16-23, 19-26, 21-28, 22-32 i 
28-33 [final]. 

Sabadell, 28 
Sant Esteve, 39
Sabadell

El Sant Esteve va aconseguir 
una victòria fàcil davant el 
Sabadell, cuer i que encara 
no ha puntuat. A l’equador 
del primer temps, els de 
Bosch i Castellarnau van 
deixar el partit vist per sen-
tència quan van obrir marge 
fins als 10 gols. Els locals van 

intentar reduir el desavan-
tatge, però el Sant Esteve va 
acabar vencent per 11 gols.

CH Sant Esteve: Ponsatí 
(3), Colomé (6), Xerta (3), 
Marín (1), Vilà, Prat (2), Lle-
onart (4), Pujadas, Guillem 
(3), Planas (8), Deumal (2), 
Volart i Morell (7)

Parcials: 2-3, 3-5, 4-10, 6-
13, 9-19, 14-22 [descans]; 15-
24, 17-28, 17-32, 20-33, 24-36 
i 28-39 [final].

KH-7, 33 
Bordils, 29
Granollers

El KH-7 BM Granollers 
continua fent passes enda-
vant i està mantenint-li el 
frec a frec al BM La Roca. 
Només els separen dos punts. 
L’equip de Sergio Pozo va 

derrotar l’Handbol Bordils, 
en un altre partit en què la 
defensa vallesana va tor-
nar a brillar. El KH-7 es va 
refer d’un inici en el qual el 
Bordils va ser superior per 
l’encert en el llançament 
exterior. Amb el pas dels 
minuts, els locals van agafar 
la mida a l’atac visitant i van 
recuperar pilotes per córrer.

KH-7 BM Granollers: 
Zudaire, Marc Vega (4), 
Armengol (1), Mainar (2), 
Campos (7), Martínez (5), 
Guillem Vega (3) [set inicial]; 
Varela (ps), Miró (4), Valera 
(5), Pont, Bermúdez (1), 
Castilla, Romero (1), Ekaitz i 
Márquez.

Parcials: 2-3, 4-5, 7-6, 9-9, 
12-10, 15-12 [descans]; 16-16, 
19-19, 20-20, 24-22, 29-26 i 
33-29 [final].

AX Puente Genil  26

Michal Martin Konecny, Délcio 
Moreno (2), José Cuenca (1), Joao 
Pedro da Silva (4), Javi García (3), Xavi 
Tuà (1) i Mihajlo Mitic (3) [set inicial]; 
Sean Corning (1), Felipe Borges (5, 
3p), Antonio Pineda, Chen Pomeranz 
(3), Pere Arnau i David Estepa (3).

Fraikin BM Granollers 30

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

ÀRBITRES: Rafael Alberto García i Alberto Rodríguez. Exclusions: Tuà i Mitic 
de l’Ángel Ximénez Puente Genil i Rey (2) del Fraikin BM Granollers.

PARCIALS: 3-3, 6-8, 9-10, 10-12, 12-14 i 15-16 [descans]; 18-17, 18-19, 21-20, 23-
22, 26-24 i 26-30.

Puente Genil (Còrdova)

EL 9 NOU

Segon desplaçament seguit 
i segona victòria per al Frai-
kin BM Granollers. L’Ángel 
Ximénez Puente Genil el 
va tenir contra les cordes a 
la segona part, però l’equip 
d’Antonio Rama no es va 
rendir quan pitjor estaven 
les coses –26-24 en contra 
i inferioritat numèrica– i, 
en un final espectacular, va 
aconseguir un parcial de 0-6 
per deixar muda tota l’afició 
local i sumar, així, la novena 
victòria de la temporada (26-
30).

La primera part del Frai-
kin va tenir més llums que 
ombres, malgrat que alguna 
d’aquestes ombres podria 
allargar-se en el temps –la 
lesió de Marc Guàrdia quan 
encara no s’havia arribat al 
quart d’hora de joc–. Els de 
Rama van liderar el marca-
dor, tot i la bona actuació 
del porter del Puente Genil, 
Michal Martin Konecny –va 
acabar la primera part amb 
set aturades, una de les quals 
en l’únic penal que va llançar 
el Fraikin–. Chema Márquez 
i Pol Valera –aquest, jugant 
juntament amb Jan Gurri al 
lateral dret, per substituir 
la baixa per lesió d’Álex 
Márquez– van liderar l’atac 
granollerí tant pel que fa 
a l’anotació com pel que fa 
a la direcció de joc, i els de 
Rama van aconseguir sempre 
superioritats per encapçalar 
el marcador malgrat alguns 
moments de desconnexió.

El Puente Genil va acon-

seguir empatar al marcador 
en diverses ocasions però 
mai va posar-se per davant i 
Rangel, amb una doble atu-
rada al límit del temps, va 
permetre al Fraikin arribar 
al descans al davant al mar-
cador. Un avantatge que sí 

que es va revertir a l’inici de 
la segona part, quan el porter 
Konecny va continuar fent 
de les seves, amb aturades de 
mèrit als sis metres –dues de 
seguides a Esteban Salinas– i 
en algun contraatac.

El Puente Genil, que ja 

havia provat alguns minuts 
amb defensa 5-1 a la pri-
mera part, la va mantenir a 
la segona i al Fraikin li va 
costar superar-la, tot i que el 
partit es mantenia igualat. 
L’equip, després d’un temps 
mort demanat per Rama amb 
24-22, va semblar canviar la 
tendència i després va ser el 
tècnic local Paco Bustos qui 
va reaccionar amb un altre 
temps mort. Chen Pomeranz 
va posar el seu equip amb un 
26-24 i va treure l’exclusió 
d’Oriol Rey. En inferioritat el 
Fraikin va empatar, i després, 
en igualtat, va jugar amb 
sang freda i va aprofitar les 
aturades de Rangel –decisiu 
al tram final del partit– per 
rematar la feina a la contra.

Rama: “En 
algun moment 
ho hem vist 
molt negre”

 Puente Genil (Còrdova)

EL 9 NOU

El Fraikin perdia de dos 
gols a vuit minuts del 
final, quan Antonio Rama 
va demanar temps mort. 
Pocs minuts després, amb 
el mateix desavantatge i 
afegint-hi l’exclusió d’Ori-
ol Rey, el panorama encara 
es posava més pelut. “En 
aquell moment ho hem 
vist molt negre. No crèiem 
en la victòria, i menys amb 
aquesta diferència final”, 
va assegurar l’entrenador 
del Fraikin al final del 
partit. 

“Ha estat un partit molt 
dur físicament, pel ritme 
de joc i pels contactes. 
Hem arribat al final del 
partit amb les forces molt 
justetes, i ells també, 
però han aparegut Anto-
nio, Chema i Rangel”, 
va explicar. “El saltet de 
qualitat que ens ha aportat 
la porteria ha estat clau. 
Ells al final han vist que 
no arribaven i s’han des-
inflat també”, va afegir. 
“Portàvem alguns partits 
regalant últimes accions. 
Aquest cop no hem abaixat 
la guàrdia. Millor guanyar 
de quatre que de tres”, va 
concloure.

Dimecres l’equip afron-
tarà el tercer viatge seguit, 
a Benidorm, i diumenge 
rebrà al Palau al debutant 
Torrelavega, en una set-
mana de doble partit.

Espectacular remuntada final
Un parcial de 0-6 als últims cinc minuts permet al Fraikin derrotar el Puente Genil (26-30)

LLIGA ASOBAL 
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El Circuit de Barcelona-Catalunya va presentar una imatge immillorable

El trentè aniversari del Circuit 
marca l’inici d’una nova etapa
Es va presentar el nou model del Circuit, que serà més innovador i sostenible

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

La primera línia visitant va ser un malson per a la defensa local

El Mataró trenca el bon moment 
del Mubak BM La Roca

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

Una de les bèsties negres 
dels darrers anys, el Joventut 
Handbol Mataró, va impedir 
la possibilitat de sumar la 
quarta victòria consecutiva 
del Mubak BM La Roca. Un 
cop allunyat de la zona de 
descens, en cas de victòria, 
l’equip de Ramon Plans 
s’hauria acostat acostat a 
la zona de promoció. Però 
l’experiència i la qualitat 
individual de Clara Poo o 
Ona Muñoz –exjugadores del 
KH-7 BM Granollers– van 
superar una defensa roque-
rola que mai es va acabar de 
sentir còmoda.

Les ràpides transicions de 
Verdugo des del centre van 
donar els primers avantatges 
a les visitants, que van manar 
durant molts minuts del pri-
mer temps. La Roca va millo-
rar les seves prestacions, i 

els gols de Ribas i Jiménez 
van posar l’empat al descans. 
Després de molts minuts 
d’igualada al segon temps, 
el Mataró a pocs minuts pel 
final va agafar dos gols de 
marge que van ser decisius.

Mubak BM La Roca 26

Serres, Jiménez (8), Clascà (3), 
Fontcuberta, Garcia (2), Vallejo (3) 
i Yeste [set inicial]; Ramírez (ps), 
Ortega (1), Sancho, Guerreiro, 
Dueñas, Ribas (6), Felip, Nevado (2) i 
Alcalde (1).

Hapo Joventut Mataró 30

Roig, Agulló (1), Poo (11), Verdugo 
(5), Forné (6), Buscà (2) i Muñoz 
(5) [set inicial]; Benktib (ps), Nahia, 
Muñoz, Pérez, León i Salazar.

ÀRBITRE: Aitor Molina i Javier Gomáriz. Exclusions per Vallejo, Garcia i 
Fontcuberta pel Mubak BM La Roca i Poo, Muñoz, Forné i Buscà pel Joventut 
Handbol Mataró.

GOLS: 2-3, 4-7, 6-11, 11-12, 13-15, 16-16 [descans]; 18-18, 20-20, 22-23, 24-25, 25-
27 i 26-30 [final].

Montmeló

EL 9 NOU

El 30è aniversari del Circuit 
Barcelona-Catalunya és el 
principi d’una nova etapa 
marcada per un nou circuit 
adaptat als principis i valors 
del segle XXI, lligat a la sos-

tenibilitat, la innovació i la 
vinculació amb l’entorn. La 
festa de commemoració de 
l’aniversari de dissabte va 
acollir a 14.143 persones. 

A més, també va comptar 
amb la presència de Roger 
Torrent, president del Cir-
cuit i conseller d’Empresa i 

Treball de la Generalitat de 
Catalunya. Torrent va asse-
gurar: “Volem reconvertir 
aquest equipament, con-
cebut entorn de la benzina 
i les grans competicions, 
en un espai al servei de la 
societat, de l’oci saludable, 
de la mobilitat verda, de la 

innovació industrial, del tei-
xit productiu i del territori. 
Volem que allò que es va 
crear amb la lògica del segle 
XX respongui a les noves 
realitats i als nous reptes 
del país. Volem que sigui un 
símbol de la transformació 
verda i de l’adaptació d’ac-

tivitats i infraestructures 
que ens exigeix l’emergència 
climàtica.”

Des de les 9 del matí fins a 
les 5 de la tarda es van orga-
nitzar diverses activitats per 
les instal·lacions del Circuit 
enfocades als més petits: 
circuits per a karts o patinets 
elèctrics, propostes gastronò-
miques, concerts, rodada de 
bicicletes, simuladors, globus 
aerostàtic, entre d’altres.
A part de la part més lúdica, 
el Circuit de Barcelona-
Catalunya també ha inaugu-
rat l’Exposició “30 anys, un 
viatge al passat”, que recorre 
les tres dècades d’història del 
Circuit, una presentació que 
explica les tres dècades d’his-
tòria del circuit. Un altre 
dels actes que es van celebrar 
va ser l’homenatge a Sebastià 
Salvadó, un dels impulsors 
del Circuit de Barcelona-
Catalunya i president del 
RACC durant 30 anys, a qui 
se li reconeixerà la seva tasca 
amb una plaça.

RECAptACIó pER  
A LA MARAtó dE tV3

La Festa del 30è aniversari 
també va tenir la seva ves-
sant més solidària. Una de 
les activitats més esperades 
són les Voltes Solidàries, una 
iniciativa que recapta fons 
per a La Marató de TV3. En 
aquesta edició, prop de 300 
amants del motor van rodar 
amb vehicle propi pel traçat 
vallesà acompanyats dels 
seus amics i familiars. En 
total, entre la venda d’entra-
des i les voltes solidàries, es 
van recaptar 39.882,00 euros 
que aniran destinats a La 
Marató de TV3, que aquest 
any tractarà sobre la salut 
mental.

Boadilla Monte (Madrid)

EL 9 NOU

L’equip estatal femení va fer 
els darrers assajos aquest cap 
de setmana, abans de comen-
çar aquesta setmana el Cam-
pionat del Món, en el qual 
Granollers serà una de les 
seus. La pivot de Granollers 
Kaba Gassama va ser una de 
les bones notícies de l’equip 
que dirigeix José Ignacio Pra-
des, que es va endur la 24a 
edició del Torneig Interna-
cional d’Espanya –a Boadilla 
del Monte– i va deixar molt 
bones sensacions. 

En la primera jornada de 
competició, de divendres, 
Espanya va apallissar amb 
molta comoditat Eslovàquia 

per 35 a 15, amb 3 gols de la 
pivot del Fleury. En la jorna-
da de dissabte, el combinat 
estatal va superar Polònia 
per 32-25. Kaba Gassama 
va aportar dos gols. En el 
decisiu duel de diumenge al 
migdia per decidir el campió 
del torneig, les de Prades van 
saber patir per acabar supe-
rant a la Selecció alemanya 
per un ajustat 23-22. Gassa-
ma no va poder marcar, però 
va forçar diversos set metres 
en moments compromesos 
del partit.

Espanya inaugurarà el 
Campionat del Món debu-
tant el proper dimecres a 
Torrevieja a 2/4 de 9 del 
vespre davant la selecció de 
l’Argentina.

L’equip estatal, amb 
Kaba Gassama, transmet 
bones sensacions
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Vilafranca del Penedès

EL 9 NOU

L’Esport Club Granollers va 
perdre, dissabte, al camp del 
Vilafranca, amb un solitari 
gol de David Acedo al quart 
d’hora de joc. Va ser un partit 
que va passar amb més pena 
que glòria pels granollerins, 
que amb prou feines van 
inquietar la porteria defen-
sada per Toni Casamayor. 
L’ocasió més clara per als de 

José Solivelles va arribar al 
temps afegit, amb un xut de 

xilena de Roger Escamilla, 
que va sortir fregant el pal.

El Vilafranca va tenir el 
control de la pilota a la pri-
mera part i també va tenir 
les ocasions més clares. Va 
avisar, primer amb una oca-
sió de Xavier Pluvins i des-
prés amb una altra d’Acedo, 
que poc després va marcar 
un golàs amb un xut de fora 
l’àrea, amb rosca, a l’escaire 
llarg, on Oriol Martí no va 
poder arribar. Martí va ser 
protagonista, minuts més 
tard, amb una volada espec-
tacular per refusar un xut 
des de la frontal del mateix 
Acedo, i després en refusar 
un remat de cap de David 
Fontanils a la sortida d’un 
córner.

A la segona part el domini 
de la pilota també va corres-
pondre majoritàriament al 
Vilafranca, però va ser un 
domini més estèril perquè no 
es traduïa en ocasions de gol. 
L’Esport Club ho va intentar 
fins al final, i va tenir més 
possessió amb l’entrada 
d’Ayub i Quintanilla, però 
sense gaires opcions de gol 
més enllà d’una xilena d’Es-
camilla, al temps afegit.

La nota positiva del partit, 
per part granollerina, va ser 
el debut de l’últim fitxatge 
dels de Solivelles, el mig-
campista Juli Serrano, que va 
jugar d’inici i va jugar els 90 
minuts.

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA 

Una errada de marcatge 
frustra el bon partit  
del CF Les Franqueses

El Parets capgira un 2-0 
advers contra el cuer  
per acabar golejant (2-6)

El CN Caldes 
retroba el camí de 
la victòria contra 
l’Arrahona (9-7)

Caldes de Montbui

El CN Caldes va tornar a gua-
nyar després de tres jornades 
sense aconseguir-ho. L’equip 
de Xavi Passarrius va domi-
nar amb claredat el marcador 
durant tot el partit però 
després del 8-3 l’Arrahona va 
apropar-se a només un gol. 
Navarro va fer el 9-7 final.

CN Caldes: Muñoz, López, 
Armijo, Ibáñez i Guardeño 
–[cinc inicial]–; Pastor (ps), 
Benach, Navarro i Pujol.

Gols: 1-0, Pujol, min 1; 2-
0, López, min 5; 3-0, López, 
min 13; 3-1, min 16; 3-2, min 
17; 4-2, Ibáñez, min 17; 5-2, 
López, min 24; 6-2, López, 
min 26; 6-3, min 28; 7-3, 
Guardeño, min 29; 8-3, Pujol, 
min 30; 8-4, min 31; 8-5, min 
35; 8-6, min 35; 8-7, min 37; 
9-7, Navarro (p), min 39.

Derrota mínima 
per a un Mollet 
a qui li anul·len 
dos gols

Barcelona

EL 9 NOU

Tot i que va dominar i va 
disposar de les ocasions més 
clares per marcar, el Mollet 
va acabar perdent per 1 a 0 
contra el Martinenc en una 
jugada desafortunada. A la 
primera part al Mollet li van 
anul·lar un gol per fora de joc 
i, a la segona, van reclamar-
ne un altre que l’àrbitre no 
va concedir per no apreciar 
que hagués traspassat la línia 
de gol. Una centrada lateral 
molt bombejada que Luque 
no va poder blocar va supo-
sar l’únic gol del partit pel 
Martinenc. Els molletans van 
continuar tenint ocasions 
però els va mancar encert.

FUTBOL - 1A CAT. 

F. SALA MASCULÍ

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF. Grup 5 
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El debutant Juli Serrano –a la dreta– i Marc Fuentes, persegueixen l’autor del gol del Vilafranca, David Acedo

FC Martinenc 1

Priego, Hernández, Saro, Ahufinger, 
Rodríguez, Martínez, Canelada (Del 
Río, min 66), González, Alba (Suárez, 
min 66), León i Canalejo.

CF Mollet UE 0

Luque, Reche, Sergio Jiménez (Bilal, 
min 80), Jacobo (Alieu, min 80), 
Édgar, Sergio Sánchez, Uroz, Alexis, 
Diallo, Pesky i José.

ÀRBITRE: Jesús Martínez, assistit a 
les bandes per Adrián García i Íker 
Aguirrebeitia. Targetes: Rodríguez, 
Canelada, Del Río i González del 
Martinenc i Uroz i David Parra 
(entrenador) del Mollet.

GOLS: 1-0, Del Río, min 67.

UE La Jonquera 2

Montero, Curiel, El Bassri, Davesa 
(Pagès, min 46), Pons, Planas, Coll, 
Batlle (Montién, min 75), Carreras 
(Pasquier, min 75), Calsina (Darné, 
min 65) i Casado (Souza, min 75).

CF Parets 6

Vilarrasa, Obiol, Montpart, Mesa 
(David García, min 70), Ruiz, 
Irigoyen (Torralba, min 26), Vílchez, 
Álex García (Rodríguez, min 83), 
Pedro Lino, Carreón (Sánchez, min 
46) i Aradilla (Omar, min 46).

ÀRBITRE: Rubén Serra, assistit a les bandes per Francesc Puig i Raid Houms. 
Targetes: Curiel, Pagès i Davesa de La Jonquera i Mesa, Ruiz i Pedro Lino del Parets.

GOLS: 1-0, Carreras, min 21; 2-0, Calsina, min 23; 2-1, Ruiz, min 32; 2-2, Vílchez, min 
54; 2-3, Ruiz, min 56; 2-4, Omar, min 58; 2-5, Omar, min 86; 2-6, Sánchez (p), min 89.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Una errada de marcatge en 
un llançament de falta late-
ral del Montañesa va suposar 
el gol de la derrota de Les 
Franqueses (0-1).

