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Capital dels torrons
Llinars celebra la 25a Fira dels Torrons amb una seixantena 
de parades i una gran afluència de públic. Va engegar dis-
sabte i es pot visitar fins aquest dilluns al Castell Nou.

(Pàgina 30) El Senyor Galet, un personatge de la fira
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Mor un veí 
de Castellcir 
de 77 anys en 
un incendi a 
casa seva

(Pàgina 10)

El trànsit de camions per la 
ronda Sud de Granollers cau  
un 30% des de la fi dels peatges
A la carretera del Masnou la reducció arriba a més del 70% (Pàgines 2 i 3)
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(Pàgines 4 i 5) Un nen i una nena arriben a la meta en la cursa adaptada d’aquest dissabte a Cardedeu

Competir sense barreres
Infants amb discapacitat fan una cursa adaptada als carrers de Cardedeu

L’Hospital  
de Granollers 
busca 
infermeres 
fora de 
Catalunya

(Pàgina 6)

Suplement setmanal

Mundial d’Handbol femení

EL 9  NOU
Dilluns, 6 de desembre de 2021

Els equips 
favorits prenen 
posicions
per a la ronda 
principal
de Granollers

L’Arxiu 
Municipal 
recopila fotos 
dels orígens 
de l’esport femení 
a la ciutat

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ

Una dotzena de nens i nenes van par-
ticipar dissabte, a Cardedeu, en la pri-
mera cursa adaptada per a infants com 
a part de les activitats organitzades per 

Viver de Bell-lloc, Hi Som i Amics d’en 
Biel amb motiu del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat. Les 
mateixes entitats van fer, divendres, un 

mapatge per detectar punts amb barre-
res per a persones amb discapacitat. I a 
Granollers es va presentar oficialment 
l’associació Capaç i Vàlida.

Victòria de Catrofe i Ouboukir
Santiago Catrofe i Douae Ouboukir van ser els guanyadors 
del 55è Cros Internacional de Granollers, que es va disputar 
aquest diumenge amb uns 900 atletes.

(Pàgina 34) La sortida de la cursa masculina del cros
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El CB Mollet 
guanya el CB 
Benicarló, fins 
ara líder invicte, 
(95-92)

(Pàgina 36)

El Frakin 
derrota el 
Torrelavega 
(31-28) i es 
posa segon

(Pàgina 33)

El Recam Làser 
Caldes guanya 
a la pista de 
l’Alcobendas (1-5)

(Pàgina 37)
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Intensitat mitjana diària (IMD) detectada a la ronda Sud de Granollers. Dia feiner Intensitat Mitjana Diària (IMD) detectada BP-5002 dia feiner

 Velocitat mitjana C--352 i BP-5002 

C-352 –Ronda Sud BP-5002

dire
cció C-17

Piscines

Retencions abans de la rotonda del carrer Esteve Terrades per als vehicles que entren a Granollers des de l’est

El pas de camions a la ronda Sud 
de Granollers cau més d’un 30%
L’alliberament del peatge de l’AP-7 a la Roca ha derivat en una reducció d’un 10% del trànsit

Granollers

Ferran Polo

El trànsit al tram urbà de la 
ronda Sud de Granollers (la 
C-352) s’ha reduït al voltant 
d’un 10% en els dies feiners 
des de l’alliberament del 
peatge de l’AP-7 a la Roca l’1 
de setembre passat. El des-
cens és encara més important 
si només es tenen en compte 
els camions, amb una dava-
llada que supera el 30% de 
dilluns a divendres (vegeu 
mapa superior). Els caps de 
setmana el descens és més 
notable amb una caiguda 
d’almenys el 31% del trànsit 
total i del 56% del de cami-
ons els dissabtes i del 37% 
del trànsit total i del 69% del 
de vehicles de gran tonatge 
els diumenges. 

Són les dades recollides en 
un estudi de trànsit que el 
Departament de Polítiques 
Digitals i Territori va fer 
durant diversos dies de la 
segona quinzena de setem-
bre i del mes d’octubre i al 
qual ha tingut accés EL 9 
NOU. El treball també ha 
analitzat el comportament de 
la carretera del Masnou (BP-
5002) a l’entrada a la ciutat. 
Les xifres es comparen amb 
les d’un informe anterior 
fet l’any 2019. En tots dos 
casos, s’analitzen dos punts 
de la ronda Sud (entre les 
rotondes d’Esteve Terrades i 

Francesc Macià i de Francesc 
Macià i Lluís Companys) i 
un a la carretera del Masnou, 
prop de la cruïlla amb el car-
rer Junyent. Responsables de 
la conselleria van presentar 
les xifres dimecres de la set-
mana passada en una trobada 
amb l’Ajuntament i la plata-
forma veïnal Integració Ron-
da i Sud de Granollers.

En el punt d’estudi situ-
at entre les rotondes de 
Francesc Macià i Lluís 

Companys, el trànsit total 
es redueix dels 22.300 vehi-
cles diaris registrats l’any 
2019 en dia feiner als 19.000 
recomptats aquesta tardor 
(-15%). En el cas dels vehi-
cles pensants, baixa de 3.550 
a 2.400 (-32%). Entre les 
rotondes d’Esteve Terrades 
i Francesc Macià, les xifres 
són similars: de 22.900 vehi-
cles es passa a 20.900 (-9%) i 
de 3.800 a 2.500 en el cas dels 
pesants (-34%). Analitzant 

les xifres per sentits de circu-
lació, la caiguda més alta és 
en direcció a la C-17 al punt 
de control entre Francesc 
Macià i Lluís Companys: 
la intensitat mitjana diària 
baixa de 12.500 vehicles 
l’any 2019 a 8.200 del darrer 
estudi (-34%) i la de camions 
de 2.000 a 1.000 (-50%). En 
canvi, el punt que ha notat 
menys l’efecte de l’allibera-
ment del peatge de la Roca és 
el situat entre les rotondes 

En cap dels punts controlats no se superen els 50 km/h

La velocitat mitjana augmenta 
d’entrada a la ciutat

Granollers

F.P.

L’estudi de trànsit de la 
Generalitat també analitza 
la velocitat mitjana dels 
vehicles. Com passava l’any 
2019, les mitjanes se situen 
en tots els punts de control 
per sota dels 50 quilòmetres 
per hora. Amb tot, segons el 
sentit, l’evolució és diferent. 
Tant entre les rotondes de 
Lluís Companys i Francesc 
Macià com entre les d’Esteve 
Terrades i Francesc Macià, 
en direcció d’entrada a la 

ciutat, hi ha un increment de 
la velocitat mitjana els dies 
feiners i els caps de setmana. 
La pujada més gran és dona 
al punt de control situat prop 
del supermercat Aldi i en 
cap de setmana: la mitjana 
augmenta en 9km/h, de 41 a 
50. En canvi, en les calçades 
de sortida –tant cap a la C-17 
com cap a l’AP-7 i la Roca– la 
velocitat mitjana baixa però 
ho fa de manera lleugera: 
2km/h els dies feiners en tots 
dos punts i entre 2 i 1km/h 
els caps de setmana. Els dies 
feiners, que és quan hi ha 

més trànsit, la velocitat mit-
jana és més baixa.

A la carretera del Masnou, 
tot i passar-hi menys vehi-
cles, es registra una reducció 
de la velocitat mitjana: el 
màxim és de 6km/h (de 43 
a 37km/h) els dies feiners 
i d’entrada a Granollers. 
L’única mitjana que supera el 
límit dels 50 quilòmetres per 
hora –la velocitat màxima 
permesa– es dona els caps 
de setmana de sortida en 
direcció a l’AP-7. Ja passava 
en l’estudi de 2019 (55km/h) 
i es manté (52km/h).

de Francesc Macià i Esteve 
Terrades en direcció la Roca: 
hi passen 800 vehicles menys 
al dia (de 10.500 a 9.700, un 
8% de reducció) i 600 cami-
ons menys (de 2.000 a 1.400, 
un 30% de davallada).

Els dissabtes la intensitat 
mitjana diària al punt de con-
trol situat entre els giratoris 
de Francesc Macià i Lluís 
Companys baixa de 20.900 
a 14.500 vehicles, un 31% 
menys. Si només es compten 
els pesants, la davallada és 
del 61% amb 1.700 cami-
ons menys (dels 2.800 que 
hi passaven l’any 2019 als 
1.100 que ho van fer durant 
les setmanes d’estudi). El 
descens és més accentuat en 
direcció a la C-17 que no pas 
en direcció a la Roca i l’AP-7. 
Al punt de control entre les 
cruïlles de Francesc Macià i 

Esclat

Ronda Sud

C/ Marie Curie

Can Bassa
Polígon Palou Nord

direcció AP-7 / la Roca

Carrer de Junyent

Carretera Interpolar (C-35)
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Intensitat Mitjana Diària (IMD) detectada BP-5002 dia feiner

 Velocitat mitjana C--352 i BP-5002 

C-352 –Ronda Sud BP-5002
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Retencions abans de la rotonda del carrer Esteve Terrades per als vehicles que entren a Granollers des de l’est

Esteve Terrades, es passa de 
22.800 vehicles diaris els dis-
sabtes a 15.700 (-31%). I de 
2.500 camions a 1.100 (56% 
menys). Per sentits, el com-
portament és igual que en 
l’altre punt de control: baixa 
més en direcció C-17 que 
en direcció cap a l’AP-7 i la 
Roca. Els diumenges es passa 
de 17.100 vehicles a 10.800 
al punt de control situat més 
a ponent de la ronda Sud 
(un 37% menys). En el cas 
de camions, de 2.050 a 500 (-

73%). I al punt de recompte 
del costat est, el trànsit cau 
de 18.800 a 11.300 (-40%) 
vehicles diaris i de 1.600 a 
500 en el cas dels camions.