Els de Manolo Parralo 
van portar el pes del partit 

davant un Montañesa que 
durant la primera part va 
buscar molt la transició 
directa i que en la segona, 
amb el marcador a favor, es 
va dedicar més a la conten-
ció del resultat. Als últims 
minuts les Franqueses va 
tenir tres ocasions clares que 
no va aprofitar per empatar.

La Jonquera

EL 9 NOU

El Parets, amb una gran sego-
na meitat, va remuntar un 2-
0 advers contra l’UE La Jon-
quera per acabar golejant-lo 
per un clar 2 a 6. La Jonquera 
–cuer amb només dos empats 

i cap victòria– es va avançar 
amb dos gols en dos minuts 
però Guillem Ruiz va reduir 
distàncies a la mitja hora de 
joc. El Parets va culminar 
la remuntada als primers 
minuts de la represa amb 
gols de Vílchez, novament 
Ruiz i Omar.

FC Vilafranca 1

Casamayor, Massot, Fontanils, 
Illescas (Puig, min 84), Pluvins 
(Romo, min 79), Cano (Pasquina, min 
71), Bioque, Èric Via, Pol Via, Acedo i 
Arjona (Cortina, min 84).

EC Granollers 0

Martí, Bah, Díaz, Muñoz (Ayub, 
min 63), Jordan (Hamza, min 63), 
Escamilla, Jandro (Rayo, min 63), 
Castellano (Quintanilla, min 80), 
Fuentes (Zaid, min 80), Serrano i 
Urbina.

ÀRBITRE: Rubén Mancera, assistit a les bandes per David Caro i Oriol 
Martínez. Targetes: Pol Via del Vilafranca.

PARCIALS: 1-0, Acedo, min 15.

CF Les Franqueses 0

Jahir, Mahamadou (Lars, min 72), 
Atanasio, Maude, Manzanera 
(Younoussa, min 74), Vico (Mejías, 
min 52), Ulldemolins, López, Ilyas, 
Cisse i Planas (Vilà, min 89).

CF Montañesa 39

Mourín, Murcia, Gorfinkel, Torres 
(Santos, min 83), Moyano, Sanvidal 
(Pompido, min 74), Bilbao, Ruiz, 
Aumatell (Cases, min 74), Velillas 
(Anguera, min 83) i Pérez (Bejarano, 
min 66).

ÀRBITRE: Joan Garcia, assistit a les bandes per Adam Chohabi i Arnau Martí. 
Targetes: Vico, Planas, López i Manolo Parralo (entrenador) de Les Franqueses i 
Velillas i Mourín del Montañesa.

PARCIALS: 0-1, Sanvidal, min 44.

L’Esport Club, escàs d’arribada, 
perd contra el Vilafranca
Solivelles fa debutar el migcampista Juli Serrano, l’última incorporació de l’equip
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Witny Naomi, autora de l’empat a 1, controla la pilota perseguida per la jugadora del PBB La Roca Cristina Quílez

Dilluns, 29 de novembre de 202138

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA ESTATAL 

El derbi conclou amb un empat 
que no deixa satisfet ningú
El Llerona remunta el gol inicial de La Roca i encaixa l’empat a pocs minuts del final

Llerona

EL 9 NOU 

La primera volta de la com-
petició a la Preferent femeni-
na posava punt final amb un 
derbi vallesà que va acabar 
en un empat a 2 que no va 
deixar content ni el Llero-
na ni la PBB La Roca. A les 
roqueroles, que van anar de 
més a menys, l’empat els va 
deixar millor regust que no 
pas a un Llerona que, després 
de remuntar el gol advers 
del primer minut de partit, 
va veure com el PBB La Roca 
li empatava el partit al límit 
del temps.

Tot just començar el partit 
el Llerona va cometre una 
errada en la sortida de pilota 
i Zori ho va aprofitar per 
marcar el primer gol pel PBB 
La Roca. L’equip de Miguel 
Ángel Cruz es veia superior i, 
amb el gol a favor, es va anar 
relaxant de mica en mica i el 
Llerona va començar a dis-
posar d’alguna ocasió de gol 
que no va aprofitar, la més 
clara de les quals a la sortida 
d’un córner en què la rema-
tada va sortir per damunt del 
travesser.

La manca de tensió de les 
de Cruz es va notar a l’inici 
de la segona meitat, en què 
el Llerona va aprofitar una 
errada en una cessió a la por-

a camp contrari. Aquesta 
millora es va traduir en una 
remuntada a 10 minuts del 
final, amb una pilota ben 
lluitada per Alba Alcántara a 
la línia de fons –va guanyar-li 
el cos a cos a la seva defen-
sora– i que ella mateixa va 
definir a la perfecció amb el 
2-1. Un servei de falta llunyà 
penjat a l’àrea del Llerona 
va acabar en un refús i, en la 
segona acció, Zori va repetir 
diana per establir l’empat a 2 
definitiu.

El CD La Concòrdia goleja 
sense pietat el FS Ripollet 
per la via ràpida

tera –la pilota va quedar cur-
ta– per marcar l’empat, obra 
de Witny Naomi. L’equip de 

Joan Garcia va passar a tenir 
el control de la pilota i cada 
vegada tenint-la més estona 

FSF César Augusta 4

Valdivia, Villalba, Rivera, Torralba i 
Bazán [cinc inicial]; Sánchez, Reyes, 
Villanueva, Royo i Ibáñez.

CN Caldes 1

Claudia, Emma, Sandra, Carla i Celia 
[cinc inicial]; Leyre, Adriana, Andrea 
i Gemma.

ÀRBITRES: José Miguel Guillén i Laura Solano. Targetes: Sánchez i Ibáñez del 
César Augusta i Leyre i Marc Muñoz (entrenador) del CN Caldes.

GOLS: 0-1, Adriana, min 9; 1-1, Ibáñez, min 16; 2-1, Villalba, min 17; 3-1, Bazán, 
min 31; 4-1, Reyes, min 40.

CE Llerona 2

Irene, Yavila, yeste, Aina Lan, Boix, 
Núria, Aguilera, Llorente, Xènia, 
Witny Naomi i Fernández [onze 
inicial]; Mónica, López, Natalia (ps), 
Alcántara i Judit.

PBB La Roca 2

Forns, Cristina, Márquez, Tania, 
Bernés, Ortiz, Ferrer, Coral, Galera, 
Zori i Paula [onze inicial]; Uceda (ps), 
Yaiza, Laia, Bàrbara, Mireia, Patricia 
i Ariadna.

ÀRBITRE: Pau Martín, assistit a les bandes per Marc Pulido i Marçal Cabré. 
Targetes: Núria del Llerona i Márquez i Tania del PBB La Roca.

GOLS: 0-1, Zori, min 1; 1-1, Witny Naomi, min 47; 2-1, Alcántara, min 78; 2-2, 
Zori, min 86.

El Palautordera 
empata a Terrassa 
i acaba la primera 
volta com a líder

Terrassa

EL 9 NOU

El Palautordera va sumar un 
empat (0-0) contra el Fun-
dació Terrassa 1906, rival 
directe en la part alta de la 
classificació, que li permet 
continuar com a líder al final 
de la primera volta, amb 
dos punts de marge respec-
te a les terrassenques. El 
Palautordera va imposar el 
seu joc de possessió davant 
un Terrassa que sortia a la 
contra i va tenir ocasions 
molt clares, sobretot a la 
segona part, amb dos xuts al 
travesser i un contra uns que 
no van aprofitar.

Fund. Terrassa 1906 0

Piñol, Lozano, McLaughlin, 
Caballero, Gálvez, Rodríguez, 
Sellarés, Viñas, Carla Sánchez, 
Sanz i Del Barrio –[onze inicial]–; 
Santaularia (ps), Sacasa, Mengíbar, 
Aldea, Zambrano, De Fulgencio i 
Irene Sánchez.

CF Palautordera 0

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

ÀRBITRE: Sergio Corral, assistit a 
les bandes per María Rodríguez i 
Zalomme Manzano. Targetes: Carola 
del Palautordera.

GOLS: Cap

FS Ripollet 1

Busquets, Hernández, Gimeno, Recio 
i Oruj [cinc inicial]; Rosalen, Sánchez, 
Falguera, Fernández i Aguilar.

CD La Concòrdia 6

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

ÀRBITRES: Xavier Garcia i Víctor Pasamontes. Targetes: Oruj de l’Autoescuela 
Tachepol FS Ripollet.

GOLS: 0-1, Marina, min 2; 0-2, Mercè, min 7; 0-3, Sonia, min 13; 0-4, Marina, min 
15; 0-5, Sonia, min 22; 0-6, Júlia, min 24; 1-6, Hernández, min 39.

Ripollet 

EL 9 NOU

El CD La Concòrdia es va 
desfer del FS Ripollet (1-
6) amb molta facilitat i va 
sumar així la segona victòria 
consecutiva contra rivals 
de la part baixa de la taula. 
L’equip va sortir amb molta 
agressivitat defensiva, pres-

sionant i no deixant que el 
Ripollet imposés el seu joc i 
el gol de Marina al minut 2 
va facilitar les coses.

Tot i fallar algunes ocasi-
ons clares, al quart d’hora de 
partit les de Javi Ruiz ja gua-
nyaven per 0-4. Amb el 0-6 i 
el pas dels minuts l’equip es 
va relaxar i va encaixar l’1-6 
en l’última acció del partit.

Saragossa

EL 9 NOU

El CN Caldes va perdre la 
imbatibilitat a la pista d’un 
FSF César Augusta que es 
va mostrar més efectiu de 
cara a porteria. L’equip de 
Marc Muñoz, que era líder 
amb vuit victòries en vuit 
partits, va perdre per 4 a 1 a 
Saragossa i va perdre el lide-
rat a mans del Castelló, que 
va guanyar a Castelldefels.

Ambdós equips van pres-
sionar molt amunt i en una 
d’aquestes pressions Emma 
va recuperar una pilota a 
camp contrari i va fer la pas-
sada per a Adriana, que va 
definir molt bé per avançar 

Les de Marc Muñoz, menys efectives de cara a gol que en altres partits

El CN Caldes perd la imbatibilitat 
a la pista del César Augusta

el Caldes. El César Augusta 
feia un joc més directe que el 
Caldes, i en algunes fases va 
saber controlar, però en dos 
minuts una transició ràpida 
local i una pèrdua de pilota 
de les calderines en zona de 
construcció van suposar dos 
gols que capgiraven el marca-
dor a favor de les aragoneses.

El Caldes va tornar a dispo-

sar d’ocasions clares a l’inici 
de la represa per haver empa-
tat i capgirat el marcador, 
però no van estar encertades. 
Un xut llunyà, que va entrar 
per l’escaire, va suposar el 3-
1. El Caldes va passar a jugar 
de cinc i va fallar alguna oca-
sió. Una pèrdua a 40 segons 
del final va acabar en el 4-1 
definitiu, a porta buida.

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT 
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Oriol Gayolà va fer l’únic gol del partit, però va tenir una altra ocasió molt clara resolta pel porter

Un solitari gol de Gayolà 
manté líder el Caldes
Tot i l’ajustat triomf, el Caldes va guanyar sense passar angúnies

CF Caldes 1

Morte, Cabot, Roca, Gayolà 
(Torrecillas, min 82), Valls, Parra, 
Aznar (Jordi Camí, min 82), Albert 
Camí, Tacón (Alsina, min 89), Alcañiz 
i Anaya (Segura, min 82).

Unif. Santa Perpètua 0

Pino, Álvaro, Leandro, David 
(València, min 15), Cusidó, Gago 
(Miñarro, min 64, Luque, Romero, 
Rupérez (Maylamene, min 64), 
Caballero (Daniel, min 81) i Valdívia 
(Bain, min 64).

ÀRBITRE: Youssef Esselilam assistit a les bandes per Pere Aylward i Èric Villar. 
Amonestacions per Aznar, Tacón i Cabot pel Caldes i Luque i Romero de la 
Unificació Santa Perpètua.

GOLS: 1-0, Gayolà, min 11.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Caldes segueix intractable 
aquesta temporada, tot i no 
poder comptar amb l’entre-
nador José Luis Duque. Els 
calderins van guanyar per la 
mínima a la Unificació Santa 
Perpètua amb el jugador Gui-
llem González com a tècnic. 

Al Caldes se li acostumen 
a encallar els partits contra 
els conjunts de la zona baixa 
i així va ser. El vent tampoc 
va ser un bon aliat dels visi-

tants, que, tot i no aproxi-
mar-se a porteria, se sentien 
còmodes amb el planteja-

ment defensiu. L’únic gol va 
ser de Gayolà en una acció 
enganyant el porter visitant.

La Torreta 
acaba empatant 
un partit que se 
li fa massa llarg

La Torreta

EL 9 NOU

Tercer empat consecutiu i 
quarta jornada sense perdre 
que encadena La Torreta, 
però amb la sensació que les 
victòries se li escapen per 
poc. Els tres primers gols van 
ser molt matiners. Bustos 
va aprofitar una indecisió 
entre el porter i un central 
local per avançar el Molinos. 
Mateo i Martín aprofitant 
dos refusos del porter visi-
tant van capgirar el partit. 
Els locals haurien pogut 
sentenciar el partit al primer 
temps, però no ho van fer i 
Aguilar va empatar a la sorti-
da d’un córner al 83.

CF La Torreta                  2

Gilabert, Mateo (Abdelkarim, min 
63), Gerard, Martín, Bilal (Moreno, 
min 63), Verano, Alan (Arnau, min 
75), Diao, Tormo (Armando, min 87), 
Senyé i Rubio.

UD Molinos                     2

Cano, Aguilar, Artero, Saldaña, 
Bustos (Palau, min 52), Bruns 
(Martín, min 81), Mendoza, Aitor, 
Mora, Sergio (Cristian, min 46) i 
Keita.

ÀRBITRES: David Talavera assistit 
a les bandes per a Manel Rebollo 
i Manuel Gómez. Amonestacions 
per Tormo, Alan, Rubio, Martín, 
Armando i Senyé per La Torreta i 
Aitor i Antoni pel Molinos.

GOLS: 0-1, Bustos, min 3; 1-1, Mateo, 
min 8; 2-1, Martín, min 14; 2-2, 
Aguilar, min 83.

El Parets B 
s’acostuma a 
sumar punts als 
instants finals

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Parets B està convertint 
en un hàbit marcar gols que 
li donen punts als instants 
finals i ho va fer per tercer 
partit consecutiu. Aquest 
cop, l’equip de Kiko Sánchez 
va superar el Llavaneres amb 
una rematada de Nico Ara-
dilla, al minut 89, precedida 
d’una centrada de Moreno a 
l’àrea. Tot i aconseguir el gol 
a les acaballes, els locals van 
tenir ocasions durant tot el 
partit per poder-ne fer més. 
El Llavaneres, tossut en la 
idea de treure la pilota juga-
da, va acusar les pèrdues de 
pilota castigades pel Parets.

CF Parets B 1

Gerard Muñoz, Gómez (Moreno, 
min 63), Polo, Rocamora (Pesquer, 
min 63), Aradilla (Fernández, min 
89), Alejandro Muñoz, Marouam, 
Torralba (Segovia, min 86), Obiol, 
Hernández (Tortosa, min 77) i Toure.

CE Llavaneres               0

Rocca, Mora, Durán, Medina 
(Sanneh, min 77), Dahbi, Castillo, 
Ortiz (Jaiteh, min 13), Torrents, 
González (Torrejón, min 90), Bas 
(Arnau, min 90) i Adel (Rabassa, min 
63).

ÀRBITRES: Coral Couso assistit a 
les bandes per Alejandro Gómez 
i Èric Garcia. Amonestacions per 
Marouam, Pesquer, Polo i Gerard 
Muñoz pel Parets B i Dahbi i Mora 
pel Llavaneres.

GOLS: 1-0, Aradilla, min 89.

El Cardedeu, amb el millor partit 
de la temporada, goleja el Torelló

Torelló

EL 9 NOU

El Cardedeu va fer una gran 
passa endavant aquest cap de 
setmana en aconseguir enca-
denar dues victòries conse-
cutives per primera vegada, 
un assoliment que era una de 
les fixacions del tècnic Jordi 
Peris. A més, ho va fer gole-
jant un rival directe com el 
Torelló i fent el millor partit 
de la temporada. 

El Cardedeu va incomodar 
molt els primers minuts del 
Torelló, que es va veure acor-
ralat per la pressió dels visi-
tants. Malgrat tot, els primers 
avisos van ser del bàndol local 
amb un xut al travesser i una 
falta des de l’àrea frontal. 
Però qui es va avançar va ser 
el Cardedeu amb una volea 

des de la frontal de David 
Verdaguer. El gol, abans del 
descans, va fer mal als locals, 
que van tenir una sortida 
en tromba a la represa, però 
que es van trobar amb el 0-2, 
obra de Gassama culminant 
un contraatac. Els de Peris es 
van protegir una mica amb 
el resultat favorable, però es 

van trobar amb el tercer amb 
una acció fabricada entre 
Gassama i Estany, que va cul-
minar aquest últim. Amb el 
Torelló a la desesperada, Gas-
sama va posar el colofó amb 
un xut pel pal curt després 
d’una retallada a dos defen-
ses. Lamine va tenir dues oca-
sions per fer el cinquè.

La Molletense salva  
un punt en un partit que 
tenia massa coll amunt

CF Torelló 0

Torrejón, Casas (Martín min 65), 
Berenguer, Roura (Cao, min 72), 
Omar, Juanes, Amadou, Mateu, Coll, 
Amine (Gorgals, min 46) i Casals.

FC Cardedeu 4

Jiménez, Carlos, Gassama, Puigbó, 
Matamala (Estany, min 34), David 
Verdaguer (Oriol Verdaguer, min 90), 
Guillem Verdaguer, Gegúndez, Diallo 
(Mauri, min 90), Lamine i Cirera 
(Fermín, min 84).

ÀRBITRE: Guillem Juangran assistit a les bandes per Nabil Ghofal i Àlex 
Fernández. Amonestacions per Gorgals pel Torelló i Carlos i Diallo pel 
Cardedeu.

GOLS: 0-1, David Verdaguer, min 44; 0-2, Gassama, min 52; 0-3, Estany, min 63; 
0-4, Gassama, min 84.

UD Molletense 2

De la Fuente, Collado (Arroyo, 
min 46), Molist (Diarra, min 46), 
Gobern (El Asri, min 70), Carranza, 
Quiñones, Becerra (Muñoz, min 57), 
Abad, Cala, Carricondo i Carrillo 

CD Montcada 2

Santos, Moreno, Ryunosuke, 
Danguise (Tapias, min 75), Rivero, 
Prados (Anthony, min 77), Cassara, 
Gari, Nevot, Yacuba (Cabrera, min 
87) i Fonteboa.

ÀRBITRE: Andreu Portero assistit a les bandes per Issam Essaih i Biel Garolera. 
Amonestacions per Quiñones, Collado, Cala i Arroyo de la Molletense i 
Fonteboa, Rivero, Cassara i Cabrera del Montcada.

GOLS: 0-1, Rivero, min 2; 0-2, Yacuba, min 26; 1-2, Carrillo, min 38; 2-2, Diarra, 
min 90.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La Molletense va poder res-
catar un punt in extremis, 
malgrat que va merèixer 
aconseguir l’empat abans. 

L’equip de Filgaira no va 
fer un bon primer temps 
i es va veure amb el partit 
molt coll amunt després dels 

gols de Rivero i Yacuba del 
Montcada, tot i que Carrillo 
va reduir distàncies abans 
del descans. Els visitants van 
fer un pas enrere al segon 
temps en veure l’assetjament 
dels vallesans. A pesar de 
disposar d’ocasions clares, 
l’empat no va arribar fins al 
descompte amb un gol de 
Diarra.
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El partit va transcórrer amb poques ocasions, tant per la banda del Montornès Norte com per la del Llinars

Un penal decanta la 
balança a favor del Llinars
El Montornès Norte segueix sense trobar el seu joc i toca fons

CD Montornès Norte 0

Baena, Canadell, Ortiz (Pereira), 
Segura, Carlos, Marcos, Rodríguez, 
Jabbari (Mangassoura), Pérez, Varón 
(López) i Moustapha (Abad).