L’estudi mostra que la 
carretera del Masnou ha 
registrat una caiguda del 
pas de camions molt més 
accentuada que la ronda Sud, 
sobretot els feiners. La dava-
llada respecte al 2019 és del 
73% i passa de 3.000 vehicles 
pesants al dia a 800. No hi ha 
diferències entre el trànsit 
d’entrada i el de sortida a la 
ciutat, que baixen el mateix 
i registren la mateixa IMD: 
1.100 vehicles pesants en 
dia feiner. Els dissabte i diu-
menge, la reducció del pas de 
camions també supera la que 
s’experimenta al tram urbà 
de la C-352. De fet, és especi-
almet notable els diumenges 
amb una caiguda del 88% de 
sortida a la ciutat (de 550 a 
220) i del 90% d’entrada (de 
300 a 30). A la BP-5002, els 
dissabte és el dia que s’ha 
notat menys la caiguda glo-
bal de trànsit: -3% de sortida 
cap al sud i -5% d’entrada.

Per la carretera 
del Masnou, hi 

passa ara un 
camió per cada 
quatre del 2019 

L’Ajuntament vol 
una reunió amb 
Trànsit per parlar 
d’un possible radar
La limitació del pas de vehicles pesants és 
un altre dels temes que hi ha sobre la taula

Granollers

F.P.

El govern de Granollers 
traslladarà al Servei Català 
de Trànsit la petició per 
instal·lar radars de control 
de velocitat al tram urbà de 
la ronda Sud. En la trobada 
de dimecres, es va constatar 
que la decisió sobre el radar 
depèn de Trànsit i, per tant, 
del Departament d’Interior. 
“Ja tenen la nostra trucada 
i estem pendents d’una tro-
bada”, explica Juan Manuel 
Segovia, regidor de Mobili-
tat. “Les velocitats mitjanes 
durant el dia no són excessi-
ves però sí que és cert que, 
en determinades hores, hi 
ha velocitats que no toquen”, 
diu el regidor, que agraeix a 
la Generalitat que fes l’estu-
di de trànsit “només un mes 
després” de l’alliberament 
del peatge de la Roca. I “que 
hagin compartit les dades 
amb l’Ajuntament i els veïns 
com els vam demanar.”

La plataforma Integració 
Ronda i Sud de Granollers 
també veu bé l’opció d’un 
radar. Demanen, però, que 
el control no sigui només en 
un punt concret perquè l’im-
pacte del control de velocitat 
es noti a tot el tram urbà de 
la C-352. Apunten que tenir 
menys trànsit “comporta uns 
altres problemes: augment 
de la velocitat i de la conta-
minació acústica i ambien-
tal”, diu Isabel Mañas.

Un altre dels temes que 
l’Ajuntament traslladarà a 
Trànsit és la prohibició del 
pas de camions tant al tram 
urbà de la ronda Sud –ara ja 
no hi poden accedir els de 
mercaderies perilloses– com 
a l’entrada per la carretera 
del Masnou des de l’enllaç 
amb la carretera Interpolar 
(C-35), al sud del municipi. 

Segovia considera que els 
dona força la proposta de 
resolució presentada pel PSC 
i aprovada al Parlament a 
l’octubre on s’insta el govern 
a prohibir el pas de tots els 
camions a la ronda Sud i a la 
carretera del Masnou.

CONVERSES AMB ESCLAT 
PER A UN NOU SEMÀFOR

D’altra banda, l’Ajuntament 
manté converses amb el grup 
Bon Preu per a la instal·lació 
d’un semàfor al pas de via-

nants que hi ha al costat de 
ponent de la rotonda entre la 
ronda Sud i el carrer de Lluís 
Companys. Era una actuació 
pactada amb la implantació 
fa un parell d’anys del super-
mercat Esclat al peu del tram 
urbà de la C-352 però encara 
no s’ha executat. Segons ha 
explicat Segovia, a banda 
del tema del semàfor, hi ha 
altres qüestions relacionades 
amb la mobilitat a la zona 
que s’estan parlant amb l’em-
presa. La plataforma veïnal 
també vol el semàfor promès.

Els veïns 
aposten per 
incorporar 
vegetació  
a la mitjana

Granollers

F.P.

En la trobada de dimecres, 
la plataforma Integració 
Ronda i Sud de Granollers 
va posar sobre la taula 
l’opció d’incorporar vege-
tació a la mitjana que 
separa els dos sentits de 
circulació al tram urbà 
de la C-352. Consideren 
que ajudaria a esmorte-
ir el soroll del trànsit. 
“Els habitatges de cada 
costat de la ronda reben 
l’impacte del soroll dels 
quatre carrils. Si hi hagués 
vegetació a la mitjana, 
l’impacte es reduiria”, diu 
Isabel Mañas, membre del 
col·lectiu. Assegura que 
els veïns han constatat un 
descens del trànsit però 
també alerta que “ha tor-
nat a augmentar en el dar-
rer mes”. Seria bo fer un 
nou recompte més enda-
vant, entén. A més, van 
reclamar que es pavimenti 
el tram urbà amb asfalt 
sonoreductor. Segons els 
veïns, la conselleria els 
va dir que ho tindran en 
compte per quan es reno-
vi el paviment. També la 
necessitat de posar senyals 
de prohibició del pas de 
mercaderies perilloses a 
la carretera del Masnou. 
“Ara no n’hi ha.”
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Carretera del Masnou

Carrer de Junyent

AP-7

Carretera Interpolar (C-35)
Carretera del M

asnouRonda Sud
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Francisco Cladellas
i Bonet

Ha mort cristianament el dia 2 de desembre,
a l’edat de 86 anys.

La seva esposa, Consol Dantí Pañach; fills, M. Antònia, 
Immaculada, Francesc i Mireia, juntament amb els nets, Aida, 
Marc, Marina, Clara i Oriol; fills polítics, Pere i Sònia; germans, 
germans polítics, nebots, cosins i tota la família, en participar-vos 
de tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres 
oracions.

Descansi en Pau

Santa Eulàlia de Ronçana, desembre de 2021

Dilluns, 6 de desembre de 20214 DIA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Cursa adaptada  
per a nens i nenes  
a Cardedeu
Cardedeu L’associació 
Amics d’en Biel va orga-
nitzar dissabte al matí 
una cursa adaptada per a 
infants amb discapacitat 
que es va fer a l’avinguda 
Montells. Hi van participar 
una dotzena de criatures 
a partir de només un any 
que van fer un recorregut 
de 20, 30 o 50 metres. 
Alguns feien servir cami-
nadors, d’altres fèrules i 
d’altres anaven amb cotxet 
amb els seus pares i mares. 
Al final, es van lliurar les 
medalles i diplomes en un 
acte animat amb el grup 
3/4 de Quinze. “Hi ha mol-
tes famílies que tenen la 
necessitat que els seus fills 
facin esport però és difícil 
que ho puguin fer en unes 
circumstàncies i un ambi-
ent adequat, explica Noèlia 
Cortés, d’Amics d’en Biel.
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Uns participants mesuren una vorera que només fa 40 centímetres d’amplada
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Un grup d’estudiants a la plaça Sant Joan de Cardedeu

Cardedeu

Josep Villarroya

Un total de 135 alumnes de 
quart d’ESO i cicles forma-
tius de l’institut Pla Marcell, 
de Cardedeu, van participar 
divendres en un treball que 
consisteix a fer un mapatge 
dels carrers i places del poble 
per detectar elements que 
poden  representar barreres 
arquitectòniques per a per-
sones amb algun tipus de 
discapacitat. El resultat de 
l’exercici va ser la detecció 
d’un total de 193 elements 
identificats com a barreres 
arquitectòniques que ara 
s’hauran d’analitzar.

Es tracta d’una activitat 
impulsada per tres entitats 
que treballen pels drets de 
les persones amb discapa-

Discapacitat.
Es tracta d’una mapathon, 

una activitat que permet 
recollir informació sobre 
l’accessibilitat d’un espai 
determinat a través de la 
participació d’un grup que 
geolocalitza punts clau en 
un mapa, ajudat per la tec-
nologia. Està ideada per la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya, que també ha 
dissenyat la plataforma uti-
litzada durant l’activitat, que 
es va fer simultàniament, 
en diferents municipis de 
Catalunya i a la mateixa uni-
versitat.

A Cardedeu, es va mapar 
gairebé tot el municipi i 
es van identificar diversos 
obstacles com paviments en 
mal estat, voreres estretes, 
algunes de 40 centímetres; 
semàfors sense senyal acús-
tic, absència de cartells amb 
pictogrames que indiquin de 
quin edifici públic es tracta 
i què s’hi pot trobar, o bancs 
sense reposabraços, per aju-
dar a asseure’s i aixecar-se.

Els impulsors de la inici-
ativa afirmen que aquest 
mapatge servirà per fer un 
informe de les barreres d’ac-
cessibilitat físiques, senso-
rials i cognitives que s’han 
identificat a Cardedeu i es 
presentarà al govern muni-
cipal per treballar en soluci-
ons. L’activitat va servir, per 
altra banda, per sensibilitzar 
els joves sobre la realitat de 
moltes persones del poble 
“que no poden gaudir del 
municipi de la mateixa mane-
ra que ells” diu una portaveu 
de les entitats que van orga-
nitzar l’activitat. “Els hem 
demanat que passegin per 
Cardedeu posant-se en la pell 
d’una persona amb cadira de 
rodes o una ceguesa o amb 
discapacitat intel·lectual, 
entre altres.”

Les barreres de cada dia
Un treball de carrer fet a Cardedeu troba 193 obstacles per a persones amb discapacitat

citat: Viver de Bell-lloc, Hi 
Som i Amics d’en Biel, que 
han organitzat diverses acti-

vitats tota la setmana passa-
da amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Persones amb 
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Com fer-ho?
· Demana al Centre d’Informació de 
Montseny el mapa de l’itinerari a seguir.

· Fes-te una foto quan trobis un tió.
· Ensenya les fotos a la persona del Centre 
d’Informació i obtindràs un obsequi.

HorarI CEntrE InForMaCIó
Laborables de 10 a 14h. Dilluns i dimarts tancat.

Festius de 10 a 15h.

Dilluns, 6 de desembre de 2021 5DIA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

“La falta d’empatia és  
la discapacitat més gran”
Es presenta a Granollers l’associació Capaç i Vàlida, que treballa per donar 
visibilitat i ajudar les persones amb discapacitat

Mollet homenatja Montse Tarrés
Mollet del Vallès L’Ajuntament de Mollet 
va homenatjar dijous Montse Tarrés, qui 
va ser directora de l’Institut Municipal de 
Serveis als Discapacitats (IMSD), que va 
morir l’octubre passat. Se li va dedicar una 
dona d’aigua, una figura de dos metres d’al-
çada que s’ha instal·lat de forma permanent 

a l’entrada de l’IMSD i que es va presentar 
coincidint amb la celebració del Dia Interna-
cional de les Persones amb Discapacitat. La 
figura es va batejar amb el nom de Montse 
en el seu record, i es va poder construir a 
partir d’una donació de l’empresa Model 
Porex. La decoració la van fer usuaris de 
l’IMSD.
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D’esquerra a dreta, Gerard Soler, Eva Centellas i Jana Arimany, divendres al vespre a la Sala Tarafa

Granollers

J.V.

“La falta d’empatia és la 
discapacitat més gran.” Ho 
deia divendres al vespre Jana 
Arimany, a la sala Tarafa de 
Granollers, en la presentació 
oficial de l’Associació Capaç 
i Vàlida, una entitat que tre-
balla per fer visibles i ajudar 
a les persones amb algun 
tipus de discapacitat. En for-
men part, a més d’Arimany, 
Gerard Soler, Eva Centelles i 
Ingrid Ruiz. A la presentació 
hi van assistir al voltant d’un 
centenar de persones.

Arimany va començar 
explicant els fets que la van 
portar a viure en una cadira 
de rodes, fa quatre anys, i 
com li va canviar la vida. Va 
ser per una caiguda mentre 
estava en un viatge d’in-
tercanvi d’estudis que li va 
provocar una lesió medul·lar. 
Va passar un any a l’hospi-
tal. “Vaig haver de tornar a 
aprendre a fer les coses, des 
de zero. El moment més dur 
és quan arribes a casa i veus 
que el món on vas no està 
preparat per a tu i has de 
canviar del tot el teu projecte 
de vida. Per exemple, ja no 
podria accedir a qualsevol 
lloc de treball.” I la Jana, 
efectivament, va canviar el 
seu projecte de vida i, amb 

els seus amics, s’ha dedicat 
a  fer la vida millor per a les 
persones amb discapacitat. 
“Vull transmetre tots els 
aprenentatges que he anat 
fent i treballar per conscien-
ciar de la necessitat de fer 
una societat més inclusiva. 
En això, tots tenim una res-
ponsabilitat col·lectiva. Es 
tracta que les coses s’adaptin 
a nosaltres i no que nosaltres 
ens haguem d’adaptar a les 
coses”, va dir, referint-se a 

les persones que tenen algun 
tipus de discapacitat.

“Viure en cadira de rodes 
no és fàcil”, va advertir la 
Jana. I va posar alguns exem-
ples, acompanyats de foto-
grafies d’actituds poc soli-
dàries amb les persones que 
tenen mobilitat reduïda, com 
ara places d’aparcament per 
a persones amb discapacitat 
ocupades per vehicles, vore-
res estretes o entrades amb 
graons. Però també passeres 

de fusta que acaben a l’en-
trada de la platja o cinemes 
que destinen les places reser-

vades a cadires de roda a la 
primera fila. “I acabem tots 
amb torticoli”, deia la Jana. 
“No em sento una heroïna 
per haver de superar tantes 
barreres. El meu objectiu no 
és ser una heroïna, és poder 
portar un estil de vida igual 
que abans de l’accident. Jo he 
tingut sort de tenir molt de 
suport, però no tothom ho té 
tan fàcil. Hi ha gent que no 
té els recursos necessaris.” 
I admetia: “Tinc una vida 
satisfactòria. La discapacitat 
m’ha obert les portes a un 
món molt enriquidor”.

El primer objectiu de Capaç 
i Vàlida és canviar la visió de 
la discapacitat, començant pel 
seu propi nom. En aquest sen-
tit, en comptes de discapaci-
tats, prefereixen que es parli 
de persones amb diversitat 
funcional.

En l’acte, Gerard Soler 
va explicar algunes de les 
activitats que fa Capaç i 
Vàlida, com ara jornades de 
conscienciació a escoles. “Els 
fem veure que tots som dife-
rents i que tinguin empatia, 
posant-se en la pell de per-
sones amb discapacitat. Per 
exemple, els fem anar amb 
els ulls tapats, recorrent l’au-
la amb un company”. També 
fan activitats en empreses i 
ara treballen en un projecte 
per donar suport a persones 
amb discapcitat a Bungome, 
a Kenya.
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Jesús Alturo, de Llinars,  
rep la Creu de Sant Jordi

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

El paleògraf, filòleg i his-
toriador Jesús Alturo, de 
Llinars, ha estat guardonat 
per la Generalitat amb la 
Creu de Sant Jordi per la 
seva contribució a l’àmbit de 
la paleografia, codicologia i 
diplomàtica. El guardó també 
reconeix les seves aportaci-
ons a la història de la litera-
tura i l’art medieval.

Usuaris de la Fundació Vallès Oriental decoren aparadors comercials 
dels barris Congost i Sota el Camí Ral de Granollers

Aparadors amb valor social

FV
O

Usuaris de la FVO, decorant l’aparador de la pastisseria-cafeteria Delícies

Granollers

O.S.

Usuaris de la Fundació Vallès 
Oriental (FVO), entitat que 
treballa per la inclusió de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual, estan decorant 
aquests dies els aparadors 
dels comerços adherits a les 
associacions Comerç Congost 
i Comerç Ral de Granollers. 
Són una setantena d’establi-
ments en total, situats als 
barris Congost i Sota el Camí 
Ral, i hi participen una vinte-
na d’usuaris de la Fundació.

Divendres passat, coinci-
dint amb la commemoració 
del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, 
alguns d’aquests usuaris van 
fer demostracions en directe 
del seu art tot decorant amb 
motius nadalencs els apara-
dors de la pastisseria-cafete-
ria Delícies del carrer Roger 
de Flor, a Sota el Camí Ral, i 
de la botiga Electro Palau, al 
carrer de Maria Palau, al bar-
ri Congost.

“Aquesta campanya té un 
doble objectiu. D’una banda, 
volem fer arribar la nova 
imatge de Nadal de la ciutat 

a tots els barris. De l’altra, 
volem visibilitzar tot un 
col·lectiu i posar en valor les 
seves capacitats a l’hora de 
fer coses. Sovint parlem de 
valors com la inclusió. Doncs 
bé, no hi ha millor manera de 
fomentar-los que projectant 
actuacions reals com aques-
ta”, va destacar la regidora de 
Promoció Econòmica, Gem-
ma Giménez.

“Quan l’Ajuntament va 
contactar amb nosaltres i 

ens va proposar que partici-
péssim en aquesta iniciativa, 
de seguida vam dir que sí. 
Una de les nostres funcions 
com a entitat és fomentar la 
participació de les persones 
amb discapacitat en la vida 
comunitària del seu entorn. I 
el fet de poder-se involucrar 
en una campanya com aques-
ta és un pas endavant”, va 
afegir el president de la Fun-
dació Vallès Oriental, Rafael 
Arderiu.

L’Hospital de Granollers suspèn 
la meitat de les operacions
La sisena onada de la Covid i la manca d’infermeres obliga a alterar el calendari de vacances

El centre ha 
de buscar 

professionals 
d’infermeria fora 

de Catalunya

Granollers

J.V.

L’hospital de Granollers ha 
hagut de suspendre el 50% 
de les operacions quirúr-
giques no urgents en les 
darreres setmanes arran de 
l’augment de pacients per 
la sisena onada, l’impacte 
de l’arribada del fred en els 
pacients crònics i la manca 
de personal d’infermeria. 
Els dos factors han obligat la 
direcció del centre sanitari a 
alterar el calendari de vacan-
ces i la recuperació de dies 
de descans pendents.

“És una situació que no 
passa només a l’Hospital 
de Granollers sinó a tots 
els hospitals de l’entorn. La 
pandèmia fa que els professi-
onals tinguin un esgotament 
generalitzat per poder donar 
sortida a tota la demanda i la 
manca de professionals d’in-
fermeria dificulta poder dis-
posar de personal suficient”, 
diu Saray Allen, cap d’Infer-
meria de l’hospital.

L’augment de la demanda 
de professionals per atendre 
pacients ingressats per Covid 
i a la Unitat de Cures Inten-
sives ha obligat a desplaçar 
infermeres d’altres serveis. 
Així, s’han suspès unes 200 
endoscòpies i, a més, s’ha 
prioritzat que infermeres 
de cardiologia i pneumolo-
gia donin suport a l’atenció 
a malalts de Covid, amb la 
qual cosa aquests serveis han 
de funcionar amb metges i 
auxiliars. “Amb les inferme-
res que teníem hem hagut 
de donar cobertura a més 
pacients de Covid, tenint 
en compte que la ràtio per 
pacients de Covid a l’UCI 
és d’una infermera per cada 
dos pacients i d’una per cada 
quatre pacients a semicrítics 
i això ha anat en detriment 
d’altres perfils”, diu Allen, 
que remarca, però, “el com-
promís de tot el personal”.