CE Llinars 1

Alhassan, Carrillo, Pérez (Chorrib, 
Tierno), Manent (Palacios), Janita 
(Rullo), García, Relat (Ninou), 
González, Montané, Sorolla i 
Guijarro. 

ÀRBITRE: Eric Balanya. Targetes grogues: Abad i Canadell, del Montornès 
Norte, i Pérez, Manent, Sorolla i Carrillo, del Llinars. 

GOLS: 0-1, Manent, min 73

Montornès

EL 9 NOU

El Montornès Norte era el 
principal favorit per endur-
se el partit d’aquest dissabte 
a casa contra el Llinars. Però 
l’equip, que fins ara havia 
anat guanyant a trompades, 
es va endur un bany de rea-
litat (0-1). Un penal en la 
sortida del porter Baena va 
decantar la balança per al 
Llinars a 20 minuts pel final. 
Manent el va marcar, des-
prés que el Llinars amb prou 

feines s’havia apropat a la 
porteria durant tot el partit. 
L’equip va jugar a defensar i 
a sortir al contracop.

El Montornès Norte, per la 

seva banda, les havia tingut, 
però mai prou clares per 
posar-se davant del marca-
dor. A l’equip li va faltar l’úl-
tima passada per marcar.

Guillem Hernández encarrila el partit amb dos gols a la primera meitat 

El Sant Celoni s’endú 
el derbi contra la Batllòria

CE La Batllòria 0

Vilaró, Reina (Riera), Atienza 
(Hamza), Camara, Campos 
(Villaronga), Viñas, Tayeda, Touré, 
Marçal, Haro i Ousmane. 

FC Sant Celoni 3

Morera, Puig (Albarran), Peña, Pan, 
González, Adrià, Guillem (Guedj), 
Argemí, Illa (Aguilera), Castro 
(Marc) i Paitu (Iraberri). 

ÀRBITRE: Aleix del Pozo. TG: Atienza, Vilaró i Ousmane, de la Batllòria, i 
Castro, del Sant Celoni. 

GOLS: 0-1, Guillem, min 32; 0-2, Guillem, min 35; 0-3, Adrià, min 70.

La Batllòria

EL 9 NOU

Tots dos equips arribaven 
amb una posició a la taula 
molt diferent. El Sant Celoni 
és dels favorits de la catego-
ria i la Batllòria, que és cuer, 
no ha guanyat ni un sol partit 
aquesta temporada. L’espera-
ble, per galons, es va conver-
tir en realitat i el Sant Celoni 
es va imposar en el derbi 
contra la Batllòria per 0-3. 

El Sant Celoni es va armar 
de paciència durant la prime-
ra mitja hora. Malgrat gaudir 
d’oportunitats per obrir la 
llauna, l’equip es va haver 
d’esperar a una jugada per 
banda dreta de Paitu perquè 
Guillem fes el primer gol al 
minut 32. Els visitants van 

seguir endollats i Guillem, 
una altra vegada, va finalit-
zar una centrada a la sortida 
d’una falta lateral al minut 
35. 

La segona meitat va seguir 
amb la mateixa tònica. La 
Batllòria ho va intentar, però 
no se’n va sortir. L’equip, a 
més, arribava amb baixes de 
diversos jugadors. El Sant 

Celoni, per la seva banda, 
va sentenciar amb un gol 
d’Adrià al minut 70 després 
d’una jugada individual. 
Els visitants encara podrien 
haver fet el quart, però una 
rematada al pal va desviar la 
pilota a fora. Amb aquesta 
victòria, el Sant Celoni recu-
pera posicions i es col·loca 
tercer a la classificació.

L’Olímpic  
La Garriga paga 
amb un empat  
la falta d’encert

La Garriga

EL 9 NOU 

L’Olímpic La Garriga es va 
haver de conformar amb un 
empat (0-0) en el partit que 
va disputar aquest dissabte a 
casa contra el Tona. L’equip, 
que si guanyava es podia 
col·locar al capdamunt de la 
taula, va tenir ocasions prou 
clares per sortir victoriosos, 
sobretot fruit del bon joc de 
la primera meitat. L’Olímpic, 
però, es va encallar en l’úl-
tima zona del camp i no va 
ser capaç de transformar les 
ocasions en gol. 

Coronado en va tenir dues 
de molt clares, igual que 
Aspa i Sergi Recio podria 
haver marcat si no fos que el 
porter va treure la pilota sota 
pals després d’un un contra 
un. El Tona es va tancar en 
banda i va jugar a buscar els 
contracops. A la segona part, 
el partit es va encallar. Les 
ocasions van minvar per part 
de tots dos equips. El Tona 
va ser capaç de generar dos 
ensurts i l’àrbitre va anul·lar 
un gol de l’Olímpic per fora 
de joc “dubtós” segons expli-
quen des del mateix club.
    Olímpic La Garriga: 
Almeda, Valldeneu (Melc-
hor), Guerrero, Calero, 
Sergi, Moreno (Roca), Jordi 
(Recio), Aspa, Pujals, Escu-
dero (El Mahmoudi) i Recio.  

UE Tona: Casanovas, Marc, 
Fuentes (Mancera), Sergi, 
Mendoza (Codina), Pujol, 
Pérez, Vilaregut (Ges), Quin-
tana, Company i Salvans. 

Àrbitre: Mohamed Reda 
Bokadida. TG: González i 
Recio, de la Garriga, i Vilare-
gut, Sergi i Quintana, del 
Tona. 

GOLS: 0-0

L’Aiguafreda 
s’encanta 
i perd contra 
el Navàs B (0-3)
Aiguafreda 

L’Aiguafreda no va tenir el 
dia aquest dissabte a casa 
contra el Navàs B. L’equip va 
estar molt bé al primer quart 
d’hora. Va tenir moltes ocasi-
ons per avançar-se en el mar-
cador, però es va descentrar i 
va rebre dos gols a la primera 
part que els van sentenciar.
   CE Aiguafreda: Rosell, 
Fernández, Aleix, Colomina, 
Josep (Domínguez), Prie-
to, Reverter, Munté, Boix 
(Bach), Matas i Cañizares 
(Cuesta). 

GOLS: 0-1, Sala, min 29; 0-
2, Rivas, min 37; 0-3, Sunyer, 
min 89. 

Llerona, 3 
Bellavista, 1
Llerona 

Solano es va avançar pel Lle-
rona. M’Ballo va fer el gol del 
Bellavista.

Cardedeu B, 2 
Vilamajor, 0
Cardedeu  

El partit es va resoldre als 
últims minuts. Primer Mun-
tal i després Auladell van fer 
els únics gols.

Lliçà d’Amunt, 1 
Palautordera, 2
Lliçà d’Amunt

Pérez va fer el 0-1 pel 
Palautordera. Olmo va empa-
tar pel Lliçà d’Amunt i Palan-
ca va sentenciar el partit.

Ametlla del Vallès, 1 
Canovelles, 3
L’Ametlla del Vallès

El Canovelles es va avançar 
amb dos gols de Guardia. Pal-
ma va fer el gol de l’Ametlla i 
González va fer l’empat final.

Vilanova, 2 
Montmeló, 2
Vilanova del Vallès 

Intercanvi de gols. Dos 
Santos es va avançar pel 
Montmeló i Cazalla va tancar 
el marcador pel Vilanova.

At. Vallès, 3 
Lliçà de Vall, 2
Granollers

L’Atlètic Vallès guanyava 2-0 
a la primera hora de joc, però 
el Lliçà de Vall va lluitar el 
partit fins al final.

Caldes B, 5 
Castellterçol, 2
Caldes de Montbui

El partit va anar 2-1 al des-
cans. Un doblet de Sánchez 
va encarrilar la victòria del 
Caldes B a la segona part.

Folgueroles, 2 
Sant Feliu, 1
Folgueroles

Casas, del Folgueroles, va 
sentenciar als últims minuts 
un partit que havia començat 
guanyant el Sant Feliu.

Martorelles, 8 
Llano, 1
Martorelles

El Llano va començar gua-
nyant, però el Martorelles 
va començar la seva gran 
remuntada al minut 8. 

La Romànica, 2 
Santa Eulàlia, 1
Barberà del Vallès

Cañadilla, del Santa Eulàlia, 
va empatar 1-1, però Rosa va 
fer el 2-1 final al minut 81.
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Massa flagell per a un Caldes  
que havia fet mèrits per marcar
Els vallesans desaprofiten bones ocasions contra un Liceo amb corda per estona 
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Tot i la derrota excessiva, el Recam Làser va gaudir d’oportunitats per avançar-se 

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Recam Làser Caldes ho 
va provar de totes mane-
res. Amb un llançament de 
Blanqué que va aturar el 
porter rival, amb oportuni-
tats de pilota aturada i un 
llarg etcètera d’ocasions que 
l’equip no va ser capaç de 
materialitzar. I ho va pagar 
car. El Liceo, el segon classi-
ficat de l’OK Lliga, va tenir 

CH Rec. Làser Caldes 1

Camps, Ricart, Rovira, Gurri i 
Rodríguez [cinc inicial], Alexandre, 
Puigdueta, Blanqué, Roger i Beltrán.

Deportivo Liceo 6

Carles, Carballeira, Torres, Di 
Benedetto i Adroher [cinc inicial], 
Marc, Burgaya, Castro, Alex i Martín.

ÀRBITRE: Iván González. 

GOLS: 0-1, Carballeira, min 9; 0-2, Alex, min 10; 1-2, Rodríguez, min 36; 1-3, 
Marc, min 42; 1-4, Alex, min 44; 1-5, Adroher, min 45; 1-6, Alex, min 47. 

tots dos conjunts. Els gallecs, 
però, van tenir l’habilitat 
d’avançar-se amb un gol de 
Carballeira, que va trans-
formar gràcies a un xut des 
de mitja pista. Després, en 
una jugada desafortunada, 
el porter del Caldes, Camps, 
es va enredar amb l’estic 
d’un rival i va provocar un 
penal, que va marcar Alex. El 
Recam Làser, però, es va fer 
valer d’actitud i bon joc per 
escurçar distàncies gràcies a 
un altre penal, que va trans-
formar Cristian Rodríguez a 
la segona part. 

Els vallesans les van tenir 
per empatar el partit. Pri-
mer Blanqué va fallar una 
falta directa i després Cris-
tian Rodríguez, un penal. El 
Caldes va passar de gairebé 
empatar el partit a fer que 
el Liceo fes l’1-3 per pilota 
desviada al fons de la por-
teria després d’un xut. El 
Caldes semblava que seguia 
viu, però l’1-4, que va marcar 
Alex de falta directa, el va 
acabar d’enfonsar. S’hi van 
sumar l’1-5 d’Adroher i l’1-
6 d’Alex. Aquest últim, el 
van encaixar després d’uns 
minuts en què el Caldes va 
jugar més amb el cor que 
amb el cap, a parer de l’en-
trenador, Eduard Candami. 
Malgrat tot, reconeix estar 
satisfet del joc de l’equip. 

pólvora suficient per ampli-
ar un resultat final massa 
excessiu pel que s’havia vist 

a la pista (1-6).
El partit va ser igualat i 

el joc va ser de tu a tu entre 

El Bigues atrapa tres punts 
d’or contra el Sant Cugat 
en els últims minuts
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Marlena Rubio va signar el doblet que va permetre al Bigues remuntar als últims minuts contra el Sant Cugat

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

El Bigues necessitava una 
injecció d’autoestima i la 
va trobar aquest dissabte al 
vespre casa contra el Sant 
Cugat (3-2). L’equip dirigit 
per Ramon Peralta anava per-
dent fins als últims quatre 
minuts de partit, quan Rubio 
va anotar un doblet vital per 
a les vallesanes. El Bigues 
va encarrilar la remuntada 
després d’una jugada trena-
da que Rubio va definir per 
baix i va suposar el 2-2. El gol 
de la victòria va tardar pocs 
segons a pujar al marcador. 
Un error del Sant Cugat en el 
servei des del mig del camp 
després del gol va provocar la 

avançar pel Sant Cugar amb 
un gol de penal i el Bigues no 
va reaccionar fins a la segona 

meitat després d’un gol de 
Marta Borràs. Alba, del Sant 
Cugat, va desempatar amb 

l’1-2, però la perseverança 
del Bigues va fer que el partit 
s’obrís fins a la victòria. 

CHP Bigues i Riells 3

Vilarrasa, Cañadó, Reyes, Borràs 
i Serra [cinc inicial], Camp, Rubio, 
Igualada i Klein. 

PHC Sant Cugat 2

Elie, Porta, Massons, Gimeno i Alba 
[cinc inicial], Aida, Dana, Paredes, 
Martín i Candal. 

ÀRBITRE: Xavier Valiente.

GOLS: 0-1, Porta, min 13; 1-1, Borràs, 
min 36; 1-2, Alba, min 37; 2-2, Rubio, 
min 46; 3-2, Rubio, min 46. 

intercepció del Bigues. Aina 
va conduir la pilota fins a 
l’àrea, des d’on Rubio va sen-
tenciar amb el 3-2 definitiu.

El Bigues va patir molt 
durant el matx. Porta es va 

El Sant Feliu 
encaixa la 
tercera derrota 
seguida a casa

Sant Feliu de Codines

Ton Falqués

El Sant Feliu encara no ha 
aconseguit sumar cap punt 
al Francesc Cassart i això 
és un llast important pels 
objectius de la temporada. La 
primera part d’aquest dissab-
te contra l’Arenys de Munt 
va ser espessa i poc precisa 
de cara a gol. No va ser fins 
al límit del descans que els 
visitants van obrir el marca-
dor. En una segona part molt 
marcada per les protestes als 
àrbitres, els codinencs es van 
descentrar i l’Arenys ho va 
aprofitar per ampliar el mar-
cador fins al 1-4. En uns bons 
minuts finals, el Sant Feliu 
va retallar distàncies fins al 
3-4 final amb un hat-trick de 
Villa. 

OK LLIGA PLATA N.

CHP Sant Feliu 3

Turón, Muntané, Yepes, Villa i 
Figueras –cinc inicial–, Fajas, Altayó, 
Nil, Pujadó i Nuevo. 

CE Arenys de Munt 4

Garcia, Vila, Gallardo, Oviedo i 
Font –cinc inicial–, Joan, Matthieu, 
Puigvert, Oliveres i Martínez.

ÀRBITRES: Albert Puig i Josep León. 
TB: Yepes i Altayó, del Sant Feliu, i 
Matthieu, de l’Arenys de Munt.

GOLS: 0-1, Vila, min 1; 0-2, Vila, min 
35; 1-2, Villa, min 35; 1-3, Vila, min 
36; 1-4, Vila, min 41; 2-4, Villa, min 
45; 3-4, Villa, min 48. 

OK LLIGA FEMENINA
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Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Sant Gervasi va aconseguir 
la victòria contra el Vive-El 
Masnou Basquetbol (81-75), 
la tercera de la temporada. 
L’equip de Toni Sáez va 
marcar diferències al segon 
i tercer quarts, amb vuit tri-
ples i anotacions per damunt 
dels 20 punts en ambdós 
parcials, però va veure com 
al darrer quart l’equip mares-
menc retallava les distàncies 
–del 68-54 al 79-75 al darrer 
minut– també a base de tri-
ples.

El Sant Gervasi 
pateix al final 
però suma  
la tercera victòria

Cerdanyola (Vallès Occ.)

EL 9 NOU

El CB Granollers, amb quatre 
baixes per lesió, va plantar 
cara a un Promoviatges CBF 
Cerdanyola, que va imposar 
la seva superioritat per man-
tenir-se com a líder, guanyant 
per 62 a 39. El Cerdanyola va 
saber penalitzar les errades 
comeses per les granollerines 
en algunes fases del partit 
per marcar les diferències.

El Granollers va començar 
amb un parcial de 0-8 a favor 
que el Cerdanyola va res-
pondre amb un altre de 15-2 
en cinc minuts per posar-se 
al davant al marcador. Els 

COPA CATALANA FEMENINA

L’equip d’Àngel González acaba molt castigat per les faltes personals

El CB Granollers planta cara  
al Cerdanyola malgrat les baixes

errors en jugades clares 
d’atac –entrades a cistella o 
tirs alliberats– van permetre 
al Cerdanyola marcar les 
primeres distàncies al segon 
quart. Les faltes personals 
–els àrbitres van castigar 
amb 25 faltes personals i 

dues tècniques a les grano-
llerines per només 15 faltes 
al Cerdanyola– també van 
ser decisives en la diferència 
final, amb un darrer quart en 
què el Cerdanyola va tornar a 
ampliar el marcador fins als 
23 punts de diferència.

Sant Gervasi 81

Rabassó (9), Miquel (15), Reina (15), 
Montes (5) i Caminal (10) –[cinc 
inicial]–; Orois (2), Díaz (11), Marzal 
(9) i Miranda (5).

El Masnou Basq. 75

Lorente (13), Bardera (1), Parra (5), 
Rodríguez (8) i Duran (2) –[cinc 
inicial]–; Viejo (22), Francisco (7), 
González (13), Figueroa i Gascón (4).

ÀRBITRES: Antonio Canle i Ivan 
Moix. No hi van haver eliminats per 
cinc faltes personals. Van xiular falta 
antiesportiva a Miranda del Sant 
Gervasi. Van assenyalar falta tècnica 
a Toni Sáez (entrenador) del Sant 
Gervasi.

PARCIALS: 18-16 [primer quart]; 
44-36 [descans]; 68-54 [tercer quart] 
i 81-75.

El CB Mollet rep una pilota de la temporada 
1976/1977 signada per la plantilla d’aquell any
Mollet del Vallès La família de l’exentrenador del Club 
Bàsquet Mollet Guifré Gol va fer entrega d’una pilota de la 
temporada 1976/1977, signada pels jugadors i pel cos tècnic 
d’aquella temporada –l’equip jugava a Segona Estatal–, al 
club molletà, que l’exposarà a les seves vitrines. Gol va ser 
l’entrenador que la temporada 1977/1978 va aconseguir 
l’ascens a Primera Estatal, l’equivalent a l’actual Lliga ACB i 
també en va ser l’entrenador durant la temporada següent, 
la 78/79, ja en la màxima categoria del bàsquet estatal.

El CB Granollers, clarament 
superior al Ripotrans Lliçà
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Jordi Auró intenta encistellar remuntant la línia de fons

Granollers

Xavi Mas

El derbi vallesà que enfron-
tava el CB Granollers amb 
el Ripotrans Lliçà d’Amunt 
no va tenir color. L’equip 
granollerí, entrenat per 
Toni Olivares, va passar per 
damunt d’un Lliçà molt jove, 
en construcció i encara amb 
moltes mancances. El parcial 
de 20-0 de sortida va deixar 
vist per sentència el partit, 
quan tan sols s’havien jugat 
set minuts, en un primer 
quart que va marcar la dife-
rència. Després, el Lliçà va 
aconseguir que la diferència 
no fos tan abismal, malgrat 
que els granollerins van con-
tinuar ampliant la distància 
fins a arribar a una màxima 
diferència de 35 punts al 
tercer quart (66-31), que va 
quedar en 32 al final del par-
tit (79-47).