La responsable d’inferme-
ria admet que aquesta situa-
ció ha obligat a “demanar la 
col·laboració dels professi-

onals per aquest període de 
Nadal. Estem demanant a la 
gent que vingui a treballar 
alguna dia més del previst i 
que renunciïn a algun dia de 
vacances”, admet Allen.

rECErCa FOra  
DE CatalUnya

A més de l’impacte de la 
Covid i la grip estacional, que 
encara no s’ha deixat sentir, 
l’Hospital de Granollers pre-
veu tenir una gran necessitat 
de més personal d’infermeria 
quan obri el nou centre de 
salut que s’ha fet al carrer 
Girona, on hi havia l’antiga 
Policlínica i quan entri en 
servei l’ampliació del centre 

sanitari que s’està fent actu-
alment i que augmentarà el 
nombre de places de cures 
intensives, d’urgències i 
d’hospitalització. Allen creu 
que caldran un centenar d’in-
fermeres més però admet que 
el centre està trobant pro-
blemes per poder contractar 
personal d’infermeria. “Fem 
accions per trobar professio-
nals però és complicat per la 
competència que hi ha amb 
altres hospitals i amb l’aten-
ció primària, que té l’atractiu 
afegit de tenir tots els caps 
de setmana lliures.” Els grans 
hospitals públics també són 
una competència important. 
“No podem competir amb els 
grans hospitals de l’Institut 
Català de la Salut perquè els 
que fan oposicions preferei-
xen anar als centres públics.” 

L’hospital també s’ha posat 
en contacte amb col·legis 
d’infermeria d’altres comu-
nitats de l’Estat espanyol i ha 
fet ofertes per captar infer-
meres. Així, a finals d’any 
s’espera la incorporació de 

tres persones procedents de 
Còrdova i Alacant.

La situació que viu el per-
sona d’infermeria ha portat 
el sindicat UGT, que té 6 
dels 23 membres del comitè 
d’empresa de l’Hospital, a 
convocar per aquest dijous 
una assemblea on s’ha con-
vocat els diplomats universi-
taris en Infermeria (DUI) i 
els tècnics en cures auxiliars 
d’infermeria (TCAI). Inicial-
ment, la convocatòria, que no 
compta amb el suport de la 
resta de representants sindi-
cals, era per tractar sobre la 
remuneració que es donarà 
a les persones que hagin de 
renunciar a dies lliures o 
dies de vacances pendents. 
Segons fonts de la UGT i 
de la direcció de l’Hospital, 
però, en els darrers dies s’ha 
arribat a un acord en aquest 
punt amb el comitè d’empre-
sa. Malgrat tot, el delegat i 
responsable d’Organització 
de la UGT del Vallès Ori-
ental, Vicenç Barbachano, 
explica que la convocatòria 
de l’assembla es manté per 
abordar altres qüestions com 
el conveni laboral. 

Barbachano remarca el 
cansament del personal. 
“La gent fa dos anys que ho 
donen tot i han perdut dies 
de vacances i descans per una 
mala planificació, perquè hi 
ha hagut jubilacions i la gent 
ja no pot fer més hores.”
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Salvador Cristau serà  
el nou bisbe de Terrassa
Ha estat administrador diocesà des de la marxa de Saiz Meneses i ja era bisbe auxiliar

Terrassa

Ferran Polo

Salvador Cristau serà el nou 
bisbe de Terrassa. El papa 
Francesc ha optat per qui 
ha estat des de 2010 bisbe 
auxiliar d’aquesta diòce-
si i qui ja va ser designat 
administrador episcopal del 
bisbat a partir de la presa de 
possessió de Josep Àngel Saiz 
Meneses com a arquebisbe 
de Sevilla el 13 de juny pas-
sat. La decisió del papa es va 
donar a conèixer divendres 
en una roda de premsa a la 
seu del bisbat posterior a una 
trobada del Consell Episco-
pal amb els vicaris episcopals 
i altres responsables del 
bisbat. Cristau, de 71 anys, 
va estar acompanyat de la 
cúpula del bisbat –el vicari 
general, Fidel Catalán, i el 
secretari general, Eduardo 
Pire, a la taula i els vicaris 
episcopals asseguts a les pri-
meres files– i també d’una 
quinzena dels seminaristes 
que es formen al Seminari 

Major Diocesà de Terrassa, 
del qual n’és el rector des de 
la seva creació l’any 2008.

Cristau, que segueix com 
a administrador episcopal 
però ara com a bisbe electe 
fins a la presa de possessió, 
va admetre que amb el seu 
nomenament “haurà pesat 
molt” el fet d’haver estat 11 
anys bisbe auxiliar i haver 
estat al bisbat “des del pri-
mer dia de la creació de la 
diòcesi” de Terrassa l’any 
2004. Amb tot, considera 
que no partia amb avantatge. 
“Tot i que sembla lògic, tam-
bé hi ha un misteri. El Sant 
Pare pren la decisió”, recor-
dava. En tot cas, el relleu de 
Saiz Meneses s’ha tancat mig 
any després d’iniciar el pro-
cés. “Ha estat relativament 
àgil”, admetia Cristau.

Tot i fer-se pública diven-
dres, la decisió que seria 
el nou bisbe, però, ja havia 
estat comunicada a Cristau 
un parell de setmanes abans 
pel nunci del Vaticà a l’Estat, 
Bernardito Auza, a través 
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Salvador Cristau aquest divendres a la seu del bisbat, a Terrassa

El nou bisbe també es va tro-
bar amb Saiz Meneses, el seu 
antecessor a Terrassa. Cris-
tau va avançar que no preveu 
“canvis immediats” en l’es-
tructura de la diòcesi.

El nou bisbe va néixer el 15 
d’abril de 1950 a Barcelona 
i es va llicenciar en Dret per 
la Universitat de Barcelona 
l’any 1972. L’any 1976 va 
ingressar al seminari major 
de Toledo i el 12 d’octu-
bre de 1980 va ser ordenat 
sacerdot. També és llicenciat 
en Estudis Eclesiàstics per 
la Facultat de Teologia de 
Burgos. L’any 2004 va quedar 
vinculat al bisbat de Terrassa 
i ja va ser nomenat rector de 
la parròquia de la catedral de 
Terrassa i vicari general.

La presa de 
possessió es farà 
el 5 de febrer  
a la catedral
Terrassa

La presa de possessió de 
Cristau es farà el dissabte 
5 de febrer a les 11 del 
matí en una missa solem-
ne a la catedral del Sant 
Esperit, a Terrassa. Estarà 
presidida pel nunci del 
Vaticà a l’Estat, Bernardi-
to Auza, i s’hi preveu la 
presència d’altres bisbes i 
preveres del bisbat.

d’una trucada telefònica. 
Després d’aquesta primera 

comunicació, Cristau i Auza 
van mantenir una entrevista. 



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 6 de desembre de 20218

G
R

IS
EL

A
 E

SC
R

IG
A

S

Maica Alvarado, a l’esquerra, i Angèlica Ordóñez, es miren un dels contenidors adaptats, divendres a la plaça de l’Ajuntament

Un refugi singular per als gats
Sant Fost recupera i adapta contenidors en desús per acollir els animals de les colònies

Sant Fost de C.

J.V.

L’Ajuntament de Sant Fost 
ha posat en marxa el projecte 
Cat-Hotel, que consisteix en 
la recuperació de conteni-
dors de recollida selectiva 
en desús per fer refugis per 
als animals de les colònies 
de gats de carrer. “Es tracta 
d’un objectiu doble. D’una 
banda, el compromís amb 
l’Agenda 2030 i l’economia 
circular, recuperant conte-
nidors vells i adaptant-los i 
donant-los una segona vida 
com a refugi per als gats 
de les colònies“, explica el 
regidor de Benestar Animal 
i Medi Ambient, Alberto 
Bastida.

La iniciativa s’ha fet amb la 
col·laboració del Consorci de 
Residus del Vallès Oriental, 
que ha cedit els contenidors. 
S’han decorat i s’han adaptat 
per tal de poder accedir al 
seu interior i que els animals 
també ho puguin fer per uns 
forats a la part baixa.

En total, el consorci ha 
cedit una dotzena de conte-
nidors, dels quals set es col-
locaran en les colònies que 
hi ha actualment controlades 
i senyalitzades al municipi.

El primer Cat-Hotel s’ha 
instal·lat ja a la plaça Esbert, 
al barri de Can Calet i Bas-
tida anuncia que també se’n 
posaran a la zona de l’insti-
tut, al carrer Pau Casals i a 
Mas Llombart, entre altres 

llocs. Les entitats animalis-
tes ADA i ADYLA, que gesti-
onen les colònies, expliquen 
que permetrà proporcionar 
un refugi i un lloc per ali-
mentar als gats. “Els animals 
podran entrar per refugiar-
se i per menjar. A l’interior 
posarem menjadores i també 
llitets i els dividirem en dues 
parts, una per menjar i una 
altra per dormir”, diu Maica 
Alvarado, de l’entitat ADA.

Actualment, a Sant Fost hi 
ha al voltant d’un centenar 
de gats en colònies contro-
lades. Algunes tenen només 
uns quants animals, però 
altres en tenen més de 20. 
A més d’alimentar-los, els 
cuidadors també els esterilit-
zen, els porten al veterinari, 

si cal i els tracten contra els 
paràsits. “Ens anirà molt 
bé perquè ja no haurem de 
tenir el pinso al carrer, que 
quan plou es mulla. I a més, 
tindran un lloc on dormir i 
refugiar-se si fa mal temps”, 
diu Miquel Soria, d’Adyla.

Els voluntaris expliquen 
que és la primera iniciativa 
d’aquestes característiques 
al Vallès Oriental però que 
ja hi ha precedents en altres 
regions d’Espanya, com 
Múrcia i localitats catala-
nes com Lloret de Mar o 
Tarragona. En aquesta dar-
rera zona destaquen que els 
refugis van evitar que l’aigua 
arrossegués els gats durant 
les darreres pluges torren-
cials.

El CRAE Mare  
de Déu del Roser 
estrena un vehicle  
per projectes socials

Sant Quirze Safaja El 
Centre Residencial d’Acció 
Educativa (CRAE) Mare 
de Déu del Roser, de Sant 
Quirze, disposarà d’una 
furgoneta per desenvolu-
par la seva tasca d’atenció 
als infants i adolescents 
que es troben en una situ-
ació familiar que passa per 
dificultats. L’adquisició del 
vehicle ha costat 20.000 
euros, que ha finançat Cai-
xaBank en el marc del pro-
grama Fórmula Solidària.

L’alcalde de Sant 
Celoni denuncia 
assetjament  
a les xarxes

Sant Celoni

Pol Purgimon

Era divendres a la nit, pocs 
minuts abans de les 11, 
quan un usuari de Twitter 
va obrir un compte amb el 
nom d’Albert Serrà. L’usu-
ari suplantava la identitat 
del coordinador de Junts a 
Sant Celoni, amb el mateix 
nom, i l’aprofitava per ridi-
culitzar-lo i humiliar-lo, a 
ell i també a l’alcalde, Raül 
Garcia, a través de piulades 
i un fotomuntatge. Tots dos 
van posar, la mateixa nit, una 
denúncia als Mossos d’Es-
quadra. Serrà, per usurpació 
d’identitat. I Garcia, per afec-
tació del dret a l’honor. 

Serrà i Garcia insisteixen 
que es tracta d’una “anèc-
dota”, però que no la volen 
deixar passar i demanen 
a l’autor que doni la cara. 
“Condemnem aquesta forma 
de fer política”, explica el 
coordinador local de Junts. 
El perfil, que va provocar 
enrenou el mateix divendres 
a la nit, va desaparèixer a 
quarts de 5 de la matinada. 
Al matí, Junts de Sant Celoni 
va emetre un comunicat con-
demnant els fets. “Animem 
totes les forces polítiques a 
conjurar-nos per acotar els 
debats al terreny del respec-
te i a l’esperit constructiu de 
millora de la nostra societat”, 
demanava el comunicat.

Serrà té la hipòtesi que 
l’usuari va néixer a través 
d’un debat a xarxes socials en 
què es criticava l’Ajuntament 
per afavorir, suposadament, 
les escoles concertades i 
culpava el consistori que les 
funcions de Nadal no puguin 
transcórrer amb normali-
tat. Serrà admet que aquest 
aspecte el decidirà cada cen-
tre pel seu compte. 

Rufián inaugura 
el local d’ERC  
a la Llagosta
La Llagosta

El diputat al Congrés Gabriel 
Rufián inaugurarà, dissabte 
vinent, el nou local d’ERC a 
la Llagosta, situat al número 
19 del carrer Pintor Sert. 
L’acte es farà a la veïna pla-
ça d’Antoni Baquí a les 12 
del migdia i hi intervindran 
també la diputada Najat Dri-
ouech i els membres de la 
secció local Cristina Segura i 
Héctor Arenas. El local es va 
obrir abans de la pandèmia i 
va patir alguns atacs vandà-
lics durant la campanya de 
les eleccions al Congrés del 
14 de febrer.
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Un mort, un ferit greu i dos de lleus 
en l’incendi d’una fusteria a Castellcir
La víctima mortal residia al pis superior del local, on es va produir una explosió la matinada de dissabte
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Efectius dels Bombers treballaven, encara dissabte, en l’extinció de l’incendi

Castellcir

EL 9 NOU

Una persona va resultar 
morta i una altra ferida greu, 
la matinada de dissabte, des-
prés de l’explosió i incendi 
d’una fusteria a Castellcir. 
Els bombers van ser alertats 
poc abans de les 2 de la mati-
nada que s’havia produït la 
deflagració i l’incendi, que 
va cremar totalment la fus-
teria dels baixos de l’edifici. 
Les flames i el fum es van 
estendre a la planta superior, 
on hi havia un matrimoni. 
L’home, de 77 anys, va morir 
i la dona, de 76 anys, va 
resultar intoxicada lleu i es 
va traslladar a l’hospital Alt-
haia de Manresa. El seu fill, 
que havia entrat a l’habitat-
ge, també va patir una inha-
lació lleu i va ser evacuat al 

Un vehicle accidentat  
al centre de Granollers
Granollers Un conductor 
va topar aquest divendres al 
vespre amb tres cotxes que 
estaven aparcats al carrer 
Agustí Vinyamata, entre la 
plaça de la Font Verda i el 
carrer Girona, al centre de 
Granollers. El vehicle va bol-
car però per la inèrcia es va 
tornar a posar dret. El con-
ductor va patir ferides lleus 
i no hi va haver cap altra 
persona afectada. Sí que van 
patir danys els cotxes esta-
cionats. Segons fonts de la 
Policia Local de Granollers, 
el conductor implicat va 
donar positiu en la prova 
d’alcoholèmia.
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mateix hospital. L’incendi 
va provocar cremades greus 
a un altre home de 79 anys, 
que va ser localitzat al local 
incendiat i va ser traslladat 
a l’Hospital de la Vall d’He-
bron.

Els Bombers van actuar 
amb 10 dotacions i van donar 
el foc per controlat cap a 3/4 
de 4, tot i que es van haver de 
retirar del taller de fusteria 
pel risc de col·lapse de l’es-
tructura i fer l’extinció des 
de l’exterior. Durant el matí 
de dissabte seguien els tre-
balls amb cinc dotacions. Els 
Mossos s’han fet càrrec de 
les diligències judicials i de 
la investigació de les causes 
del sinistre.

Segons va informar l’al-
calde, Eduard Guiteras, la 
víctima hauria mort per la 
inhalació de fum. Era un 
home jubilat que vivia al pis 
superior de la fusteria. El 
ferit greu seria el propietari 
del local, que de vegades pas-
sava la nit a la fusteria. No es 
descarta que l’explosió (que 
va provocar que la porta del 
local sortís projectada fins 
a la casa del davant) tingui 
l’origen en una bombona de 
butà que hi havia al local.

Campanya solidària  
de Gran Centre
Granollers L’associació 
comercial Gran Centre de 
Granollers ha presentat 
aquest dissabte la seva cam-
panya solidària, que apor-
tarà el 5% de les compres 
de Nadal fetes amb la seva 
targeta a l’entitat Recursos 
Educatius per a la Infància 
en Risc (REIR). La presenta-
ció la va fer el vicepresident 
de Gran Centre, Miquel Her-
nández Salgot –a la fotogra-
fia amb el micròfon a la mà–, 
el responsable de l’agència 
de La Caixa a la plaça Malu-
quer i Salvador, Àlex Aulell; 
l’alcalde, Josep Mayoral, i el 
responsable de REIR, Daniel 
Julià.
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Gualba retira 
un abocament 
amb restes  
de marihuana

Gualba

Pol Purgimon

La brigada de neteja de 
Gualba va retirar divendres a 
la tarda un abocament de res-
tes de marihuana en un tros 
de bosc de la urbanització 
Royal Park. L’avís es va fer 
poques hores abans, quan un 
veí va avisar de la troballa. 
Segons el vigilant municipal, 
es tracta d’un abocament 
de poques dimensions. S’hi 
inclouen restes de planta 
morta escampada, a la qual ja 
se li havia extret la substàn-
cia psicotròpica, i altres bos-
ses amb restes de marihuana.

Ara per ara, no s’ha trobat 
cap prova de qui en podria 
haver estat l’autor i el vigi-
lant municipal insisteix que, 
per dimensions, segurament 
que es tracta d’un abocament 
fet per un particular amb 
plantes de marihuana a casa. 
“Aquest tipus d’abocaments 
són més normals del que 
sembla”, explica. L’alcalde, 
Marc Uriach, per la seva 
banda, admet que un dia 
s’hi troben marihuana, un 
altre abocaments de runa o 
mobles vells. “Passa aquí i a 
altres pobles del voltant”, diu 
l’alcalde. L’Ajuntament va 
fer difusió de la troballa via 
xarxes socials i va agrair la 
“col·laboració dels veïns”. 
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Vine a passejar, a gaudir, a emocionar-te i, 
ja que hi ets, vine a comprar al teu comerç.

ccam.gencat.cat

vineacomprar

vinealteucomerç
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Exp.: 5023/2021

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 25 de novembre de 
2021, va adoptar els acords següents:

Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació per a la implantació d’habitatge protegit 
en sòl urbà de conformitat amb l’informe favorable emès per 
l’arquitecte municipal en data 4 de novembre de 2021.

Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un 
mes mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província,
en un dels diaris de més divulgació, a la web municipal i al 
tauler d’anuncis de la Corporació, durant el qual quedarà 
l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar-lo 
per presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.

La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un 
acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no 
és susceptible de recurs.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o 
reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus 
interessos.

L’expedient es pot consultar a l’Àrea de Territori de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès, al carrer Major, núm. 1, de Parets del 
Vallès, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30h, així com a la 
pàgina web de l’Ajuntament: http://www.parets.cat/seu-
electronica/informació-oficial/urbanisme/exposició-publica.

Rosa Martí Conill
Regidora d’Urbanisme
Parets del Vallès, 2 de desembre de 2021

Mollet del Vallès

J.V.

Josep Gordi, exregidor de 
Mollet, professor de Geogra-
fia Física de la Universitat de 
Girona, jubilat fa dos anys, 
ha escrit un nou llibre dedi-
cat a la natura; la seva gran 
passió. És diu Tocats per la 
natura.

Per què Tocats per la 
natura?

Pot semblar que té un 
doble sentit, però en aquest 
cas el verb tocar es refereix 
a un tocar físic, no mental. 
Una vegada vaig entrevistar 
un monjo budista i va dir que 
si mantens molt de contacte 
amb la natura pots arriba a 
viure-la en comunió. Sentir-
t’hi unit perquè, en el fons, 
en formem part i pot arri-
bar, a la llarga, que et sentis 
tocat, com si la natura et 
toqués a tu.