El Granollers va sortir a 
la pista amb les idees molt 
clares i va explotar les man-
cances del Lliçà des del 
salt inicial. La superioritat 
granollerina es va basar en 
la tasca defensiva –tot i fer 
79 punts, els percentatges 
d’anotació dels d’Olivares 
van ser força millorables, 
amb un 55% en llançaments 
de 2 punts i només un 13% 
en triples–. Els d’Olivares 

van pressionar molt amunt 
la sortida de pilota del Lliçà 
i va obligar els de Jordi Grau 
a jugar-se-la majoritàriament 
en el tir exterior, dominant 
el joc interior amb solvència. 
Així va ser com va arribar 
el parcial de 20-0 d’entrada, 
que Grau va intentar aturar 
quan era de 10-0 amb un 
temps mort. Un triple d’Iván 
Castro i un tir lliure d’Adrià 
Candil va ser tota l’anotació 
aconseguida pel Lliçà en un 
primer quart nefast davant 
un Granollers que manava 
en el joc interior amb Marc 
Subirachs i Jaume Solans i 
que anotava amb rapidesa 
recuperant moltes possessi-
ons i corrent al contraatac.

El Lliçà va semblar desper-
tar amb un parcial de 0-6 a 
l’inici del segon quart que 
el Granollers va respondre 
immediatament. Els de Grau 
mai van trobar facilitats i 
només algun triple i alguna 
jugada aïllada trencaven la 
monòtona superioritat gra-
nollerina.

Un triple de Carles Homs 
va fer que el Granollers pas-
sés la barrera dels 30 punts 
de diferència a l’inici del 
tercer quart. Una diferència 
que es va mantenir constant 
malgrat els triples d’Oriol 
Manero –tres– entre el tercer 
i l’últim quarts.

Un parcial de 20-0 de sortida deixa el partit resolt als primers set minuts

COPA CATALUNYA MASCULINA

CB Granollers 79

Alejandro Castro (6), Solans (18), Seidi, 
Auró (8) i Homs (11) [cinc inicial]; 
Salmerón (7), Cervantes (4), Viñallonga 
(6), Subirachs (12), Maspons (1), 
Murciano (4) i Xavi Serra (2).

Ripotrans Lliçà d’Am. 47

Castillo (7), Carracedo (7), Manero 
(12), Iván Castro (14) i Abad [cinc 
inicial]; Jordan, Farré (3), Ollé, Candil 
(4) i Puertas.

ÀRBITRES: Eduard Rey i Jordi de San Eugenio. No hi van haver eliminats 
per cinc faltes personals. Van xiular faltes antiesportives a Solans i Seidi del 
Granollers.

PARCIALS: 26-4 [primer quart]; 45-19 [descans]; 66-34 [tercer quart] i 79-47.

CBF Cerdanyola 62

Carla Pérez (16), Allison (2), 
Almasque (7), Espín (1) i Iglesias 
(8) [cinc inicial]; González (4), Díaz, 
Garcia (4), Moreno (4), Múrcia i 
Alonso (16).

CB Granollers 39

Marata (7), Ferrer (8), Lobo (3), 
Ibern (19) i Aguilar (2) [cinc inicial]; 
Conejos, Irene Pérez, Povedano i 
Laborda.

ÀRBITRES: Raúl Atiénzar i Toni Gordillo. Van eliminar per cinc faltes personals 
a Aguilar del Granollers. Van xiular falta antiesportiva a Conejos del Granollers. 
Van assenyalar faltes tècniques a Conejos (2) del Granollers.

PARCIALS: 17-13 [primer quart]; 31-19 [descans]; 49-32 [tercer quart] i 62-39.
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El trekking 
inclusiu 14x1000 
suma dos cims 
aquesta tardor

Granollers

El trekking inclusiu 
14x1.000, organitzat per 
Apindep, amb al col·laboració 
d’Onat Fundation i la Federa-
ció d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya, segueix segons 
el calendari previst per la 
organització. En concret, l’1 
d’octubre van fer el cim del 
Roc del Comptador, a l’Alt 
Empordà, mentre que el 27 
d’octubre –i a mode d’entre-
nament– van pujar el Pic del 
Vent, a Caldes. Dissabte 20 
de novembre, van continuar 
el repte amb l’ascens del cim 
del Tagamanent. Durant 
l’ascens els tres cims, hi ha 
hagut la implicació de volun-
taris que han ajudat a fer 
possible l’activitat. El projec-
te 14x1.000 es proposa pujar 
14 cims del territori català 
durant els propers tres anys. 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

Reforma integral 
del Pavelló 
de la Riera Seca, 
a Mollet

Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet ha 
licitat un projecte per valor 
de 67.000 euros per reformar 
el pavelló esportiu de la Rie-
ra Seca. Es tracta d’una refor-
ma integral per modernitzar 
i fer més sostenible l’equipa-
ment. El pavelló té més de 40 
anys i una capacitat impor-
tant, de 900 persones. Està 
previst que l’obra duri quatre 
mesos i afecti de la menor 
manera possible les activi-
tats. En una nota distribuïda 
per l’Ajuntament, l’alcalde, 
Josep Monràs, es mostra 
satisfet per la reforma: “Es va 
anunciar fa uns mesos i cre-
iem que és molt necessària 
per a la ciutat”, diu. L’alcalde 
justifica l’obra perquè és un 
pavelló que “aplega molts 
esdeveniments al llarg de 
l’any”.

De la Garriga al Mundial sub-15  
de futbol sala

La Garriga Biel López i Aleix Asensio, del 
Club Futbol Sala La Garriga, van saldar la 
seva participació al Mundial de futbol sala 
sub-15, disputat al Paraguai la setmana 
passada, amb una derrota als quarts de final 
contra Colòmbia. Tots dos jugadors –el 

primer, a la posició de tanca; i el segon, a la 
d’ala– hi competien amb la Selecció catala-
na. A la fase prèvia, es van classificar com a 
segons de grup, després de caure derrotats 
contra el Brasil –que ha estat finalment 
campiona del Mundial–, empatar contra 
Mèxic i guanyar contra el Canadà. En la llui-
ta pel setè lloc, Catalunya va perdre contra 
l’Uruguai.

BÀSQUET

Copa Catalunya. Grup 3

UB Sant Adrià, 95 - UE Mataró, 66
CB Santa Coloma, 59 - UE Montgat, 55
Sant Gervasi, 81 - Vive-El Masnou, 75
Badalona, 68 - Sant Josep, 58
CB Castellar, 70 - B. Pia Sabadell, 69
CB Granollers, 79 - Ripotrans CB Lliçà, 47

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UE Montgat .....................9 8 1 705 598 17
 2.- CB Santa Coloma .............9 8 1 655 600 17
 3.- UB Sant Adrià ..................9 7 2 724 600 16
 4.- CB Granollers ................ 9 6 3 626 580 15
 5.- Vive-El Masnou ...............9 4 5 669 643 13
 6.- Sant Josep .........................9 4 5 672 662 13
 7.- UE Mataró ........................9 4 5 656 680 13
 8.- Sant Gervasi .....................9 3 6 643 701 12
 9.- CB Castellar .....................9 3 6 592 663 12
 10.- Badalona ...........................7 4 3 479 440 11
 11.- B. Pia Sabadell .................8 1 7 506 605 9
 12.- Ripotrans CB Lliçà ........ 8 0 8 447 602 8

Primera categoría. Grup 1

CB Matadepera, 68 - A.E.S.E. B, 71
Sant Cugat, 64 - CN Caldes A, 79
CB Prat, 73 - CB Sant Josep Obrer, 65
El Círcol B, 62 - CE Sant Nicolau, 60
AEC Collblanc, 59 - AE Minguella, 64
CB Granollers 2, 66 - Centre Catòlic, 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CN Caldes A ................... 9 6 3 677 592 15
 2.- CB Granollers 2 ............. 9 6 3 624 543 15
 3.- CE Sant Nicolau ...............9 6 3 670 605 15
 4.- AE Minguella ...................9 6 3 625 578 15
 5.- CB Prat ..............................9 5 4 609 588 14
 6.- Centre Catòlic..................9 5 4 626 611 14
 7.- El Círcol B.........................9 5 4 562 602 14
 8.- CB Matadepera ................9 4 5 640 635 13
 9.- AEC Collblanc..................9 4 5 570 583 13
 10.- CB Sant Josep Obrer .......9 3 6 540 618 12
 11.- Sant Cugat ........................9 2 7 644 729 11
 12.- A.E.S.E. B ..........................9 2 7 535 638 11

Segona Categoria. Grup 7

Sant Adrià B, 85 - Cerdanyola Al Dia B, 81
Vilanova del Vallès, 79 - CB Mollet B, 75
UB Mir, 82 - Vive-El Masnou, 89
CB Parets, 62 - CB Les Franqueses, 71
CB La Garriga, 68 - AE Minguella B, 72
CB Sant Celoni, 73 - CB Lliçà d’Amunt B, 72

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- AE Minguella B ...............9 9 0 656 543 18
 2.- CB Les Franqueses ........ 9 7 2 609 538 16
 3.- UB Sant Adrià B...............9 6 3 645 603 15
 4.- UB Mir ..............................9 5 4 669 589 14
 5.- CB La Garriga ................ 9 4 5 628 646 13
 6.- Cerdanyola Al Dia B .......9 4 5 549 578 13
 7.- Vive-El Masnou ...............8 4 4 556 561 12
 8.- CB Parets ....................... 9 3 6 528 561 12
 9.- Vilanova del Vallès ....... 9 3 6 534 572 12
 10.- CB Mollet B ................... 9 3 6 568 626 12
 11.- CB Sant Celoni .............. 8 3 5 485 532 11
 12.- CB Lliçà d’Amunt B ....... 9 2 7 551 629 11

Tercera Categoria. Grup 1

Natació Terrassa B, 69 - Can Parellada, 39
Sant Cugat 2, 48 - CN Caldes B, 55
CB Nou Badia, 50 - Sabadell BQ Vallès, 53
Sant Quirze BC, 65 - Natació Sabadell B, 49
CB Castellar B, 55 - Pia Sabadell B, 57
CB Castellbisbal B - CB Ripollet B, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Pia Sabadell B ..................9 8 1 588 521 17
 2.- CN Caldes B ................... 9 7 2 614 548 16
 3.- CB Ripollet B ...................8 7 1 626 494 15
 4.- Natació Terrassa B ..........9 6 3 586 503 15
 5.- Natació Sabadell B ..........9 5 4 570 539 14
 6.- Sant Quirze BC ................9 4 5 621 604 13
 7.- CB Nou Badia ...................9 3 6 550 602 12
 8.- Can Parellada ...................9 3 6 539 601 12
 9.- CB Castellar B ..................9 3 6 526 592 12
 10.- Sabadell BQ Vallès ..........8 3 5 426 543 11
 11.- CB Castellbisbal B ...........8 2 6 518 548 10
 12.- Sant Cugat 2 .....................8 1 7 405 474 9

Grup 4 

CB Cardedeu, 82 - CB L’Ametlla, 53
CB Vic 3, 93 - CB Mollet C, 56
Sant Gervasi 2, 70 - Bàsquet Neus, 66
Montmeló CB, 45 - Canovelles BC, 58
CB Tona B - CB Llinars, sr.
CB Granollers 3, 54 - Gramanet BC, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic 3 ............................9 9 0 752 492 18
 2.- Gramanet BC....................9 6 3 605 532 15
 3.- Canovelles BC ................ 9 5 4 594 595 14
 4.- CB Granollers 3 ............. 9 5 4 532 535 14
 5.- CB L’Ametlla ................. 9 5 4 590 602 14
 6.- CB Llinars ...................... 7 6 1 433 405 13
 7.- Bàsquet Neus ...................9 4 5 547 607 13
 8.- CB Mollet C ................... 9 3 6 584 617 12
 9.- Sant Gervasi 2 ..................9 3 6 567 629 12
 10.- CB Cardedeu .................. 8 3 5 566 560 11
 11.- CB Tona B .........................8 1 7 468 563 9
 12.- Montmeló CB ................ 7 1 6 354 455 8

Femení
Copa Catalunya

CB Balaguer, 40 - CEJ L’Hospitalet, 52
Cadí Manresa, 72 - EBAE Sese, 53
AB Premià, 55 - Bàsquest Safa Claror, 43
CBF Cerdanyola, 62 - CB Granollers, 39
CEEB Tordera, 58 - Natació Terrassa, 56

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola...............9 8 1 612 464 17
 2.- CEJ L’Hospitalet ..............9 6 3 522 447 15
 3.- EBAE Sese ........................9 5 4 528 486 14
 4.- Cadí Manresa ...................8 6 2 477 454 14
 5.- CEEB Tordera ..................9 5 4 570 560 14
 6.- AB Premià ........................9 5 4 486 494 14
 7.- CB Balaguer .....................9 3 6 479 520 12
 8.- CB Granollers ................ 9 3 6 443 534 12
 9.- Bàsquest Safa Claror .......8 3 5 384 443 11
 10.- Natació Terrassa ..............9 0 9 410 509 9

Primera Categoria. Grup 1

FD Cassanenc - GEIEG B, sr.

Femení Osona A, 64 - Sant Gervasi 1, 57
CN Caldes, 47 - Sant Andreu Natzaret, 59
Cerdanyola, 54 - Sabadell BQ Vallès, 55
CB Argentona, 37 - Sant Cugat Negre, 56
CBU Lloret , 53 - CE Onyar, 62

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Femení Osona A ..............9 8 1 558 471 17
 2.- FD Cassanenc...................8 7 1 561 418 15
 3.- CE Onyar ..........................9 6 3 513 460 15
 4.- Sant Cugat Negre ............9 5 4 539 550 14
 5.- GEIEG B ............................8 5 3 470 462 13
 6.- Sabadell BQ Vallès ..........8 5 3 443 437 13
 7.- Sant Andreu Natzaret .....9 4 5 513 517 13
 8.- CB Argentona ..................9 4 5 439 481 13
 9.- Sant Gervasi 1 ..................8 3 5 453 431 11
 10.- Sutton Cerdanyola ..........9 2 7 446 505 11
 11.- CN Caldes ...................... 9 2 7 459 553 11
 12.- CBU Lloret  ......................9 1 8 426 535 10

FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Peralada ................12 6 5 1 18 6 23
 2.- FC Vilafranca .............12 6 5 1 10 3 23
 3.- Girona B ......................12 7 2 3 11 7 23
 4.- UE Olot .......................13 6 4 3 23 13 22
 5.- CP San Cristóbal .......13 6 4 3 14 12 22
 6.- UE Sant Andreu ........12 6 2 4 18 9 20
 7.- L’Hospitalet CE .........12 6 2 4 11 10 20
 8.- CE Manresa ................12 4 7 1 11 8 19
 9.- UE Vilassar de Mar ...13 3 8 2 12 10 17
 10.- FE Grama ....................13 4 4 5 14 12 16
 11.- UE Figueres ...............12 3 5 4 11 10 14
 12.- UE Sants .....................12 3 3 6 9 13 12
 13.- CF Pobla Mafumet ....12 3 3 6 5 9 12
 14.- UE Castelldefels ........12 3 2 7 14 20 11
 15.- EC Granollers .......... 12 3 2 7 14 21 11
 16.- EE Guineueta .............12 2 3 7 8 19 9
 17.- FC Ascó .......................12 1 3 8 6 27 6

Primera Catalana. Grup 1

Martinenc CF, 1 - Mollet CF, 0
UE La Jonquera, 2 - Parets CF, 6
Llagostera B, 1 - L’Escala FC, 2
CE Banyoles, 2 - CD Bescanó, 0
Unificació Llefià CF, 1 - EF Mataró, 2
Palamós CF, 3 - Lloret CF, 2
Les Franqueses CF, 0 - Montañesa CF, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- L’Escala FC ...................9 6 2 1 19 9 20
 2.- CD Bescanó ..................9 5 3 1 16 12 18
 3.- Parets CF ................... 9 5 2 2 20 15 17
 4.- CE Banyoles .................9 5 2 2 10 7 17
 5.- Palamós CF...................9 5 1 3 15 8 16
 6.- Mollet CF ................... 9 4 2 3 13 9 14
 7.- Montañesa CF..............9 4 1 4 12 15 13

 8.- Unificació Llefià CF ....9 3 3 3 14 12 12
 9.- Martinenc CF ...............8 2 4 2 10 8 10
 10.- Les Franqueses CF .... 9 2 3 4 11 11 9
 11.- EF Mataró .....................9 2 3 4 11 14 9
 12.- Lloret CF ......................9 2 2 5 16 18 8
 13.- Llagostera B .................9 1 2 6 6 21 5
 14.- UE La Jonquera ...........8 0 2 6 4 18 2

Segona Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CCD Turó Peira ...........9 8 0 1 22 5 24
 2.- CE Europa B .................8 7 0 1 24 5 21
 3.- Premià CE.....................9 6 1 2 23 17 19
 4.- CD Masnou ..................9 5 1 3 16 8 16
 5.- Vilassar de Mar B ........9 5 1 3 17 11 16
 6.- UD Molletense .......... 9 4 2 3 19 15 14
 7.- EF Barberà Andalucía .9 4 2 3 16 15 14
 8.- CF Lloreda ....................9 4 1 4 19 14 13
 9.- CF Singuerlín...............9 4 1 4 15 14 13
 10.- San Juan Montcada .....9 3 3 3 16 11 12
 11.- UD Parc ........................9 3 2 4 15 21 11
 12.- Racing Vallbona ..........8 3 0 5 13 14 9
 13.- CE Canyelles ................9 2 2 5 9 14 8
 14.- CD Montcada ...............9 1 3 5 12 26 6
 15.- UE Sabadellenca ..........9 1 2 6 9 27 5
 16.- UD At.Gramanet .........9 0 1 8 4 32 1

Grup 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Caldes Montbui ... 9 7 1 1 17 11 22
 2.- UE Gurb ........................9 5 4 0 15 7 19
 3.- CF Argentona ..............9 6 1 2 18 13 19
 4.- CD Malgrat ..................9 5 2 2 17 11 17
 5.- CF Torelló ....................9 5 1 3 13 12 16
 6.- FC Cardedeu .............. 9 4 3 2 20 13 15
 7.- AT. Sant Pol ..................9 4 3 2 16 10 15
 8.- UD Cirera .....................9 4 3 2 17 15 15
 9.- CF Parets B ................ 9 4 1 4 12 11 13
 10.- UD Taradell..................9 3 1 5 11 15 10
 11.- CF La Torreta ............ 9 1 5 3 13 15 8
 12.- CE Llavaneres ..............9 2 2 5 12 14 8
 13.- Unif. Santa Perpètua ..9 2 2 5 9 16 8
 14.- UD Molinos .................9 1 4 4 12 14 7
 15.- Oar Vic A ......................9 0 4 5 5 13 4
 16.- St Julià Vilatorta .........9 0 1 8 4 21 1

Tercera Catalana. Grup 5

UE Seva, 0 - FC Pradenc, 6
CF Caldes Montbui B, 5 - Castellterçol , 2
CF Folgueroles, 2 - St Feliu de Codines, 1

UE Centelles, 3 - Santa Eugènia, 2
CD Borgonyà, 2 - Sant Vicenç Torelló, 1
CE Aiguafreda, 0 - CE Navàs B, 3
Olímpic La Garriga, 0 - UE Tona B, 0
CE Roda de Ter, 0 - CE Moià, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Voltregà ................10 8 2 0 33 13 26
 2.- UE Centelles ..............10 7 2 1 26 13 23
 3.- St Feliu de Codines . 11 7 0 4 25 16 21
 4.- Santa Eugènia ............10 6 3 1 22 16 21
 5.- CF Folgueroles ..........10 6 2 2 29 14 20
 6.- CE Moià ......................10 6 2 2 20 13 20
 7.- Olímpic La Garriga.. 11 5 4 2 22 20 19
 8.- CE Roda de Ter ..........11 6 0 5 20 25 18
 9.- FC Pradenc .................11 4 2 5 25 17 14
 10.- UE Tona B...................10 3 3 4 13 12 12
 11.- CE Navàs B .................10 3 3 4 15 17 12
 12.- CE Aiguafreda ......... 10 3 2 5 18 21 11
 13.- CF Caldes Montbui B 10 3 2 5 22 26 11
 14.- CF Castellterçol  ........11 1 3 7 15 32 6
 15.- UE Seva .........................9 1 1 7 14 30 4
 16.- CD Borgonyà ..............10 1 1 8 15 34 4
 17.- Sant Vicenç Torelló ...10 1 0 9 13 28 3