A vostè la tocat la natura?
I tant!
Com?
Sobretot, en moments de 

caminades solitàries, anant 
a gaudir de la sortida del sol 
o caminant per la muntanya. 
Quan fa moltes hores que 
camines i et sents integrat en 
tot el que t’envolta, pots arri-
bar a experimentar aquest 
sentiment. Jo sempre faig 
el símil amb dos enamorats. 
Quan les dues persones es 
coneixen, parlen, però quan 

la relació va un xic més 
endins es toquen… En el bon 
sentit de la paraula. Com el 
resultat de l’afecte. Una carí-
cia, una abraçada, un petó… 
Doncs en el món que t’en-
volta, amb la natura, allà on 
aquesta és més salvatge, pots 
arribar a sentir-te acaronat, 
tocat...

Com a professor, ha dedi-
cat bona part de la seva vida 
a la natura. Però això és 
diferent, no?

El món acadèmic et porta 
a separar, fragmentar, divi-
dir, especialitzar-te, buscar 
dades, quantificar… Amb el 
pas dels anys t’adones que és 

“En la natura, el més important 
és la connectivitat dels espais”
Entrevista a Josep Gordi, de Mollet, autor del llibre ‘Tocats per la natura’
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Josep Gordi amb el seu llibre

costats de pisos o carreteres. 
El que funciona és que les 
coses estiguin connectades, 
que els animals puguin anar 
d’un lloc a l’altre i les per-
sones, evidentment… I, per 
tant, el més important seria 
mantenir una òptica com a 
mínim comarcal, per no dir 
metropolitana o territorial, 
més gran. Per exemple, els 
eixos fluvials i aquesta con-
nectivitat del conjunt de rius 
i rieres que tenim. Que les 
muntanyes del litoral puguin 
estar unides amb el prelito-
ral i que aquests espais que 
tenim al voltant de les rieres 
i les carenes puguin tenir la 
màxima connectivitat.

I ho estem aconseguint?
Durant molt de temps hi 

hem jugat en contra. Hem 
afavorit que al voltant de les 
rieres s’hi facin molts polí-
gons industrials; en alguns 
casos fins i tot urbanitzaci-
ons. Només cal que passegis 
per la vall del Tenes i troba-
ràs cases que estan en l’espai 
inundable, que s’han inundat 
i que, malgrat això, seguei-
xen allà. Ens hem preocupat 
de la connectivitat amb els 
vehicles, amb el transport 
privat, que és el que predo-
mina, perquè les bicicletes 
no tenen una connectivitat 
assegurada. Això que se’n 
diu mobilitat lenta. En molts 
països és importantíssima i 
per això existeixen carrils per 
les bicis, segregats, preparats 
perquè la gent pugui anar 
d’un lloc a l’altre, perquè 
pugui arribar a les estacions. 
Avui, si vols anar amb bici-
cleta a Montmeló, és tota 
una epopeia entre polígons 
industrials.

I qui té la clau. Els ajunta-
ments, la Generalitat…?

La clau és que existeixi un 
planejament supramunici-
pal que funcioni i que s’hi 
impliquin també els governs 
municipals. No es tracta que 
cadascú vagi per la seva ban-
da. De la mateixa manera que 
quan parlem de transport o 
mobilitat el que passa en el 
teu ajuntament té un valor 
menor. Doncs amb la natura 
és el mateix. No podem pen-
sar que cadascú dins del seu 
àmbit ho resoldrà tot perquè 
hi ha coses que necessiten la 
cooperació estratègica o la 
cooperació territorial. Hi ha 
d’haver algú que faci aquest 
paper d’aglutinar o de plani-
ficar, però no d’esquenes als 
ajuntaments.

I la coordinació territorial 
s’està fent bé?

Es fa poc perquè no estem 

acostumats a coordinar-nos. 
Hem après a coordinar-nos 
en qüestions vitals i urgents, 
com els residus o les aigües 
residuals. Però, des de fa 
molts anys, per exemple, es 
diu que hi haurà una agèn-
cia de la natura. Vostè l’ha 
vist? Ni vostè ni jo perquè és 
un conflicte entre departa-
ments. 

Vostè passeja molt pel ter-
ritori amb bici.

Sí, acostumem a seguir cur-
sos fluvials com la riera de 
Caldes, el Besòs fins al mar, 
el Congost fins a la Garriga, 
la vall del Tenes, el Mogent…

I com ho veu?
Tenim molta feina a fer. A 

mi els estius m’agrada anar 
a pedalar a la província del 
Trentino, als Alps italians. 
Allà tenen 400 quilòmetres 
de vies verdes per a bicicle-
tes, majoritàriament asfal-
tats i segregats i cuidats que 
et permeten anar d’una vall a 
l’altra... 

I aquí no en tenim.
Perquè funcioni bé la bici-

cleta ha de tenir seguretat i, 
per tant, com més lluny esti-
gui dels cotxes, molt millor. 
I al Trentino no només hi 
trobes zones segregades sinó 
també llocs on aturar-te, una 
font, un parell de bancs, a 
vegades restaurants que es 
diuen bici-grills. Aquí tenim 
un gran potencial aprofitant 
els camins fluvials que hi ha 
al voltant de les rieres i no ho 
acabem d’explotar o fer bé.

I la bicicleta per anar a la 
feina o a estudiar?

La bicicleta necessita conti-
nuïtat i recorreguts on et sen-
tis segur i no que t’hi hagis 
de jugar la vida. No tenim els 
carrers preparats per encabir 
voreres, zones per als arbres, 
aparcament, circulació de 
cotxes i bicicletes... 

Imagini’s que he d’anar 
a treballar a un polígon de 
Montornès, de la Llagosta, 
Lliçà…

Has de passar per la carre-
tera. L’oportunitat per a la 
mobilitat lenta és al costat 
dels eixos fluvials. Allà és on 
hem d’apostar fort, invertir-
hi diners, no només dibuixar 
sobre plànols. Si al voltant 
del Besòs hi hagués un car-
ril bici asfaltat, ben pintat, 
enjardinat, amb àrees per 
aturar-te… Podries agafar la 
bicicleta a Mollet i arribar 
fins a la Roca, Granollers, la 
Garriga... Si volem que això 
sigui quelcom quotidià i que 
les persones l’utilitzin per 
anar a treballar ho has de 
significar molt més del que 
ho tenim ara. Per tant, en 
molts llocs s’hauria d’asfal-
tar aquest espai, segregar-lo 
perquè no hi pugui entrar 
cap cotxe, donar-li les dimen-
sions correctes… Si dedi-
quéssim els diners que costa 
un quilòmetre de tren d’alta 
velocitat a la bici tindríem 
una xarxa de carrils bici 
espectacular.

cada vegada més important 
aquest sentiment que formes 
part d’un tot. Per això he pas-
sat de fer assajos o estudis 
sobre l’evolució del paisatge 
a aquest text de ficció per 
divulgar aquesta idea que 
el que és més important és 
aconseguir aquesta vivència 
unitària amb la natura que 
ens envolta.

Coneix bé l’entorn natural 
de Mollet i rodalies. Com 
creu que s’està gestionant? 
Hi ha moviments a favor 
que no es construeixi al Cal-
derí i certes amenaces sobre 
Gallecs…

Respecto totes les inicia-
tives que tenen, en el fons, 
un sentiment noble, com és 
el de protegir i conservar. 
Però, d’altra banda, Mollet té 
una quantitat de parcs prou 
bona, com aquest de Plana 
Lledó i, sobretot, té Gallecs. 
Un municipi que ha dedicat 
el 50% del seu terme a no 
ser urbanitzable mai perquè 
està protegit per una llei 
del Parlament i ha perdut 
la prerrogativa de canviar 
la qualificació urbanística 
d’aquests terrenys em sem-
bla molt lloable. Això no vol 
dir que no tinguem proble-
mes de contaminació atmos-
fèrica, per exemple, que 
em sembla molt més greu 
que perdre una part d’espai 
agrari. Sobretot quan vivim 
en una àrea metropolitana 
plena d’eixos viaris, ferrovi-
aris… El territori està molt 
esquarterat. Pensi que en la 
natura, el que és més impor-
tant és la connectivitat. Que 
els espais funcionin, i perquè 
funcionin no poden ser illes, 
han de ser territoris connec-
tats. No té gaire sentit pensar 
que hem de protegir un espai 
agrari envoltat pels quatre 
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L’exigència del passaport 
Covid als més grans de 12 
anys per accedir a bars, 
restaurants, gimnasos o 
residències ha anat acompa-
nyada de controvèrsia per 
la dificultat inicial de des-
carregar aquest justificant 
a través de l’aplicació de La 
Meva Salut. Amb la demora 
en l’entrada en vigor –es 
va endarrerir una setmana 
l’aplicació– el caos inicial, 
provocat per l’anunci d’una 
obligació que era difícil que 
tothom pogués complir, es 
va diluir. 

És cert que la crisi de la 
Covid-19 va esclatar sense 
prospecte d’instruccions: era 

uns situació absolutament 
inèdita per a tothom i, per 
tant, hi havia decisions que 
s’havien de prendre per 
intuïció. Més d’un any i mig 
després, però, es coneix prou 
fidelment el comportament 
del virus, tothom sap quins 
són els riscos que hi van asso-
ciats i què es aconsellable 
fer i què no. Per això, amb 
la majoria de restriccions 
aixecades, l’obligatorietat 

d’exhibir el passaport Covid, 
un document que acredita 
que la persona està vacuna-
da, pretén ser un filtre per-
què establiments vinculats 
als serveis puguin continuar 
funcionant i evitar, així, fer 
passos enrere amb noves 
limitacions d’obertura.

Com a societat, i cansats 
d’una situació que segura-
ment encara va per llarg, 
calen fórmules per esvair la 

permanent amenaça de tem-
pesta d’un horitzó on s’ha de 
divisar esperança. En aquest 
context, el passaport Covid, 
sense ser la solució, pot 
ajudar. Ara bé, d’una banda, 
s’ha de garantir un accés àgil 
al document –el govern cla-
rament va pecar de precipita-
ció en l’anunci– i, de l’altra, 
no es pot traspassar d’avui 
per demà tota la responsabi-
litat als establiments.

El debat, en realitat, va 
més enllà. A la Unió Europea 
existeix el dilema de si la 
vacuna hauria de ser obli-
gatòria. En una enquesta a 
EL9NOU.CAT, set de cada 
deu internautes que han res-
post es decanten per l’obli-
gatorietat. Essent evidents 
els beneficis que aporta la 
vacuna –cau en picat el risc 
d’emmalaltir de gravetat–, 
l’òptim seria que més que 
com una obligació legal la 
vacunació s’entengués com 
un compromís cívic per pro-
tegir-se a un mateix i, sobre-
tot, també, per a protegir els 
altres. La pandèmia ha posat 
en valor la solidaritat i vacu-
nar-se, al final, també és una 
decisió solidària. 

Vacunar-se, una decisió 
solidària contra la Covid

Quina raó que tenen els qui diuen que el català està 
en retrocés! I tant si ho està! Caldria esbrinar, però, 
si és simplement l’endèmic autoodi o l’odi d’un ene-
mic que tenim ben endins de casa. I és que és molt 
fàcil comprovar-ho. Simplement perquè només ens 
cal passejar pel carrer i parar l’orella mentre cami-
nem. Aneu a Granollers. Aparqueu el cotxe al carrer 
Ramon Llull i aneu a peu per Joan Prim o Anselm 
Clavé i us planteu a la Pedra de l’Encant. En tot el 
trajecte no sentireu parlar català a ningú. De cop, us 
sortirà per darrere un vellet que parlarà com vosal-
tres. No us amoïneu: només serà la reserva. És el 
que queda, i ben poca cosa més.

Haureu comprovat pel camí que no hi ha classes 
socials ni edats ni res de res. Gent gran i gent jove. 
Noies nascudes a Catalunya, gent de tota la seva 
vida al nostre país. Sobretot una munió de joves que 
venen d’aquella esplendorosa immersió lingüísti-
ca, podeu comprovar-ne la seva inutilitat. Joves que 
venen de l’institut, joves a la taula del bar, grups 
de joves inútils que no saben què fer amb la seva 
vida, equips de futbol que entrenen de nit, amb uns 
místers castellanoparlants, joves davant la gelate-
ria. Joves, en fi, que han estat ensenyats en català. 
Altrament, gent gran del banc de la plaça, del casal 
del barri, d’aquell grup que vol representar una 
obra i la fa en castellà, el policia local que encara 
no ha après a dir “bon dia”. La noia de la botiga de 
regals, la venedora de la botiga de roba. La dona que 
crida a la parada del mercat.

I és clar que també aquell educat catalanet que 
s’adreça en castellà al primer que li sembla que fa 
cara d’espanyol. Que s’adreça en castellà a la prime-
ra cara de xinès que troba al bazar o la primera cara 
de peruà que li queda al davant. 

Fa ben poc vaig anar a teatre i feien una obra de 
Nikolai Gógol titulada L’inspector. Mireu, cadascú 
parlava com volia, la majoria en castellà, i arriba-
va un moment que ja no sabies quina obra estaves 
mirant. Qui va fer aquella traducció? Qui va posar la 
llengua a la boca de cada personatge? Perquè l’obra, 
com us he dit, era L’inspector, així, en català. Algú 
potser es pensava que feia un favor a les dues llen-
gües, però tot resultava d’un ridícul espantós. Mai 
no havia experimentat una sensació tan estranya. 

I és que algú encara no ha entès que estem parlant 
d’una cosa que n’havíem dit l’idioma propi. El nostre! 

I avui la nostra ben intencionada educació d’ac-
ceptar-ho tot es converteix en una situació ridícu-
la i penosa. I així no s’ajuda la llengua feble. I així 
podem veure el desús quotidià pels carrers de la 
nostra ciutat i dels nostres pobles. I així veiem l’em-
pobriment de la nostra llengua i l’inevitable retro-
cés. Una llengua enverinada que no volen parlar els 
nostres joves, que mai no va voler parlar el Messi, 
que no parla l’Ansu Fati, que no parla el Busquets, 
que no parlen molts diputats del nostre Parlament. 
Que no parlen aquella gent que fa anys i panys que 
viuen a Catalunya i mai no han après a dir “bon dia” 
–i tan fàcil que és–, aquells joves de 20 i 30 anys, 
nascuts a casa nostra, que han anat a escola en cata-
là i parlen en castellà. Aquella senyora desnonada 
de 98 anys que fa més de mitja vida que és a casa 
nostra, al costat del seu fill castellanoparlant. I és 
clar que hem retrocedit! I és que potser no és pas 
una llengua enverinada. I potser sí que és una llen-
gua odiada i menyspreada per molta i molta gent. 

 Caldria buscar els motius d’aquesta situació per-
què alguna cosa hem fet malament. No pot ser que 
amb tot el vent a favor encara hi hagi algú que se’ns 
en rigui al cara, i que no tingui el valor de reconèi-
xer que són els enemics d’aquest país –segurament 
el seu– i de la llengua de la seva terra. O haurem de 
pensar que aquesta llengua enverinada, que algú la 
creu agenollada, perduda i oblidada, ja no serveix 
per res més que un record, una nostàlgia infinita, 
una llunyana i enyorada plenitud que el temps farà 
desaparèixer en quatre dies mal comptats. 

La llengua enverinada
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Víctor Busquet i Pujós

Arxiver i escriptor
busquetpujos@gmail.com

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

La ben intencionada ‘educació’ 
d’acceptar-ho tot es converteix 

en una situació ridícula 
i penosa. I així no s’ajuda el 

català, la llengua feble



OPINIONOU9EL Dilluns, 6 de desembre de 202114

Espanya, estat diglòssic
Jo li responc la pregunta dels metges, senyor Casado: el 
metge català que treballa a Lleó coneix la llengua pròpia 
del país on treballa, però el metge de Lleó que treballa a 
Barcelona no coneix la llengua pròpia del país on treballa. 
Tan senzill com això. El que denota la seva pregunta és 
una actitud lingüística supremacista i d’un nacionalisme 
lingüístic radical i excloent i, per cert, molt poc consti-
tucionalista. Tant costa d’acceptar que hi ha molta gent 
de l’Estat espanyol que parla i viu en una llengua que no 
és la mateixa que li serveix a vostè per fer discursos cata-
lanòfobs, senyor Casado? Qui se’n fa càrrec d’explicar a 
la resta de l’Estat que els que parlem català ho fem exac-
tament igual que ells quan parlen castellà? No ho faran 
els polítics de dretes, tampoc no ho farà la “izquierdita 
cobarde”, si se’m permet parafrasejar el diputat Abascal. 
Es fa imprescindible aclarir que la izquierdita valiente 
no és la violenta (aquí es trenca el paral·lelisme), sinó 
aquella que hauria de defensar els mateixos ideals quan 
governa que quan està a l’oposició i que hauria de defen-
sar els referèndums a Barcelona i a Lleó... 

Sí que em sap greu l’actitud dels intel·lectuals d’esquer-
res que, amb excepcions molt comptades, han menystingut 
sempre aquesta tasca pedagògica de convivència. Aques-
ta gauche divine que des del seu pedestal intel·lectual (i 
mediàtic) ha viscut d’esquena a la percepció que de la llen-
gua catalana es tenia a l’Estat; aquesta esquerra que anava 
als concerts de Llach, de Raimon i d’Ovidi Montllor i que 
no sé en quin moment va considerar que allò ja no anava 
amb ells. Aquesta esquerra intel·lectual que treu la bande-
ra de defensa dels drets de col·lectius minoritzats, quan no 
perseguits, com ara el feminisme, el moviment LGTBI, els 
migrants o el refugiats, per exemple, i que tot i ser consci-
ent que cal defensar els drets de les persones oprimides, 
no és capaç de manifestar-se pels drets de les llengües 
minoritzades i oprimides de l’Estat. L’escola hauria d’anar 
més enllà d’explicar en el tema 1 dels llibres de Lengua 
española que “hay otras lenguas cooficiales en sus comuni-
dades autónomas”. Caldria explicar que en esas comunida-
des autónomas la gent va al metge, els nens juguen i les 
persones s’estimen, en aquesta llengua. Fa poc, recollia 
l’anècdota d’un programa de ràdio on es feia referència 
a la pregunta que van fer a algun personatge que ara no 
recordo: “¿Al perro también le habláis en catalán?” És una 
frase que resumeix bé la visió que l’ensenyament dona a 
l’Estat del fet que hi hagi gent que s’entesti a parlar català. 
Això sí que és adoctrinament, si més no per inacció.

No hem avançat ni un mil·límetre d’aquells campos de 
Castilla on Machado parlava d’“aquel humilde prado donde 
el merino pace y el toro, arrodillado sobre la hierba, rumia.” 
Aquella visió d’una Castilla enrocada en els seus privile-
gis i aquell toro que, indiferent al seu entorn, de genolls, 
només vetlla perquè res no canviï. Machado i la seva 
Generación del 98, com el seu coetani Maragall, creien en 
el regeneracionisme de l’Estat. Machado sembla oblidat, 
l’intel·lectualisme actual és fill de la ideologia de Pío Baro-
ja: “Los catalanes han tenido la habilidad de lanzar el sam-
benito de judíos a los demás españoles, cuando precisamente 
los judíos son ellos.” És clar que Baroja, que parlava basc i el 
considerava una llengua folklòrica indigna per a la cultura, 
és dels que es van quedar; Machado i Lorca, de la posterior 
Generación del 27, són els que van perdre...

La visió del català emprenyat, el que sempre demana, 
l’insolidari, és la que, de forma intencionada, perviu als 
mitjans de comunicació. El constitucionalismo i la justicia 
s’encarreguen de reforçar un relat que des de la resta de 
l’Estat s’imposa com a inqüestionable. I justament qui 
el podria qüestionar, rumia arrodillado o crida fora de si 
contra “esos catalanes supremacistas, excluyentes y radica-
les, incluso proetarras, que persiguen el castellano”.