Grup 9

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Palautordera ........ 9 5 2 2 29 20 17
 2.- CE Llerona ................. 9 5 2 2 21 19 17
 3.- Sant Celoni FC ........... 9 4 4 1 29 16 16
 4.- FC Cardedeu B ........... 9 5 1 3 21 13 16
 5.- CF Ametlla Vallès...... 9 5 1 3 26 19 16
 6.- CD Montornés Norte 9 4 3 2 18 14 15
 7.- Bellavista Milán ........ 9 4 2 3 16 16 14
 8.- At.Vallès .................... 9 4 1 4 17 18 13
 9.- CE Llinars .................. 9 4 1 4 18 21 13
 10.- UE Canovelles ........... 9 3 3 3 18 15 12
 11.- Montmeló UE ............ 9 3 3 3 23 21 12
 12.- Vilanova del Vallès ... 9 3 3 3 20 19 12
 13.- CE Lliçà d’Amunt ...... 9 4 0 5 17 21 12
 14.- CF Vilamajor ............. 9 3 1 5 13 23 10
 15.- FC Lliçà de Vall.......... 9 0 3 6 12 28 3
 16.- CE La Batllòria .......... 9 0 2 7 6 21 2

Grup 14

Sta. M. Montcada, 1 - Huracan, 4
Can Gambús, 5 - Escola Barberà, 1
La Romànica, 2 - Sta. Eulàlia Ronçana, 1
Ripollet, 0 - CD Badia, 3
Badalona Sud, 2 - Roureda, 0
Martorelles, 8 - Llano SBD, 1
Cercle Sabadellès, 1 - SD Pajaril, 3
Unif. Sta. Perpètua, 2 - Sant Quirze V., 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CD Badia .......................9 7 1 1 30 12 22
 2.- SD Pajaril......................9 7 0 2 23 14 21
 3.- La Romànica ................9 6 2 1 23 14 20
 4.- Can Gambús .................9 4 4 1 22 14 16
 5.- Martorelles................ 9 4 3 2 23 14 15
 6.- Roureda ........................9 5 0 4 16 16 15
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	 7.-	Sta.	Eulàlia	Ronçana	. 9	 3	 3	 3	 16	 12	 12
	 8.-	Unif.	Sta.	Perpètua......9	 3	 3	 3	 14	 13	 12
	 9.-	Badalona	Sud	...............9	 3	 2	 4	 18	 26	 11
	10.-	Sta.	M.	Montcada	........9	 3	 1	 5	 19	 20	 10
	11.-	Huracan	........................9	 2	 4	 3	 18	 19	 10
	12.-	Sant	Quirze	V.	..............9	 3	 1	 5	 17	 19	 10
	13.-	Llano	SBD.....................9	 3	 1	 5	 12	 24	 10
	14.-	Escola	Barberà	.............9	 2	 2	 5	 8	 24	 8
	15.-	Ripollet	.........................9	 2	 1	 6	 11	 19	 7
	16.-	Cercle	Sabadellès	........9	 0	 2	 7	 11	 21	 2

Quarta Catalana. Grup 4

Riudeperes,	0	-	St	Miquel	Balenyà,	4
Gurb,	3	-	Tona,	3
OAR	Vic,	2	-	Ol.	la	Garriga,	1
Balenyà	At.,	7	-	St	Feliu	Codines,	0
St	Julià	Vilatorta,	0	-	Taradell,	5
Viladrau,	0	-	St	Hilari,	5
Figaró,	0	-	Collsuspina,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Taradell	........................8	 7	 1	 0	 34	 8	 22
	 2.-	St	Miquel	Balenyà	.......8	 7	 0	 1	 24	 3	 21
	 3.-	Balenyà	At.	...................8	 6	 1	 1	 27	 10	 19
	 4.-	OAR	Vic	........................8	 6	 0	 2	 15	 12	 18
	 5.-	St	Hilari	........................8	 4	 2	 2	 24	 15	 14
	 6.-	Riudeperes	...................7	 3	 1	 3	 20	 20	 10
	 7.-	St	Julià	Vilatorta	.........8	 3	 1	 4	 15	 20	 10
	 8.-	St	Feliu	Codines	........ 8	 3	 0	 5	 19	 20	 9
	 9.-	Tona	..............................8	 2	 3	 3	 17	 18	 9
	10.-	Gurb	..............................7	 2	 2	 3	 13	 12	 8
	11.-	Collsuspina	..................7	 1	 2	 4	 13	 26	 5
	12.-	Viladrau	........................8	 1	 1	 6	 6	 38	 4
	13.-	Ol.	la	Garriga	............. 7	 1	 0	 6	 17	 21	 3
	14.-	Figaró	......................... 8	 1	 0	 7	 12	 33	 3

Grup 6

Sant	Fost,	4	-	La	Torreta,	10
Joventut	Teià,	1	-	Dosrius,	2
Vilassar	Dalt,	1	-	Cabrils,	1
Blanc-Blava	la	Roca,	4	-	Arenys	de	Munt,	0
Salesians	Mataró,	2	-	Alella	2013,	4
Cabrera,	1	-	At.	Vallès,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Cabrils	..........................9	 7	 2	 0	 20	 7	 23
	 2.-	Vilassar	Dalt	................8	 6	 2	 0	 32	 5	 20
	 3.-	Alella	2013	...................9	 6	 1	 2	 25	 13	 19
	 4.-	Masnou	.........................8	 5	 1	 2	 20	 20	 16
	 5.-	Blanc-Blava	la	Roca	... 7	 5	 0	 2	 17	 14	 15
	 6.-	Premià	..........................8	 4	 2	 2	 20	 11	 14
	 7.-	La	Torreta	.................. 8	 3	 3	 2	 19	 15	 12
	 8.-	Dosrius	.........................8	 3	 1	 4	 16	 19	 10
	 9.-	At.	Vallès	................. 10	 2	 3	 5	 14	 31	 9
	10.-	Sant	Fost	.................... 9	 2	 2	 5	 28	 34	 8
	11.-	Joventut	Teià	...............9	 2	 2	 5	 13	 19	 8
	12.-	Salesians	Mataró	.........7	 2	 0	 5	 20	 23	 6
	13.-	Arenys	de	Munt	..........9	 0	 2	 7	 9	 32	 2
	14.-	Cabrera	.........................7	 0	 1	 6	 6	 16	 1

Grup 11

Lourdes,	3	-	AE	Ametlla,	2
At.	Vallès	B,	1	-	Ramassà,	2
Vallgorguina,	2	-	At.Lliçà	d’Amunt,	2
Vilamajor,	3	-	Corró	Amunt,	4
Caldes	Montbui,	2	-	Bigues,	1
La	Llagosta,	5	-	CF	Ametlla,	1
Llinars,	1	-	Sentmenat,	1
Palau-Solità,	1	-	Santa	Agnès,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Corró	Amunt	........... 10	 9	 0	 1	 37	 14	 27
	 2.-	Caldes	Montbui	....... 10	 8	 1	 1	 34	 15	 25
	 3.-	Bigues	...................... 10	 7	 1	 2	 31	 13	 22
	 4.-	Palau-Solità	................10	 7	 1	 2	 24	 14	 22
	 5.-	Ramassà	................... 10	 6	 1	 3	 34	 17	 19
	 6.-	Santa	Agnès	............. 10	 5	 4	 1	 29	 12	 19
	 7.-	Lourdes	.................... 10	 6	 1	 3	 23	 11	 19
	 8.-	La	Llagosta	.............. 10	 5	 3	 2	 35	 20	 18
	 9.-	AE	Ametlla	.............. 10	 5	 2	 3	 33	 17	 17
	10.-	At.	Vallès	B	.............. 10	 3	 2	 5	 22	 24	 11
	11.-	CF	Ametlla	............... 10	 2	 1	 7	 13	 33	 7
	12.-	Sentmenat	..................10	 2	 1	 7	 15	 37	 7
	13.-	Vallgorguina	............ 10	 1	 2	 7	 19	 29	 5
	14.-	Vilamajor	................. 10	 1	 1	 8	 15	 35	 4
	15.-	At.Lliçà	d’Amunt	.... 10	 1	 1	 8	 13	 60	 4
	16.-	Llinars	...................... 10	 0	 2	 8	 7	 33	 2

Femení
Preferent

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CF	Palautordera	...... 10	 7	 2	 1	 26	 10	 23
	 2.-	Fundació	Terrassa	.....10	 6	 3	 1	 26	 8	 21
	 3.-	FC	Martinenc	.............10	 6	 2	 2	 26	 9	 20
	 4.-	UE	Porqueres	.............10	 6	 2	 2	 16	 7	 20
	 5.-	FC	Girona	...................10	 6	 1	 3	 31	 10	 19
	 6.-	PBB	La	Roca	............. 10	 3	 4	 3	 21	 14	 13
	 7.-	CF	Cerdanyola	Vallès	10	 3	 2	 5	 15	 15	 11
	 8.-	CE	Llerona	............... 10	 3	 2	 5	 13	 19	 11
	 9.-	CE	Pontenc	.................10	 2	 2	 6	 6	 23	 8
	10.-	CE	Sabadell	................10	 2	 1	 7	 8	 30	 7
	11.-	Fundació	Jupiter	.......10	 0	 1	 9	 1	 44	 1

FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

CE	Jesús-Maria,	4	-	AECS	L’Hospitalet,	3

CN	Caldes,	9	-	FCS	Arrahona,	7
CFS	Arenys	de	Munt,	3	-	AE	Xarxa	Horta,	2
CFS	Montsant,	3	-	FS	Canet,	4
Unión	Santa	Coloma,	4	-	CFS	Montcada,	2
Eixample,	2	-	EF	Les	Corts,	6
Gràcia	FSC,	6	-	CEFS	Prosperitat,	3
Sant	Joan	Vilassar,	3	-	Futsal	Mataró	B,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	EF	Les	Corts	.................9	 8	 1	 0	 38	 15	 25
	 2.-	FS	Canet	.......................9	 7	 1	 1	 39	 19	 22
	 3.-	CN	Caldes	.................. 9	 5	 2	 2	 40	 34	 17
	 4.-	CE	Jesús-Maria	............9	 5	 2	 2	 33	 31	 17
	 5.-	Unión	Santa	Coloma	...9	 4	 2	 3	 30	 32	 14
	 6.-	CFS	Arenys	de	Munt	..8	 4	 1	 3	 21	 22	 13
	 7.-	Eixample	.......................9	 4	 1	 4	 25	 33	 13
	 8.-	CEFS	Prosperitat	.........9	 3	 2	 4	 38	 41	 11
	 9.-	Futsal	Mataró	B	...........9	 3	 1	 5	 36	 32	 10
	10.-	CFS	Montsant	..............9	 2	 3	 4	 33	 28	 9
	11.-	CFS	Montcada	.............9	 2	 3	 4	 25	 31	 9
	12.-	Sant	Joan	Vilassar	.......9	 2	 3	 4	 36	 43	 9
	13.-	Gràcia	FSC	....................9	 3	 0	 6	 27	 41	 9
	14.-	AECS	L’Hospitalet	......8	 2	 2	 4	 31	 35	 8
	15.-	AE	Xarxa	Horta	...........9	 2	 2	 5	 20	 25	 8
	16.-	FCS	Arrahona	..............9	 2	 0	 7	 36	 46	 6

Divisió d’Honor Catalana

FS	Pineda	de	Mar,	9	-	FS	Ripollet	B,	3
Ciutat	de	Mataró,	3	-	FS	Castellar,	6
FS	Parets,	0	-	Vacarisses	CE,	5
Sant	Julià	de	Ramis,	2	-	EFS	Girona,	3
CEFS	Manlleu,	5	-	CFS	Lloret,	5
FS	Sant	Cugat,	8	-	Badalona	Futsal,	4
Vilamajor,	9	-	Montornès	La	Unión	B,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Ciutat	de	Mataró	.........9	 7	 0	 2	 51	 20	 21
	 2.-	FS	Castellar	..................8	 6	 0	 2	 42	 26	 18
	 3.-	CFS	Vilamajor	........... 8	 6	 0	 2	 38	 25	 18
	 4.-	Vacarisses	CE	...............8	 5	 1	 2	 35	 29	 16
	 5.-	Rapid	Santa	Coloma	...7	 5	 1	 1	 28	 24	 16
	 6.-	FS	Parets	.................... 9	 4	 1	 4	 47	 36	 13
	 7.-	FS	Sant	Cugat	..............9	 4	 1	 4	 40	 39	 13
	 8.-	CEFS	Manlleu	..............9	 4	 1	 4	 36	 39	 13
	 9.-	Montornès	La	Unión	B	8	 3	 2	 3	 31	 28	 11
	10.-	Sant	Julià	de	Ramis	.....8	 3	 1	 4	 30	 35	 10
	11.-	EFS	Girona	...................8	 2	 1	 5	 25	 35	 7
	12.-	FS	Pineda	de	Mar	........8	 2	 1	 5	 29	 41	 7
	13.-	Badalona	Futsal	...........7	 1	 2	 4	 23	 41	 5
	14.-	CFS	Lloret	....................8	 1	 1	 6	 23	 23	 4
	15.-	FS	Ripollet	B	................8	 1	 1	 6	 19	 56	 4

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

FSF	César	Augusta,	4	-	CN	Caldes,	1
Penya	Esplugues	B,	6	-	Sabadell	Femení,	3
FS	Castelldefels,	2	-	CF	Castellón,	6
Sala	Zaragoza,	1	-	Mecanoviga	Eixample,	6
FS	Ripollet,	1	-	CD	La	Concordia,	6
Aliança	Mataró,	5	-	AECS	L’Hospitalet,	6
AE	Les	Corts,	3	-	Emotion	Zaragoza,	1
CD	Santa	Ana,	0	-	Intersala	Zaragoza,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CF	Castellón	................9	 8	 1	 0	 27	 12	 25
	 2.-	CN	Caldes	.................. 9	 8	 0	 1	 31	 10	 24
	 3.-	FSF	César	Augusta	......9	 6	 3	 0	 37	 21	 21
	 4.-	Mecanoviga	Eixample	9	 6	 0	 3	 35	 17	 18
	 5.-	Penya	Esplugues	B	......9	 5	 1	 3	 33	 22	 16
	 6.-	AE	Les	Corts	................9	 5	 1	 3	 26	 17	 16
	 7.-	AECS	L’Hospitalet	......9	 4	 2	 3	 24	 23	 14
	 8.-	CD	La	Concordia	....... 9	 4	 1	 4	 25	 18	 13
	 9.-	FS	Castelldefels	...........9	 3	 3	 3	 31	 26	 12
	10.-	Intersala	Zaragoza	......9	 3	 3	 3	 23	 20	 12
	11.-	Emotion	Zaragoza	.......9	 3	 3	 3	 24	 28	 12
	12.-	Sabadell	Femení	..........9	 2	 2	 5	 24	 30	 8
	13.-	Aliança	Mataró	............9	 1	 2	 6	 21	 38	 5
	14.-	FS	Ripollet....................9	 1	 1	 7	 18	 37	 4
	15.-	AD	Sala	Zaragoza	........9	 1	 0	 8	 15	 48	 3
	16.-	CD	Santa	Ana	...............9	 0	 1	 8	 10	 37	 1

HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

Barça,	45	-	Antequera,	19
Morrazo,	33	-	L.Cantabria	Sinfín,	25
Helvetia	Anaitasuna,	35	-	Ademar	León,	31
BM	Benidorm,	33	-	Logroño	La	Rioja,	35
Bada	Huesca,	28	-	Viveros	Herol	Nava,	28
Atlético	Valladolid	-	Bidasoa	Irún,	ajornat
BM	Torrelavega,	33	-	Incarlopsa	Cuenca,	26
Puente	Genil,	26	-	Fraikin	Granollers,	30

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................12	 12	 0	 0	 447	 319	 24
	 2.-	Bidasoa	Irún...............12	 9	 1	 2	 357	 326	 19
	 3.-	Fraikin	Granollers	.. 12	 9	 0	 3	 369	 333	 18
	 4.-	Logroño	La	Rioja	.......13	 9	 0	 4	 413	 403	 18
	 5.-	Frigoríficos	Morrazo	13	 6	 2	 5	 368	 354	 14
	 6.-	Viveros	Herol	Nava	...13	 6	 2	 5	 391	 394	 14
	 7.-	Helvetia	Anaitasuna	.11	 5	 1	 5	 336	 326	 11
	 8.-	Bada	Huesca	...............13	 4	 3	 6	 368	 379	 11
	 9.-	Puente	Genil	..............13	 5	 1	 7	 386	 401	 11
	10.-	Abanca	Ademar	León	12	 5	 0	 7	 374	 382	 10
	11.-	Incarlopsa	Cuenca	.....13	 5	 0	 8	 379	 409	 10
	12.-	Atlético	Valladolid	....12	 4	 2	 6	 328	 359	 10
	13.-	BM	Benidorm	............10	 3	 2	 5	 285	 282	 8
	14.-	BM	Torrelavega	.........11	 4	 0	 7	 317	 315	 8
	15.-	L.Cantabria	Sinfín.....12	 2	 2	 8	 327	 369	 6
	16.-	Antequera	..................12	 1	 0	 11	 265	 359	 2

Primera Estatal 

H	Sant	Joan	Despí,	27	-	OAR	Gràcia,	32
CH	Poblenou,	36	-	La	Salle	Montcada,	30

H	Sant	Cugat,	36	-	H	Banyoles,	26
Joventut	Mataró,	26	-	Mubak	La	Roca,	30
KH-7	Granollers,	33	-	CH	Bordils,	29
Palautordera,	28	-	St.Esteve	Sesrovires,	33
CA	Sabadell	,	28	-	St	Esteve	de	P.,	39
H	Terrassa,	28	-	SM	Adrianenc,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mubak	BM	La	Roca	. 10	 9	 0	 1	 338	 290	 18
	 2.-	KH-7	Granollers	...... 10	 8	 0	 2	 344	 293	 16
	 3.-	H	Sant	Cugat	..............10	 7	 0	 3	 329	 267	 14
	 4.-	OAR	Gràcia	................10	 7	 0	 3	 346	 311	 14
	 5.-	H	Sant	Joan	Despí	.....10	 7	 0	 3	 321	 307	 14
	 6.-	La	Salle	Montcada	.....10	 6	 0	 4	 338	 326	 12
	 7.-	CH	Poblenou..............10	 6	 0	 4	 300	 291	 12
	 8.-	St	Esteve	de	P........... 10	 5	 1	 4	 327	 300	 11
	 9.-	Joventut	Mataró	........10	 5	 0	 5	 268	 266	 10
	10.-	CH	Bordils	..................10	 5	 0	 5	 284	 294	 10
	11.-	H	Terrassa	..................10	 4	 0	 6	 289	 302	 8
	12.-	St.Esteve	Sesrovires	..10	 3	 0	 7	 316	 332	 6
	13.-	SM	Adrianenc	............10	 3	 0	 7	 296	 315	 6
	14.-	Palautordera-Salicru	10	 3	 0	 7	 273	 305	 6
	15.-	H	Banyoles	.................10	 1	 1	 8	 284	 332	 3
	16.-	CA	Sabadell		...............10	 0	 0	 10	 254	 376	 0

Lliga Catalana Masculina. 
Grup A

Sant	Vicenç,	39	-	KH-7	BM	Granollers,	27
CH	Bordils,	28	-	H	Gavà,	27
H	Molins,	33	-	CH	Canovelles,	27
UEH	Calella,	34	-	St.	M.	Adrianenc,	29

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FH	Sant	Vicenç	..........10	 10	 0	 0	 369	 235	 20
	 2.-	UEH	Calella	...............10	 6	 1	 3	 285	 263	 13
	 3.-	H	Molins.....................10	 5	 1	 4	 314	 270	 11
	 4.-	CH	Bordils	..................10	 5	 0	 5	 299	 303	 10
	 5.-	KH-7	BM	Granollers	. 9	 5	 0	 4	 265	 285	 10
	 6.-	St.	M.	Adrianenc	.......10	 4	 0	 6	 324	 320	 8
	 7.-	H	Gavà	..........................9	 3	 0	 6	 270	 286	 6
	 8.-	CH	Canovelles	......... 10	 0	 0	 10	 231	 395	 0

Grup B

CH	Vilamajor,	27	-	Espanyol	Handbol,	26
Mubak	La	Roca,	22	-	H	Sant	Cugat,	41
Garbí	Palafrugell,	25	-	Coop.	Sant	Boi,	28
CH	Cardedeu,	32	-	La	Salle	Bonanova,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	La	Salle	Bonanova	.....10	 9	 0	 1	 328	 265	 18
	 2.-	Coop.	Sant	Boi	.............9	 7	 1	 1	 296	 235	 15
	 3.-	Espanyol	Handbol	.....10	 4	 2	 4	 270	 272	 10
	 4.-	CH	Vilamajor	............ 9	 4	 1	 4	 259	 246	 9
	 5.-	H	Sant	Cugat	..............10	 4	 1	 5	 296	 293	 9
	 6.-	CH	Cardedeu	............. 9	 3	 1	 5	 246	 264	 7
	 7.-	Garbí	Palafrugell	.........9	 3	 0	 6	 277	 290	 6
	 8.-	Mubak	La	Roca	........ 10	 1	 0	 9	 274	 381	 2

Primera Catalana Masculina. 
Grup A

Cerdanyola	CH,	31	-	CH	St.	Llorenç,	32
St	E.	Sesrovires,	25	-	H	Ègara,	28
CH	Parets	-	CEH	BCN	Sants,	ajornat
Espanyol	Handbol,	32	-	UE	Sarrià,	24
Joventut	Mataró,	29	-	CH	Martorell,	29

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Martorell	...............8	 5	 2	 1	 263	 239	 12
	 2.-	CH	Parets	................... 6	 5	 1	 0	 184	 153	 11
	 3.-	CH	St.	Llorenç	.............7	 5	 0	 2	 223	 205	 10
	 4.-	H	Ègara	.........................7	 4	 0	 3	 195	 178	 8
	 5.-	UE	Sarrià	......................6	 4	 0	 2	 179	 173	 8
	 6.-	CEH	BCN	Sants	...........6	 3	 1	 2	 196	 182	 7
	 7.-	Espanyol	Handbol	.......6	 2	 2	 2	 164	 158	 6
	 8.-	Joventut	Mataró	..........8	 2	 1	 5	 230	 242	 5
	 9.-	St	E.	Sesrovires	............8	 1	 2	 5	 229	 257	 4
	10.-	H	Banyoles	...................8	 2	 0	 6	 229	 274	 4
	11.-	Cerdanyola	CH	............8	 1	 1	 6	 242	 273	 3

Primera Fase-B

AEH	Les	Franqueses,	22	-	La	Garriga,	27
Poblenou	B,	28	-	BM	Barberà,	29
Handbol	Igualada,	36	-	Lleida	Pardinyes,	34
Sant	Joan	Despí	B,	23	-	OAR	Gràcia,	22
Handbol	Esplugues,	49	-	SM	Adrianenc	C,	22
Ràpid	Cornellà,	31	-	CH	Valldoreix,	28

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Handbol	Esplugues	.....8	 8	 0	 0	 257	 176	 16
	 2.-	Handbol	La	Garriga	.. 8	 7	 0	 1	 236	 191	 14
	 3.-	Ràpid	Cornellà	.............8	 6	 0	 2	 254	 232	 12
	 4.-	CH	Valldoreix	..............8	 5	 1	 2	 244	 204	 11
	 5.-	AEH	Les	Franqueses	. 8	 5	 0	 3	 237	 244	 10
	 6.-	Lleida	Pardinyes	..........8	 4	 0	 4	 241	 235	 8
	 7.-	Handbol	Igualada........7	 3	 0	 4	 217	 211	 6
	 8.-	BM	Barberà	..................6	 2	 1	 3	 155	 170	 5
	 9.-	Poblenou	B	...................8	 2	 0	 6	 209	 255	 4
	10.-	OAR	Gràcia	..................8	 1	 0	 7	 207	 228	 2
	11.-	Sant	Joan	Despí	B	........7	 1	 0	 6	 184	 208	 2
	12.-	SM	Adrianenc	C	..........8	 1	 0	 7	 196	 283	 2

Grup A

Palautordera-Salicru,	33	-	SA	Súria,	31
BM	Polinyà,	28	-	Coope.	Sant	Boi	B,	18
CH	Vilamajor	B,	29	-	CH	Sant	Fost,	33
Handbol	Berga,	35	-	FH	Sant	Vicenç,	27
La	Salle	Montcada	B	-	CH	Sant	Andreu,	sr.

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	BM	Polinyà	...................8	 7	 0	 1	 286	 236	 14
	 2.-	La	Salle	Montcada	B	...7	 6	 0	 1	 230	 177	 12
	 3.-	CH	Sant	Andreu	..........7	 6	 0	 1	 229	 198	 12
	 4.-	CH	Sant	Fost	.............. 7	 4	 0	 3	 206	 204	 8
	 5.-	SA	Súria	........................8	 3	 0	 5	 214	 207	 6

	 6.-	Palautordera-Salicru	 6	 3	 0	 3	 185	 191	 6
	 7.-	Handbol	Berga	.............8	 3	 0	 5	 233	 241	 6
	 8.-	Coope.	Sant	Boi	B	........8	 3	 0	 5	 199	 213	 6
	 9.-	FH	Sant	Vicenç	............8	 2	 0	 6	 214	 243	 4
	10.-	CH	Vilamajor	B	......... 7	 0	 0	 7	 162	 248	 0

Grup B

H	Sant	Cugat	C,	25	-	H	Fornells,	32
Castelldefels,	30	-	CH	Bordils	C,	31
BCN	Sants,	27	-	Maresme	Llavaneres,	31
E.	Pia	Granollers,	25	-	Salle	Bonanova	,	26
Garbí	de	Palafrugell,	36	-	CA	Sabadell	B,	28

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Maresme	Llavaneres	...8	 7	 0	 1	 259	 213	 14
	 2.-	E.	Pia	Granollers	....... 8	 6	 0	 2	 224	 186	 12
	 3.-	Salle	Bonanova		...........8	 5	 0	 3	 234	 214	 10
	 4.-	Castelldefels	................7	 4	 0	 3	 187	 168	 8
	 5.-	H	Fornells.....................7	 4	 0	 3	 197	 180	 8
	 6.-	Garbí	de	Palafrugell	....8	 4	 0	 4	 232	 241	 8
	 7.-	CH	Bordils	C	................7	 3	 1	 3	 193	 201	 7
	 8.-	BCN	Sants	....................7	 2	 0	 5	 187	 215	 4
	 9.-	H	Sant	Cugat	C	............7	 1	 0	 6	 185	 227	 2
	10.-	CA	Sabadell	B	..............7	 0	 1	 6	 140	 193	 1

Primera Fase-A

Salle	Bonanova,	33	-	S.	And.	de	la	Barca,	30
	Laietà	Argentona,	33	-	CH	Cambrils,	29
Vendrell,	25	-	HC	Vallag,	23
F.	Esplugues,	32	-	Vilanova	i	la	Geltrú,	22

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	F.	Esplugues	.................7	 6	 0	 1	 202	 166	 12
	 2.-	CH	Cambrils	................7	 6	 0	 1	 218	 188	 12
	 3.-		Laietà	Argentona........7	 5	 0	 2	 207	 188	 10
	 4.-	Salle	Bonanova	............7	 4	 0	 3	 197	 193	 8
	 5.-	S.Andreu	de	la	Barca	...7	 3	 0	 4	 184	 177	 6
	 6.-	Vendrell	........................8	 3	 0	 5	 220	 238	 6
	 7.-	HC	Vallag	.....................7	 2	 0	 5	 162	 176	 4
	 8.-	Vilanova	i	la	Geltrú	.....7	 2	 0	 5	 187	 208	 4
	 9.-	Tarragona	HC	..............7	 1	 0	 6	 178	 221	 2

Primera Fase. Grup B

CH	Cardedeu	B,	31	-	GEIEG,	29
CH	Sant	Just	-	Montgrí	CH,	sr.
CH	Vic,	32	-	CH	Ripollet,	12
Espanyol	Handbol	-	BM	Pau	Casals,	sr.
CH	Castellbisbal,	27	-	H	Santpedor,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Vic	...........................8	 7	 0	 1	 240	 192	 14
	 2.-	CH	Castellbisbal..........8	 5	 0	 3	 220	 200	 10
	 3.-	CH	Cardedeu	B	.......... 8	 4	 2	 2	 228	 223	 10
	 4.-	H	Santpedor	.................8	 4	 1	 3	 221	 205	 9
	 5.-	GEIEG	...........................6	 4	 0	 2	 170	 129	 8
	 6.-	BM	Pau	Casals	.............7	 3	 1	 3	 167	 169	 7
	 7.-	CH	Sant	Just	................6	 2	 2	 2	 156	 162	 6
	 8.-	Espanyol	Handbol	.......6	 2	 0	 4	 164	 158	 4
	 9.-	Montgrí	CH..................7	 2	 0	 5	 159	 182	 4
	10.-	CH	Ripollet	..................8	 0	 0	 8	 147	 252	 0

Femení
Divisió d’Honor Plata

Sant	Vicenç	-	KH-7	Granollers	At,	ajornat
CH	Amposta,	21	-	H	Sant	Joan	Despí,	24
Elda	Prestigio	-	Handbol	Gavà,	ajornat
Mubak	La	Roca,	26	-	Joventut	Mataró,	30
CB	Almassora	-	Grupo	USA,	ajornat
BM	Benidorm,	29	-	Levante	Marni,	28
OAR	Gràcia,	37	-	BM	Castellón,	37

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Elda	Prestigio	............10	 8	 1	 1	 304	 251	 17
	 2.-	Grupo	USA	.................10	 8	 0	 2	 340	 276	 16
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........10	 8	 0	 2	 271	 237	 16
	 4.-	CB	Almassora.............10	 8	 0	 2	 263	 254	 16
	 5.-	BM	Castellón	.............11	 7	 1	 3	 324	 289	 15
	 6.-	OAR	Gràcia	................11	 6	 1	 4	 319	 294	 13
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....11	 6	 1	 4	 302	 302	 13
	 8.-	Mubak	La	Roca	........ 11	 5	 0	 6	 280	 295	 10
	 9.-	BM	Benidorm	............11	 3	 3	 5	 272	 287	 9
	10.-	Handbol	Gavà	............10	 3	 1	 6	 254	 267	 7
	11.-	Joventut	Mataró	........11	 3	 1	 7	 279	 294	 7
	12.-	KH-7	Granollers	At	. 10	 2	 0	 8	 231	 277	 4
	13.-	Levante	Marni	...........11	 1	 1	 9	 284	 341	 3
	14.-	CH	Amposta	...............11	 0	 2	 9	 246	 305	 2

Grup A

HC	Sant	Boi,	30	-	Esplugues,	19
CE	BCN	Sants	,	30	-	AEH	Les	Franqueses,	36
Mubak	La	Roca,	23	-	CH	Ascó,	26
CH	Cardedeu,	17	-	A.	Lleidatana	,	38

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	A.	Lleidatana		.............10	 9	 1	 0	 321	 191	 19
	 2.-	CH	Ascó	......................10	 9	 1	 0	 335	 257	 19
	 3.-	AEH	Les	Franqueses	10	 7	 0	 3	 300	 291	 14
	 4.-	HC	Sant	Boi	................10	 6	 0	 4	 276	 241	 12
	 5.-	CE	BCN	Sants		............10	 2	 1	 7	 264	 288	 5
	 6.-	Mubak	La	Roca	........ 10	 2	 1	 7	 221	 277	 5
	 7.-	CH	Cardedeu	........... 10	 1	 2	 7	 228	 327	 4
	 8.-	Esplugues	...................10	 1	 0	 9	 202	 275	 2

Grup B

CH	Vilamajor,	23	-	Handbol	Ribes,	31
CH	Canovelles,	17	-		H	Palautordera,	37
CH	Vilanova	del	Camí,	29	-	CH	Martorell,	30

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-		H	Palautordera	......... 9	 8	 0	 1	 296	 207	 16
	 2.-	FH	Sant	Vicenç	............8	 8	 0	 0	 256	 190	 16
	 3.-	Handbol	Ribes	.............8	 5	 0	 3	 225	 198	 10

	 4.-	CH	Vilamajor	............ 9	 4	 0	 5	 253	 246	 8
	 5.-	CH	Martorell	...............9	 2	 1	 6	 231	 282	 5
	 6.-	CH	Vilanova	del	Camí	8	 1	 1	 6	 192	 224	 3
	 7.-	CH	Canovelles	........... 9	 1	 0	 8	 201	 307	 2

Primera Catalana. Grup A

BM	Pau	Casals,	28	-	H	Santpedor,	35
CH	Sant	Esteve	de	P,	23	-	OAR	Gràcia	B,	24
H	Sant	Cugat,	36	-	Torró	d’Agramunt,	21
HC	Perelló,	28	-	H	Sant	Quirze	B,	23

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Cugat	................7	 6	 0	 1	 198	 170	 12
	 2.-	H	Sant	Quirze	B	...........7	 5	 0	 2	 202	 172	 10
	 3.-	CH	Sant	Esteve	de	P	.. 7	 5	 0	 2	 208	 183	 10
	 4.-	Lleida	Pardinyes	..........7	 4	 0	 3	 173	 147	 8
	 5.-	H	Santpedor	.................8	 4	 0	 4	 231	 215	 8
	 6.-	OAR	Gràcia	B	...............7	 4	 0	 3	 172	 187	 8
	 7.-	HC	Perelló	....................7	 3	 0	 4	 159	 159	 6
	 8.-	BM	Pau	Casals	.............7	 1	 0	 6	 156	 208	 2
	 9.-	Torró	d’Agramunt	.......7	 0	 0	 7	 136	 194	 0

Segona Catalana. Grup A

Les	Franqueses,	22	-	CH	Vilamajor	B,	20
H	La	Garriga,	25	-	CH	Sant	Fost,	21

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Cugat	................5	 5	 0	 0	 136	 111	 10
	 2.-	H	La	Garriga	.............. 4	 3	 0	 1	 101	 86	 6
	 3.-	Les	Franqueses	Negre	4	 3	 0	 1	 105	 94	 6
	 4.-	Palautordera-Salicru	 4	 2	 0	 2	 97	 106	 4
	 5.-	CH	Vilamajor	B	......... 5	 1	 1	 3	 108	 118	 3
	 6.-	CH	Sant	Fost	.............. 5	 1	 1	 3	 120	 137	 3
	 7.-	CE	BCN	Sants	B	...........5	 0	 0	 5	 121	 136	 0

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	.............................9	 9	 0	 0	 58	 21	 27
	 2.-	Deportivo	Liceo	...........9	 7	 1	 1	 47	 26	 22
	 3.-	Lleida	Llista	Blava	.......9	 5	 3	 1	 41	 25	 18
	 4.-	CE	Noia	Freixenet	.......9	 5	 2	 2	 44	 28	 17
	 5.-	Parlem	Calafell	............9	 5	 1	 3	 32	 32	 16
	 6.-	Reus	Deportiu	.............9	 4	 2	 3	 36	 35	 14
	 7.-	CP	Manlleu	..................9	 3	 1	 5	 29	 38	 10
	 8.-	Recam	Làser	Caldes	.. 9	 2	 3	 4	 23	 27	 9
	 9.-	Pas	Alcoi	.......................8	 2	 2	 4	 29	 35	 8
	10.-	Garatge	Plana	Girona..9	 2	 2	 5	 22	 36	 8
	11.-	CP	Voltregà	..................9	 2	 1	 6	 21	 34	 7
	12.-	Igualada	Rigat		............9	 2	 1	 6	 23	 42	 7
	13.-	CH	Palafrugell	.............9	 1	 3	 5	 26	 37	 6
	14.-	CP	Alcobendas	.............8	 2	 0	 6	 24	 39	 6

OK Lliga Plata Nord

CHP	Sant	Feliu,	3	-	CE	Arenys	de	Munt,	4
CP	Tordera,	6	-	Dominicos,	1
CH	Mataró,	4	-	CE	Vendrell,	3
CH	Lloret,	6	-	Rochapea,	1
Deportivo	Liceo,	4	-	RC	Jolaseta,	4
SD	Espanyol,	1	-	Compañía	de	María,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Mataró	...................6	 5	 0	 1	 32	 16	 15
	 2.-	Deportivo	Liceo	...........6	 4	 1	 1	 26	 14	 13
	 3.-	CE	Arenys	de	Munt.....6	 4	 1	 1	 24	 18	 13
	 4.-	CP	Tordera	...................6	 3	 1	 2	 25	 15	 10
	 5.-	CE	Vendrell	..................6	 3	 1	 2	 21	 18	 10
	 6.-	Dominicos	....................6	 2	 3	 1	 21	 14	 9
	 7.-	RC	Jolaseta	...................6	 2	 2	 2	 23	 22	 8
	 8.-	SD	Espanyol	.................6	 2	 1	 3	 9	 19	 7
	 9.-	CH	Lloret......................6	 2	 0	 4	 20	 21	 6
	10.-	CHP	Sant	Feliu	.......... 6	 2	 0	 4	 23	 28	 6
	11.-	Compañía	de	María	....6	 1	 0	 5	 13	 23	 3
	12.-	Rochapea	......................6	 1	 0	 5	 15	 44	 3

Femení
OK Lliga

Igualada	Femení,	4	-	CH	Mataró,	1
CP	Vila-Sana,	10	-	Garatge	Plana	Girona,	0
CHP	Bigues	i	Riells,	3	-	PHC	Sant	Cugat,	2
CP	Manlleu,	3	-	CP	Voltregà,	2
Telecable	HC,	7	-	CP	Vilanova,	1
Cerdanyola	CH,	3	-	Deportivo	Liceo,	2
Palau	de	Plegamans,	2	-	CP	Las	Rozas,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CP	Vila-Sana	................4	 4	 0	 0	 22	 5	 12
	 2.-	CP	Manlleu	..................4	 4	 0	 0	 17	 6	 12
	 3.-	Igualada	Femení	..........4	 4	 0	 0	 13	 5	 12
	 4.-	Telecable	HC................4	 3	 1	 0	 21	 6	 10
	 5.-	Cerdanyola	CH	............4	 3	 0	 1	 12	 5	 9
	 6.-	Palau	de	Plegamans	....4	 2	 1	 1	 11	 5	 7
	 7.-	CHP	Bigues	i	Riells	... 4	 2	 0	 2	 7	 10	 6
	 8.-	Deportivo	Liceo	...........4	 1	 1	 2	 13	 12	 4
	 9.-	PHC	Sant	Cugat...........4	 1	 0	 3	 9	 11	 3
	10.-	CP	Voltregà	..................4	 1	 0	 3	 5	 9	 3
	11.-	CH	Mataró	...................4	 1	 0	 3	 4	 14	 3
	12.-	CP	Las	Rozas	................4	 0	 1	 3	 2	 16	 1
	13.-	CP	Vilanova..................4	 0	 0	 4	 8	 22	 0
	14.-	Garatge	Plana	Girona..4	 0	 0	 4	 1	 19	 0
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AGENDA

Fèlix Rabal, professors de 
filosofia. Col·labora UPG. 
Biblioteca Roca Umbert. 
18.30.

La Garriga. Biodansa. Projecte 
Singulars. Torre Iris. 18.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Espai Zero. Jocs de taula. 
Centre Cultural de Bellavista. 
17.30.

Xerrada-debat: “Els Centres 
del Patronato de Protección 
de la Mujer, Presons de 
menors fins als anys 80”.  
Espai Can Prat  19.00.

Lliçà d’Amunt. Taller creatiu. 
Lab Portàtil. Tall de vinil. 
Crea el teu propi tres en ratlla. 
Biblioteca Ca l’Oliveres. 17.30.

Mollet del Vallès. Xerrada: 
“Parlem de violència vicària”. 
25N.  La Marinetas. 18.00.

Montornès del Vallès. 
Converses en anglès.  
Biblioteca. 19.00.

Parets del Vallès. Hora del 
conte: Una altra cosa (sobre 
l’assetjament escolar, a 
càrrec de Petita Companyia. 
Dins la campanya Contra 
les violències masclistes.  
Biblioteca Can Rajoler. 18.00.

Sant Fost de Campsentelles. 
Hora del conte: Contes de 
xocolata. Per a infants a partir 
de 3 anys. Biblio@teneu. 
17.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Club de lectura: Primera part 
de Cèlia Suñol.  Biblioteca 
Casa de Cultura Joan Ruiz i 
Calonja. 18.15.

Vallgorguina. Visita del 
Bibliobús.  Plaça de la Vila. 
16.00-18.30.

Espectacle: Mr. Alret, a càrrec 
de Moi Jornada Companyia de 
Circ. Plaça de la Vila. 17.00.

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

Xerrada: “Les joguines-Els 
Reis”.  Biblioteca 18.00.

Voluntariat per la llengua.  
Biblioteca Contravent. 18.45.

Dimecres 01

Granollers. Vine a pintar 
boles de Nadal i a jugar amb 
la neu!. Centre Cívic Jaume 
Oller. 16.00.

Espai familiar. Centre Cívic 
Jaume Oller. 16.00.

Hora del conte, amb Rosa 
Pinyol, Per a infants de més 
de 3 anys. Biblioteca Can 
Pedrals. 17.30.

Entrega del guardó Salvador 
Casanova. Organitza ERC.  
Museu. 19.00.

Espectacle poètic El crit i 
el Criteri, a càrrec de Josep 
Pedrals. Dins l’Any Triadú.  
Sala Tarafa. 19.00.

Martorelles. Club de lectura 
feminista: Seny i sentiment, de 
Jane Austen. En línia. 19.00.

Montornès del Vallès. L’hora 
del conte menuda, amb Mercè 
Rubí: L’aranya i l’elefant. 
Biblioteca. 17.30.

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

Xerrada per La Marató 
sobre salut mental, amb 
Laia Torrents Fàbregas, 
professional de la salut.  
Biblioteca Contravent. 19.00.

Dijous 02

Cardedeu. IV Cicle de 
Cinema d’esports. Inclusió, 
diversitat i visibilitat, amb 
Sirena i Imparables. Esbarjo. 
19.00.

Granollers. Aula digital 
oberta. Biblioteca Roca 
Umbert. 15.00.

Laboratori de lectures: 
Gathering with Harriet: 
Afrofuturisme i comunitat.  
En línia 18.00.

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

Xerrada: “La llegenda Àuria 
de Sant Esteve”. A càrrec de 
Cinta Cantarell, historiadora 
de l’art.  19.00.
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Caldes de Montbui. Activitats 
de la Taula d’acompanyament: 
parlem sobre el dol i les 
pèrdues. Xerrada: “Ve Nadal 
i tu no hi ets”, a càrrec de 
Clara Gomis, psicòloga de 
la Fundació Santa Susanna. 
Biblioteca. 17.30.

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

Espai familiar. Centre Cívic 
Jaume Oller. 16.00.

Xerrada: “La importància 
d’incorporar la perspectiva 
de gènere a l’esport des 
d’una mirada educativa”. 30è 
aniversari de l’Associació 
Internacional de Ciutats 
Educadores. Ponència a càrrec 
de Pedrona Serra. Taula 
rodona amb Pedro García, 
Anabel Gracia. Nau B1. 17.00.

Iniciació al tik tok, formació 
dirigida a adults. Creació de 
continguts. Biblioteca Roca 
Umbert. 18.00.

Cuina en directe. Veggie 
Christmas, aperitius vegans 
per Nadal. En línia. 18.30.

Lliçà d’Amunt. Aula 
tecnològica, a càrrec de José 
Maqueda. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 18.00.

Mollet del Vallès. 
Videofòrum: Womanhood. 
Dins el 25N. Centre Cultural 
La Marineta. 18.00.

Montornès del Vallès. Sant 
Sadurní. Festes de Tardor.  
Campionat d’escacs, plaça 
Pau Picasso, 11.00. Ballada de 
sardanes amb la Cobla Ciutat 
de Girona, plaça Joan Miró, 
11.00. Espectacle familiar Amb 
P de Pallasso de la companyia 
Sabanini, Teatre Margarida 
Xirgu, 18.00. Concert de 
l’Aplec amb El Toll, Església 
de Sant Sadurní, 19.00.

Parets del Vallès. 
Conversation groupe in 
english, a càrrec d’Elena 
Calvo. Biblioteca Can Rajoler. 
19.00.

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

Audiovisual al CESF: 
Alpamayo, l’escalada perfecta 
a la muntanya més bonica del 
món. Local del CESF. 19.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 

Xerrada: “Acompanyament 
a la diversitat sexual i de 
gènere”.  En línia. 17.30.

Xerrada: “Proves de 
foc: límits, conflictes i 
rebequeries”. Organitza 
AFA Escola Bressol L’Alzina.  
Biblioteca. 18.00.

Vilanova del Vallès. Taller de 
lectura en veu alta. A partir de 
6 anys. Biblioteca Contravent. 
17.00.

Taller de costura infantil.  
Biblioteca Contravent. 17.00.

Grup de conversa en anglès.  
Biblioteca Contravent. 19.45.

Dimarts 30

Caldes de Montbui. Activitats 
de la Taula d’acompanyament: 
parlem sobre el dol i 
les pèrdues. Biblioteca. 
Presentació del Fons de Dol 
i pèrdues de la Biblioteca, 
a càrrec d’Assumpció Ros, 
gerent de la Fundació Santa 
Susanna, 18.00. Presentació 
del llibre Los pies de su padre: 
diario de una ILE de Ginesta 
Urbano, presentació a càrrec 
d’Elisenda Pujades, de la 
Secretaria de la Dona d’ERC 
de Caldes, 18.15. Què és 
anhel?, Associació de famílies 
en dol del Vallès, a càrrec de 
Tània Fernández, voluntària 
de l’Associació a Caldes, 18.50.

Xerrada-col·loqui: “Vivim el 
nostre propi cos”, a càrrec 
de Cinta Tort, jove activista 
i artista que reflexionarà 
en primera persona sobre 
els trastorns de la conducta 
alimentària, i Sandra 
Vinuesa, psicòloga d’ITA, 
especialistes en salut 
mental. Sala de plens de 
l’Ajuntament. 18.00.

Granollers. Grup de 
documentació fotogràfica de 
l’Arxiu Municipal. Can Jonch. 
10.30.

Una gota de sang, una pluja 
de vides. Donació de sang.  
Institut Marta Estrada. 16.00.

Vine a jugar a l’Scrabble en 
català. Servei de Català. 17.00-
19.00.

Millora la teva presència a la 
xarxa, Formació digital per a 
adults.  En línia. 18.00.

Xerrada: “Paisatge romànic i 
el Montseny”. Aula AGEVO.  
Museu. 18.30.

Taller de pràctica filosòfica. 
Debat. Activitat dinamitzada 
per Mariano Fernández i 

Introducció a la desinformació 
en l’entorn digital. Com 
detectar la desinformació 
a través del Fact-Checking. 
Biblioteca Can Pedrals. 19.00.

Maridatge de vins amb 
productes de proximitat.  
Hotel Granollers. 19.00.

La Garriga. Jornada: Reptes 
de futur del cultiu de la 
mongeta del ganxet. Cinema 
Alhambra. Presentació i 
projecció del documental 
Flor i Tavella, sobre el cultiu 
de la mongeta del ganxet, 
amb Josep Alavedra i Rafel 
Uyà, directors, 19.00. Taula 
rodona: “Reptes de futur 
del cultiu del a mongeta 
del ganxet al Vallès”, amb 
Isidre Catafal, productor 
de la Garriga i president 
de l’Associació Agrària La 
Garriga; Ramon Casamada, 
productor de Castellar 
del Vallès; i Ramon Viure, 
productor i president de 
la Cooperativa Agrària 
del Vallès. Modera Vicenç 
Relats, director de la revista 
Vallesos 19.45. Torn obert de 
preguntes, 21.00.

La Llagosta. L’hora del conte. 
Estic malalt, m’expliques un 
conte?, amb la contacontes 
Puri Ortega.  Biblioteca. 18.15.

Lliçà d’Amunt. Lab Portàtil. 
Tall de vinil, Crea el teu 
adhesiu personalitzat.  
Biblioteca Ca l’Oliveres. 18.00.

Martorelles. Taller de 
defensa personal. Era Jove de 
Carrencà. 17.00.

Taller de guarniment de 
Nadal. Bar Safareig. 18.00.

Taller Àpats de Nadal.  Espai 
Cívic el Safareig. 18.00.

Mollet del Vallès. Presentació 
del llibre Dels poemes en 
traurà les dates d’Oriol Fort i 
Marrugat. A càrrec de Josep 
Serra Busquets, mestre i 
poeta.  Casal Cultural. 19.30.

Dijous clandestins a La 
Tramolla. Sense guió, 
espectacle de màgia amb 
Oscar Sánchez. 20.30.

Parets del Vallès. Presentació 
del llibre evelación de l’autor 
José L. Barca, de Parets.  
Biblioteca Can Rajoler. 18.30.

Sant Feliu de Codines. 
Prepara’t per trobar feina: 
nous temps. Centre Cívic La 
Fonteta. 16.00-19.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Club de lectura En Clau de 
dona: Una madre, d’Alejandro 
Palomas. Biblioteca. 20.00.

Vilanova del Vallès. Story 
Time: Maisy’s Christmas 
Tree. Biblioteca Contravent. 
18.00.

‘EL crIt I EL crItErI. 
ESPECTACLE POÈTIC 
AMB JOSEP PEdRALS.  
Sala Tarafa. Dimecres 01, 
19.00
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Sorteig eSpecial
ja tenS el regal de l’amic inviSible?

Exclusiu
pEr als
subscriptors

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig. les seves dades personals seran tractades per premsa d’osona, sa i catVl 97, slu (conjuntament i en endavant, El 9 Nou) amb la finalitat 
de fer-lo participar en els sorteigs. les dades personals, així com imatges i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans 
previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

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

Sorteig
d’entradeS

dobleS

consulteu el codi del mes de 
novembre entrant a: el9club

supermercat-online

bonpreuesclat.com
5 de

descompte
en compres

online

pENEllEs

2X1
en  leS
viSiteS

guiadeS

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

1a visita
gratuïta

(diagnòstic
estudi dental amb rxs)

i 1 neteja
lEs fraNquEsEs DEl Vallès

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

8 14

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o 
cartolines mida A-4, o en un arxiu pdf, en 
format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de 
portar el nom i cognoms del nen/a, edat i 
població. També el nom de l’escola i el telèfon.
2.- La temàtica és: “COM T’IMAGINES UN 
MÓN MILLOR?”. La tècnica és lliure.
3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran 
dos dibuixos com a finalistes, que es publicaran a 
les pàgines d’EL 9 +PETIT. Tots els dibuixos 
finalistes participaran, a principis de juny, a la 
gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual 
per a l’alumne, quatre entrades per anar al parc 
aquàtic Aqua Brava i una subscripció a EL 9 
NOU i un lot de llibres per a l’escola.
4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a 
la redacció d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, 
Granollers), en horari d’oficina. També els podeu 
enviar per correu electrònic a

recepcio@vic.el9nou.com
5.- Només podran participar en el concurs les 
escoles de les comarques del Vallès Oriental i el 
Moianès.

Bigues i Riells del Fai

Centre Cívic i Cultural El 
Rieral. “I si te les toques?”. 
Fins al 30 de novembre.

Caldes de Montbui

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

“Els calderins deportats als 
camps nazis”. Fins al 9 de 
gener.

Altell del Centre. “Gargots”, 
Carné. De l’1 de desembre al 
16 de gener.’

Cardedeu

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

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. 

L’Estació és allà... espai 
per les arts i les lletres. 
“Desguassos i altres conne·
xions”, fotos de Joan Ramell. 
Fins al 30 de desembre.

Teatre Auditori Cardedeu. 
“Un jazz més íntim”, d’Alba 
Morera i Hal Masonberg. 
Fins al 13 de febrer.

Les Franqueses del Vallès

Artemisia. “Lo que las flores 

no callan”, de Guillermo De 
Angelis. 

Ateneu Popular La 
Tintorera. “Teixim oportu·
nitats”, fotos d’Elena Rubio. 
Fins al 31 de desembre.

Granollers

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

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

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

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

Centre Cívic de Palou. 
“Palou i els mestres Celestí 
Bellera i Rita Gibernau”. Fins 
al 31 de gener.

Taller Tasmania. “Un tre·
ball sobre la creu”, quadres 
i joies de Sagi Tarbal i Jordi 
Sànchez. 

El Mirallet. “Tocant la Lava 
del Cumbre Vieja”, de Jordi 
Ribó. 

Anònims. Ricard Geladó. 
Fins a l’11 de desembre.

Centre Cívic Nord. “Animals 

EXPOSICIONS 
Moya Sánchez.

Parets del Valles

Rectoria Vella. “Retomar 
el vuelo”, de Paula Roque 
Martínez. Dins la campanya 
Prou d’Hòsties. Del 3 al 13 de 
desembre.

Sant Celoni

Rectoria Vella. “Límits 
Ignots. Els llindars gràfics de 
la pintura”. Pintures d’Ignasi 
Deulofeu. Fins al 23 de 
gener.

Can Ramis. “40 anys de 
Rebrot Teatre”. Fins al 29 de 
novembre.

Sant Feliu de Codines

Biblioteca. Mostra bibliogrà·
fica sobre Ferran Soldevila. 
Fins a l’1 de desembre.

Sant Pere de Vilamajor

Centre d’Art La Rectoria. 
Transversalart. “Innocents”. 
Col·lectiva. Fins al 19 de 
desembre.

Sta. M. de Palautordera

Nidart. “Converses”, de 
Susana Gutiérrez. Fins al 7 
de desembre.

Biblioteca. Bibliografia 
sobre Ferran Soldevila.

Aparadors. Fotografies 
sobre la vinculació de Ferran 
Soldevila amb Palau.

Vallromanes

Casal. Gravats de Lour·
des Déu. Fins a dia l’11 de 
desembre.

en clarobscur” i “Abraçades”, 
col·lectiu La Mà el Tintorer. 
Fins al 22 de desembre.

Roca Umbert. Parelles artís·
tiques. S’inaugura aquest 
dijous a les 19.00. Fins al 12 
de desembre.

La Garriga

Granja-cafeteria La Mila. 
“Indrets”, aquarel·les de 
Felipe Garcia Gutiérrez. Fins 
a finals de novembre.

Fundació Conxa Sisquella. 
Exposició dels quadres dela 
rifa solidària artísticaMENT. 
De l’Associació El Far. Fins a 
l’11 de desembre.

Llinars del Vallès

Espai Ruscalleda. “Processos 
identitaris”, instal·lació artís·
tica d’Anna Estany. Del 27 de 
novembre al 19 de desembre. 

Espai d’Arts. “M dMatèric”, 
de Marga Madrigal. Fins al 
30 de gener.

Mollet del Vallès

Museu Abelló. “L’art 
modern a la col·lecció Abelló, 

segles XIX·XX” i “Abelló, un 
tast”. 
“L’home nu. Tot despullant 
els arquetips de la masculini·
tat”. Fins al 9 de gener.

“Visca la República”. Fins al 
9 de gener.

L’aparador: “Mirabilia del 
pintor”, de Maite Camarés. 
Fins al 27 de febrer. 

La Marineta. “El silen·
ci pressentit”, de Glòria 
Izquierdo. Fins al 4 de 
desembre.

“40 anys del Club Ciclista 
Plana Lladó (1981·2021)”. 
Fins al 3 de desembre.

CIRD Joana Barcala. 
“Desmuntem els rols de 
gènere”. Fins al 17 de desem·
bre.

Montmeló

Museu Municipal. “Estiueig 
de proximitat. 1850·1950”. 
Fins al 31 de gener.

Sant Antoni de Vilamajor

Biblioteca Joana Raspall. 
“Dins la polpa”, de Miguel 

CARDEDEU 
“DESGUASSOS I 
ALTRES CONNEXIONS”, 
JOAN RAMELL.  
L’Estació és allà...” 
Fins al 30 de desembre
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LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 Spencer	 17.30
	 Libertad	 19.30
	 Way	down	 21.30

GRANOLLERS  Dilluns

Edison	 Eiffel	 19.00	(VOSE)

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 El	refugio	 16.15	i	18.00	/	21.00	i	22.3
	 Encanto	 19.45	i	22.00	/	18.30	/	16.00,	18.00	i	20.00
	 La	casa	Gucci	(Atmos)	 16.00,	19.00	(dj.	VOSE)	i	22.00
	 Encanto	(Atmos)	 17.00	i	19.00
	 Venom	2:	Habrá	matanza	 16.30	i	22.30
	 Antlers:	criatura	oscura	 20.30
	 Eternals	 16.00,	19.00	i	22.00	/	18.15
	 Ron	da	error	 16.00
	 Pan	de	limón	con	semillas	de	amapola	 18.00
	 La	última	noche	en	el	Soho	 20.15	i	22.30
	 Way	down	 16.00,	18.10,	20.20	i	22.30	/	19.15
	 Spencer	 16.00
	 Sin	tiempo	para	morir	 21.15
	 Libertad	 22.00
	 Resident	Evil:	Bienvenidos	a	Racoon	City	 16.30,	18.30,	20.30	i	22.30
	 El	lobo	y	el	león	 17.00
	 Años	de	sequía	 21.30
	 Cuidado	con	lo	que	deseas	 16.15
	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	 18.00
	 La	hija	 16.00
	 My	hero	academia:	misión	mundial	de	héroes	 18.15
	 La	casa	Gucci	 20.15

S ANT CELONI  Dimecres   

Ocine	 Resident	Evil:	Bienvenidos	a	Racoon	City	 20.20	i	22.30
	 La	casa	Gucci	 19.00	i	22.00
	 Encanto	 18.10,	19.15	i	20.20
	 La	última	noche	en	el	Soho	 22.30
	 Eternals	 21.30
	 Way	down	 18.00,	20.20	i	22.40
	 Spencer	 18.00

ANTLERS:  
CRIATURA OSCURA
EUA 2021. Dir. Scott Cooper. Amb 
Keri Russell i Jesse Plemons. 
Thriller.	A	Antlers,	una	petita	
ciutat	d’Oregon,	una	professora	i	
el	seu	germà,	el	xèrif	de	la	localitat,	
es	comencen	a	interessar	per	un	
estudiant	misteriós	i	distant.	A	
mesura	que	es	van	coneixent,	
descobreixen	que	el	jove	amaga	
un	perillós	secret	que	podria	tenir	
conseqüències	fatals.

AÑOS DE SEQUÍA
Austràlia 2020. Dir. Robert 
Connolly. Amb Eric Bana Drama.	
L’agent	federal	Aaron	Falk	torna	
a	la	localitat	on	va	néixer,	després	
de	més	de	20	anys,	per	anar	al	
funeral	del	seu	amic	de	la	infància	
Luke.	Al	mort	se	l’acusa	d’haver	
matat	la	seva	esposa	i	fill	abans	de	
treure’s	la	vida.	Quan	Falk	accepta	
quedar-se	i	investigar	el	crim,	
reobre	una	vella	ferida:	la	mort	de	
la	jove	Ellie	Deacon,	quan	tenia	17	
anys.	Falk	comença	a	sospitar	que	
aquests	dos	crims,	separats	per	
dècades,	estan	connectats.	Falk	ha	
d’enfrontar-se	als	prejudicis	en	
contra	seva	i	a	la	ira	reprimida	per	
una	comunitat	commocionada.

CUIDADO  
CON LO QUE DESEAS
Espanya 2021. Dir. Fernando 
Colomo. Amb Dani Rovira 
i Cecilia Suárez. Comèdia.	

Miguel	i	Laura	decideixen	
passar	Nadal,	amb	els	seus	
fills	petits,	en	una	cabanya	a	la	
muntanya.	L’avi	Benigno,	dotat	
de	poders	màgics,	finalment	
no	els	pot	acompanyar,	però	
els	nens	li	roben	la	seva	bola	
màgica	que	concedeix	desitjos	
als	qui	la	posseeixen.	Amb	
els	seus	desitjos	i	l’ajuda	de	
la	bola,	els	nens	sense	voler	
donen	vida	a	uns	ninots	de	
neu,	i	sembren	el	caos	en	el	
que	havien	de	ser	unes	afables	
vacances	familiars.

EL LOBO Y EL LEÓN
França 2021. Dir. Gilles de 
Maistre. Amb Molly Kunz. 
Aventures.	Després	de	la	mort	
del	seu	avi,	Alma,	una	pianista	
de	20	anys,	torna	a	la	casa	de	
la	seva	infància	en	una	illa	del	
Canadà.	A	l’illa,	la	seva	vida	
fa	un	tomb	quan	rescata	un	
cadell	de	llop	i	un	cadell	de	
lleó.	A	mesura	que	els	animals	
creixen,	tots	tres	formen	un	
vincle	inseparable,	però	el	seu	
món	aviat	s’esfondra	quan	es	
descobreix	el	seu	idil·li	secret.	
El	lleó	és	capturat	i	enviat	a	
un	circ	ambulant	i	al	llop	se	
l’emporten	uns	científics	per	
investigar.	El	llop	està	decidit	
a	trobar	el	seu	germà	lleó	i	
a	reunir	la	seva	família.	Una	
vegada	junts,	emprenen	una	
extraordinària	aventura	a	
través	del	Canadà	per	trobar	
Alma.

CARTELLERA

CINEMA 

OCINE 
GRANOLLERS 
Les	actrius	Sara	Sálamo,	
Loles	León	i	María	
Barranco	i	l’actor	Antoni	
Dechent,	a	‘El	refugio’

EL REFUGIO
Espanya 2021. Dir. Macarena 
Astorga. Amb Loles León i Leo 
Harlem. Comèdia.	Una	estrella	
del	cinema	en	hores	baixes	i	
un	galant	emergent	(molt	ben	
acompanyat)	que	amenaça	de	
desplaçar	a	l’anterior	gràcies	
als	ardits	de	l’agent	de	tots	dos;	
la	propietària	de	l’hotel	d’alta	
muntanya	i	la	seva	eixelebrada	
germana,	impulsora	d’una	nova	
i	peculiar	disciplina	barreja	
de	ioga	i	fengshui;	un	grup	de	
nens	amb	ganes	de	divertir-se,	
però	també	de	descobrir	secrets	
ocults;	un	grum	taciturn	que	tot	
ho	veu,	i	un	tremend	temporal	

que	els	deixarà	aïllats	dies	abans	
de	Nadal...	Un	cap	de	setmana	
en	el	qual	tot	pot	passar...	i	en	el	
qual	passarà	de	tot!

ENCANTO
EUA 2021. Dir. Jared Bush, 
Charise Castro Smith i Byron 
Howard. Animació. Història	
d’una	família	extraordinària,	els	
Madrigal,	que	viuen	amagats	
a	les	muntanyes	de	Colòmbia,	
en	una	casa	màgica	d’un	poble	
situat	en	un	enclavament	
meravellós	anomenat	Encant.	
La	màgia	d’Encant	ha	dotat	a	
tots	els	nens	de	la	família	d’un	
do	únic,	des	de	la	superforça	

fins	al	poder	de	curar...	però	
s’ha	oblidat	d’una	nena	
anomenada	Mirabel.	Quan	
Mirabel	descobreix	que	la	màgia	
que	envolta	Encant	està	en	
perill,	decideix	que	ella,	l’única	
Madrigal	normal,	podria	ser	
l’última	esperança	de	la	seva	
extraordinària	família.

ETERNALS
EUA 2021. Dir. Chloé Zhao. 
Amb Angelina Jolie, Richard 
Madden i Gemma Chan. 
Ciència-ficció.	Fa	milions	d’anys,	
els	éssers	còsmics	coneguts	com	
els	Celestials	van	començar	a	
experimentar	genèticament	amb	
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Treball 

Empresa de neteja necessita personal 
masculí amb carnet de conduir. Inte-
ressats truqueu al tel. 93 870 86 07.

Assessoria de Granollers reque-
reix auxiliar administrativa per 
al departament laboral. Suport en 
elaboració de nòmines, contractes 
de treball, cotització, Models 111 i 
190, etc. Jornada: 4 hores (preferi-
blement matí). Envieu currículums 
a: asesoriagranollers15@gmail.
com

Treball 

Es busquen terres. Jove empre-
nedor busca terres de lloguer 
per posar-hi bestiar ecològic. 
Tel. 611 44 76 14.

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

    PUBliciTaT

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

:

ESPECIAL
BAIX MONTSENY

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

EDICIÓ OSONA I EL RIPOLLÈS:
93 889 49 49 o per correu electrònic
publicitat@vic.el9nou.com

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

Per contactar podeu trucar a:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

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

Per contactar podeu trucar a:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

BAIX MONTS NYE

IENTALaNUNcis classificaTs

Tel. 93 860 30 20

gUia de serveis
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Corporation, Raccoon City, és ara 
un poble agonitzant del Mitjà 
Oest. L’èxode de la companyia 
va deixar la ciutat convertida 
en un erm… amb un gran mal 
gestant-se sota la superfície. Quan 
aquest mal es desplega, un grup 
de supervivents han d’unir-se 
per destapar la veritat darrere 
d’Umbrella i sobreviure a la nit.

SPENCER
Xile 2021. Dir. Pablo Larraín. 
Amb Kristen Steward. Drama. 
Biopic de Lady Di que explica 
la història d’un cap de setmana 
crucial a principis dels anys 90, 
quan la princesa Diana –de nom 
Diana Frances Spencer– decideix 
que el seu matrimoni amb el 
príncep Carles no funciona i que 
necessita desviar-se d’un camí 
que la situava a primera fila per 
algun dia ser reina. El drama 
transcorre durant tres dies, en 
una de les últimes vacances de 
Nadal a la Casa de Windsor, a la 
finca de Sandringham a Norfolk, 
Anglaterra.

WAY DOWN
Espanya 2021. Dir. Jaume 
Balagueró. Amb Freddie 
Highmore i Astrid Bergès-
Frisbey. Acció. La llegenda 
que el Banc d’Espanya és 
inexpugnable i no es pot atracar 
no espanta Thom Johnson, el 
brillant i jove enginyer reclutat 
per esbrinar com accedir al seu 
interior. L’objectiu és un petit 
tresor que estarà dipositat en el 
banc només 10 dies. Deu dies per 
a descobrir el secret de la caixa, 
per ordir un pla, per preparar 
l’assalt, per aprofitar-se d’un 
pla de fugida irrepetible, quan 
l’esperada final del Mundial de 
Futbol de Sud-àfrica reuneixi 
centenars de milers d’aficionats 
a les portes del propi Banc. Deu 
dies per aconseguir la glòria… o 
per acabar a la presó.

OcINE 
gRANOLLERS 
i SANt CELONi
La família Madrigal 
protagonitza 
la pel·lícula ‘Encanto’

els humans. La seva intenció era 
crear individus superpoderosos 
que fessin únicament el bé, però 
alguna cosa va sortir malament 
i van aparèixer els Desviantes, 
destruint i creant el caos al 
seu pas. Totes dues races s’han 
enfrontat en una eterna lluita 
de poder al llarg de la història. 
Enmig d’aquesta guerra, Ikaris 
i Sersi tractaran de viure la seva 
pròpia història d’amor.

LA CASA gUCCi

EUA 2021. Dir. Ridley Scott. 
Amb Lady gaga i Adam 
Driver. Drama. Drama criminal 
entorn de l’assassinat el 1995 

de Maurizio Gucci, net del 
fundador de l’imperi de la 
moda Gucci, que va aparèixer 
assassinat per ordre de la seva 
exmuller Patrizia Reggiani, 
coneguda com la “vídua negra 
d’Itàlia”.

LA HiJA

Espanya 2021. Dir. Manuel 
Martín Cuenca. Amb Javier 
gutiérrez i Patricia López. 
Thriller. Irene té 15 anys i 
viu en un centre per a menors 
infractors. S’acaba de quedar 
embarassada i està decidida a 
canviar de vida gràcies a Javier, 
un dels educadors del centre. 

Javier li ofereix viure amb ell i 
la seva dona Adela a la casa que 
tenen en un paratge aïllat i agrest 
de la serra perquè pugui portar 
a bon terme el seu embaràs. 
L’única condició a canvi és que 
accepti lliurar-los el bebè que 
porta en les seves entranyes. 
Aquest feble pacte pot veure’s 
compromès quan Irene comenci 
a sentir com a seva aquesta vida 
que porta en el seu interior.

LA ÚLtiMA NOCHE 
EN EL SOHO
Regne Unit 2021. Dir. Edgar 
Wright. Amb thomasin 
McKenzie i Anya taylor-Joy. 
Thriller. Thriller psicològic 
sobre una jove apassionada per 
la moda que misteriosament hi 
pot entrar durant la dècada de 
1960, on es troba amb el seu ídol, 
un atractiu aspirant a cantant. 
Però el Londres dels seixanta 

no és el que sembla, i el temps 
començarà a enfonsar-se amb 
obscures conseqüències.

LiBERtAD
Espanya 2021. Dir. María Morera 
i Nicolle garcía. Drama. La família 
Vidal passa a la seva casa d’estiu les 
últimes vacances de l’àvia Ángela, 
que pateix Alzheimer avançat. 
Per primera vegada a la seva vida, 
Nora, de 14 anys, sent que no 
troba el seu lloc. Tot canvia amb 
l’arribada de Libertad, de 15 anys i 
filla de Rosana, la dona colombiana 
que cuida l’Ángela. Juntes surten 
de la bombolla de protecció i 
confort que suposa la casa familiar 
i descobreixen un món nou en el 
qual Nora se sent més lliure que 
mai.

MY HERO 
ACADEMiA: 
MiSiÓN MUNDiAL 
DE HÉROES
Japón 2021. Dir. Kenji Nagasaki. 
Animació. Deku és perseguit per 
la policia, acusat d’assassinat en 
massa, mentre que la resta de 
superherois han d’enfrontar-se 
a un incident que afecta tothom. 
Tercera pel·lícula de la sèrie 
anime My Hero Acadèmia.

RESiDENt EViL: 
BiENVENiDOS  
A RACOON CitY

EUA 2021. Dir. Johannes 
Roberts. Amb Kaya Scodelario, 
Robbie Amell i Hanna John-
Kamen. terror. Nova adaptació al 
cinema dels videojocs de Capcom. 
La que va ser una ciutat seu del 
gegant farmacèutic Umbrella 
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Fa 30 anys 
2/12/1991

“Els hospitals 
de Granollers 
i Mollet encara 
no han fet cap 
avortament”

Fa 20 anys 
3/12/2001

“Una campanya 
municipal 
d’inspeccions 
espanta 
els botiguers 
de Caldes”

Fa 10 anys 
28/11/2011

“Caldes 
vol evitar que 
les farmàcies 
suprimeixin 
el torn de nit”

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 del Fai
✚ 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
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dia 29. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dia 30. 
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 1. 
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 2.

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

La Garriga
✚ SUÑOL 
C. Centre, 10.  
Tel. 93 871 46 86 | dies 29 a 2.

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
✚ MONTSE VILA 
Av. Onze de Setembre, 65. 
Tel. 93 024 37 39 | dies 29 a 2.

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

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

Mollet del Vallès
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 29. 
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 30. 
✚ 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.

Montmeló
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 29. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 30. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 1. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 2.

Montornès del Vallès
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 29.
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 30. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 1. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 2.

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
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 29. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 30. 
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 1. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 2.

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. Tossuderia deguda pro-
bablement a la rudesa de la pròpia closca / 2. 
Reclamaré la lleona. Espinada de porc, que és 
feta com de biga / 3. La meitat d’aquí. Posem 
que parlo, com el cantautor, de tots els mals 
dels culers. NIF sense fiscalitzar / 4. Ni més ni 
menys que un. El que més ho nega n’és el més 
sospitós / 5. Un gripau a la platja de la llufa. 
Vi que per a l’anglès és el més / 6. L’eterna 
còpula. La comarca catalana més generosa 
en prats. Punt de fusió de fluids / 7. Obté un 
guany per l’insòlit mètode de l’obvenció. Hà-
bil a confondre les dretes / 8. És a l’aire com a 
la roda el rotífer. Sempre es pot arrissar més / 
9. Visar sense vocalitzar. Pesades, apegaloses, 
com les típiques cosines mones / 10. Caps 
perquè els velers veïns sàpiguen on sou. Del 
dia visible / 11. El franc. Un paperet groc a la 
porta de la nevera. De cara a barraca / 12. El 
pati del patriarca. Fòtil amb tirada a aparellar-
se / 13. Idioma oriental que es parla a xarrups. 
Escollit com a l’Edat Mitjana.

VERTICALS: 1. Pels amants de la muntanya 
sense esforç representa una gran atracció. 
Conjunt de roba de navegació / 2. Hidrocar-
bur enfilant-se alqueria amunt. Cadireta per 
a nadons amb orinal inclòs / 3. Extrems de 
l’Sporting. Peix de mirada aquosa, també ano-

menat guineu. S’acaben la carn / 4. Instru-
mentista especialitzat en música de combat. 
Abans de degollar-lo era ràpid, aquest insecte 
/ 5. Se sol comparar amb ara. Càstig amb una 
punta de fruïció. Al peu de la lletra / 6. Re-
conducció pel recte camí. Cementiri no apte 
per a amants de llenties / 7. La vibratòria. Ro-
segades. Estranyament tip d’un pit rebregat / 
8. Omnipresent en versió moderna. És a Neró 
com a en Monzó el monzonià / 9. De les pare-
lles d’elements botànics. Trien incomprensi-
blement nitrat de potassi / 10. Al centre de la 
vega. Arrabassat d’aquell racó on el sostre es 
fa estret. Article de primera necessitat mas-
culina / 11. Només es deixen vestir per noies 
solteres. Si fa riure no és perquè vulgui / 12. 
Conxorxes metal•lúrgiques. Zona de Premià 
on viuen els germans Dalton.
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Contrast
Els habitatges que es fan 
a Can Fàbregas, a Mollet, 
avancen i ofereixen con-
trastos com aquest, entre 
el bloc de pisos i un frag-
ment de la porta princi-
pal d’entrada de l’antiga 
fàbrica. Can Fàbregas té 
un raconet a la història 
perquè va ser allà on es 
van teixir els nou quilos 
de seda que el dissenya-
dor Balenciaga va neces-
sitar per confeccionar 
el vestit que va vestir 
Fabiola de Mora y Aragón 
al seu casament amb el 
rei Balduí de Bèlgica.
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VISIÓ PERIFÈRICA

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LVIII)

Es podrà contenir la que sembla que 
serà la sisena onada?

Sí, jo voldria ser optimista. Les 
altres onades van costar molt més 
perquè va agafar tothom despre-
vingut i amb desconeixement de la 
malaltia. Però personalment penso 
que quan el virus afecta algú és com 
una loteria.

En quin sentit?
No hi ha factors clars per dir “a 

aquesta persona li anirà bé” o “a aque-
lla li anirà malament”, al marge de 
l’edat i el sexe. Hi ha persones sanes 
que els ha afectat moltíssim i hi ha 
persones amb malalties cròniques, 
per exemple, gent gran en diàlisi, per 
qui no ha estat res, com un constipat 
fluixet... El fet que la gran majoria de 
la població estigui vacunada farà que 
sigui una onada que potser duri més, 
ara estem en fase de pujada, però no 
serà pas com les altres. S’hauria de 
contenir millor.

Com estan els ànims dels metges i 
la resta de sanitaris?

Hi ha una mica de decepció i pessi-
misme. Veiem que onada rere onada 
els requeriments per dotar bé el sis-
tema sanitari, sobretot de personal i 
concretament d’infermeria, són insu-
ficients. No s’està agafant el bou per 
les banyes. Continuem amb la preca-
rietat de personal, anem a empentes 
i rodolons. Ningú no agafa la respon-
sabilitat de pensar en el futur i donar 
recursos suficients al sistema. Perquè 
és que no només cal plantilles ben 
dotades per atendre el dia a dia dels 
malalts, també ens cal per a epidèmi-
es futures. La supereficiència d’ara 
s’estavella quan hi ha alguna cosa que 
marxa de mare i aleshores el sistema 
entra en risc d’enfonsar-se. El perso-
nal està molt cansat.

Les direccions d’hospitals lamen-
ten que no hi ha prou professionals 
al mercat. ¿No se’n troben perquè 
cal més gent formant-se o perquè 
les condicions ofertes són precàries?

Totes dues coses. Hi ha una dife-
rència molt gran entre hospitals. N’hi 

ha que ofereixen millors contractes, 
millors sous, millors condicions de 
treball... i llavors és clar que la gent 
vagi cap allà. Altres hospitals no 
poden oferir aquestes condicions per 
manca de dotació pressupostària. I 
també hi ha una manca de professio-
nals crònica que fa que sovint s’hagi 
de contractar gent de fora de la comu-
nitat o de fora del país. Cada cop ho 
veiem més. S’ajunten les dues coses.

Sobta que les facultats de Medi-
cina tinguin numerus clausus –per 
tant, hi ha demanda– al mateix 
temps que se sap que falten metges.

És cert. Faria falta una política glo-
bal: quants metges es formen, quants 
metges fan falta, quants metges es 
jubilaran en uns anys... No es pot 
mantenir el curt-terminisme a dos o 
tres anys d’ara. Cal una previsió a 10 
o 20 anys; i no només pel que fa als 
metges, també pel que fa a infermeria 
i altres professions sanitàries. A més 
de dotació pressupostària adequada, 
cal planificació a llarg termini.

L’atenció a la resta de malalties, 
si és que no són urgents, s’està ajor-
nant per la pandèmia.

El temps és finit i els recursos són 
els que són. Si dediques el temps a 
tractar malalts amb Covid no en que-
da per tractar persones amb altres 
malalties. Per això s’allarguen les llis-
tes d’espera, encara que prioritzem 
les patologies més urgents. Recuperar 
això, si no es posen més recursos, cos-
tarà moltíssim.

Com s’imagina d’aquí a un any?
Esperem que la sisena onada sigui 

més light i l’atenuem en pocs mesos. 
D’aquí a un any visitarem i controla-
rem coses que hauríem d’haver fet ara.

Es cronificarà la pandèmia?
Penso que sí, francament. La SARS-

CoV del 2002 es va eliminar, la SARS-
CoV-2 la tenim aquí, és la Covid, és 
molt possible que aparegui la SARS-
CoV-3. Com més temps passi, serà 
més difícil sortir d’aquest laberint.

Jesús Medina
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Calls, de 58 anys, és el cap del servei de Nefrologia 
de l’Hospital de Mollet, que també presta atenció a 
Granollers. Defensa que cal una planificació global del 
sistema sanitari a 10 o 20 anys.

“Continuem amb la precarietat de 
personal, anem a empentes i rodolons”

JORDI CALLS, membre de la junta del Vallès 
Oriental del Col·legi de Oficial de Metges