L’any 1900, Joan Maragall publicava Visions & cants i 
la famosíssima Oda a Espanya. La secció en què apareixia, 
els Cants, era el bloc del futur, de l’esperança, del rege-
neracionisme; més d’un segle després estaria a la secció 
de les Visions, dels mites del passat... L’estrofa inicial del 
poema de Maragall diu: “Escolta Espanya la veu d’un fill 
/ que parla en llengua no castellana: / parlo en la llengua 
que m’ha donat / la terra aspra. / En aquesta llengua pocs 
t’han parlat;   en l’altra, massa.” El poema, senyor Casado, 
acaba amb “Adeu, Espanya”...

Josep M. Cucala i Adell
Granollers

Lloguer a Sant Quirze Safaja

Visc a Sant Quirze Safaja, comarca del Moianès, en una 
masia denominada Can Torrents o els Torrents. Con-
cretament, estic al bloc 5, enumerat així pel propietari. 
Voldria informar als lectors i lectores d’EL 9 NOU de la 
mala gestió i praxis que està havent-hi en aquest muni-
cipi exposant com a prova i exemple el frau de lloguers 
no declarats i completament il·legals en la masia en què 
estic vivint actualment i que torno a nomenar: masia Can 
Torrents o els Torrents. El propietari d’aquesta masia, en 
Jaume Ferrer Cirera, no té cap tipus de declaració tribu-
tària a l’hora de gestionar les taxes de mensualitat d’uns 
lloguers que estan, des de fa més de 10 anys, sense cap 
tipus de permís ni vigència, com tampoc a ulls de la llei 
i dels organismes competents com la Sede Cadastral o 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Agència Tri-
butària. Cap dels blocs té cap tipus de número cadastral, 
ja que la masia consta en el seu Registre de la propietat, 
així com també en la seva fitxa cadastral, com un sol habi-
tatge. Per tant, només té un IBI i sense cap autorització 
de divisió horitzontal permesa per poder tenir el nom-
bre d’habitatges llogats d’un total de set. Per tant, se’ns 
cobren uns preus abusius i no patentats, segons estipula 
l’índex de referència de l’habitatge, així com tampoc no 
hi ha cap cèdula d’habitabilitat ni tampoc certificat ener-
gètic. En qüestions referents als subministraments, així 
com les taxes de residus, també estan mal gestionats i 
consten dintre d’aquest sac etiquetat com a frau i/o esta-
fa de lloguers.

No pretenc posar una denúncia a través del diari, ja que 
per a això hi ha altres organismes competents, que ja els 
puc fer saber que n’han estat ja informats i a sobre amb 
unes denúncies que estan en curs. El que volem fer és 
un crit a la ciutadania i sobretot a la gent que està en les 
nostres mateixes situacions que s’ho plantegin i s’armin 
de valor i valentia per fer el mateix que nosaltres estem 
fent, denunciant aquests lloguers abusius i els propieta-
ris que amb un pensament opressor i feudalista, propi de 
segles enrere, puguin ser jutjats per la justícia i col·locats 
en el lloc on haurien de ser. Es lloga un habitatge no per 
treure’n un benefici copiós de persones vulnerables sinó 
per establir lloguers justos, dignes i legals. També és una 
oportunitat perquè els organismes competents puguin 
saber d’aquestes delinqüències i saber de tercers impli-
cats en aquesta màfia, com pot ser l’Ajuntament del propi 
municipi, que també fa com si sentís ploure.

Ana Martínez Prat
Sant Quirze Safaja

BÚSTIA

La paraula llatina spes, traduïda al 
català, vol dir ‘esperança’. És una de 
les tres virtuts teòlogals (fe, esperan-
ça i caritat). Les trobem citades en la 
primera carta de sant Pau als Corintis 
(1Co.13). Les virtuts cardinals en can-
vi són quatre: justícia, temprança, pru-
dència i fortalesa. Plató les enumera 
en la seva obra La República; Ciceró, en 
el De officiis; Marc Aureli, en les Medi-
tacions; la Bíblia les recull en el Llibre 
de la Saviesa (Sv.8); i serà sant Agustí 
qui les incorporà al cristianisme en la 
seva obra Sobre els costums de l’esglé-
sia catòlica, sent també recollides per 
sant Gregori Magne i per sant Tomàs 
d’Aquino. 

Totes juntes formen les set virtuts, 
conegudes també com set virtuts celes-
tials. Desglossar-les és un goig. Enten-
dre el seu significat, fins i tot el més 
originari –de les quatre cardinals– en 
el món greco-llatí, és un plaer. És com 
entrar en un espai arcà on s’amaga una 
saviesa que et dona la possibilitat de 
regir la vida amb rectitud i eficàcia. 
Si a més hi afegim la contemplació 
de les tres virtuts teologals, la visió 
completa es torna encara més i més 
profunda i sàvia. Pots aprofundir en 
l’ànima humana i treure’n un tresor. 
Es tan fàcil oblidar les riqueses que 
ens han precedit. Si ningú no ens en 
parla podem fins i tot viure com si mai 
haguessin existit, empobrint-nos tris-
tament d’una manera innecessària.

Estem dins del temps de l’Advent. 
Adventus, una paraula també llatina 
que significa “el que ve”, i que origi-
nàriament s’aplicava al temps de pre-
paració d’una ciutat per rebre la visita 
de l’emperador. Després es traslladà al 
llenguatge cristià per fer referència al 
temps d’espera i preparació per rebre 
al Rei de reis, al Déu amb nosaltres, 
l’Emmanuel. El temps d’Advent és per 
excel·lència el temps de l’esperança. 
Si mirem el seu significat, l’esperan-
ça ens convida a mirar positivament el 
present i el futur, a estar oberts a una 
realitat millor, a creure i tenir confi-
ança en la gràcia i la força salvadora de 
l’amor de Déu. 

Que en aquest Advent tinguem la 
prudència –capacitat de regir-se pel 
que és bo– i la fortalesa –capacitat de 
resistir en les dificultats– per obrar 
amb justícia –capacitat de guiar-se per 
la veritat–, amb temprança –modera-
ció i autocontrol–, il·luminats per la 
fe, sostinguts per l’esperança, per viu-
re en la caritat. 

LA PROPOSTA ESTEV@

‘Spes 
Christiana’

Que en aquest Advent 
tinguem la prudència 

i la fortalesa per obrar 
amb justícia 

i amb temprança

Llums de Nadal

Ja tenim les llums de Nadal il·luminant els carrers i 
places de pobles i ciutats. Però, calia? Era necessari? És 
normal que els ajuntaments utilitzin els nostres diners 
per posar llumetes a tort i a dret, mentre nosaltres ens 
hem de llevar a mitja nit a fer la bugada per tal d’estal-
viar un quants dinerets? O quan ens estan acollonint 
amb el canvi climàtic, penseu que aquest malbarata-
ment d’energia és del tot imprescindible? Les elèctri-
ques estan encantades. Com que els últims temps han 
tingut pèrdues per la pujada del gas o no sé què, una 
mica d’ajuda no estarà de més.

Si, ja ho sé, la tradició, l’esperit nadalenc, l’alegria, 
els grans centres comercials –que, pobrets, també han 
tingut un mal any i ens volen fer partícips de la seva 
recuperació–, ens faran sentir la necessitat de comprar 
un fotimer de coses que no utilitzarem mai. Com jogui-
nes que els nostres fills i nets les obriran la nit del tió 
i de Reis no se les miraran més. Torrons, cava i menjar 
fins a la golafreria,  que després cremarem tot pujant 
la la cuesta de enero, això, si superem la garrotada de la 
visa, o el bizun, que és més modern. Per, vaja, tampoc 
no ens esverem massa, al capdavall això també és una 
manera de tornar a l’antiga normalitat, que arrodoni-
rem amb les rebaixes i, quan arribi el febrer, ja hauran 
florit els ametllers. Bon Nadal i bon any.

Teo González Iglesias
Cardedeu

David Abadías

Arxipreste  
de Mollet del Vallès

@santestevegr
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Les últimes setmanes s’ha parlat molt del 
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Mollet del Vallès i voldria apor-
tar-hi algunes observacions que ajudin a 
entendre la magnitud del problema.

El POUM no ha començat com un POUM. 
La Llei d’urbanisme li exigeix dos pilars fona-
mentals: la participació real (el debat ciutadà) 
i, en conseqüència, un model consensuat de 
ciutat i no formulacions tècniques opaques. 
Proves que això no s’ha produït són que a les 
insuficients sessions de treball a què s’ha 
convocat a la ciutadania s’ha amagat el debat 
sobre els desenvolupaments més importants: 
el macrobarri del Calderí, els dos edificis pro-
bablement il·legals de Can Borrell o els blocs 
de cinc plantes i 9.000 metres quadrats de ser-
veis a Santa Rosa.

D’entrada, un procés que ha de ser pirami-
dal amb una gran base de participació i idees 
s’ha invertit. Ara l’evidència és que si el que 
es demanaven eren solucions a la contamina-
ció de l’aire, al soroll i en definitiva millorar 
la qualitat de vida, les increïbles respostes de 
l’arquitecte redactor van ser, textualment: 
“Aquest POUM és habitatge, habitatge i més 
habitatge” i que desconeixia els nivells letals 
de contaminació de l’aire per NO2 i micropar-
tícules de la ciutat.

El POUM és una bola de neu descontrola-
da. I ara tenim aquest model invertit que –per 
motius que desconec– fixa com a vèrtex la vari-
able més alta possible d’habitatge a construir, 
que irresponsablement dispara altres valors 
numèrics cap al col·lapse mediambiental. Com 
que no vull avorrir-vos –i anar en contra de 
l’essència del POUM–, em limitaré a donar 
quatre números sobre habitatge i altres drets 
universals com l’aigua potable o l’energia.

La població de Mollet fa més d’una dècada 
que decreix. Mollet assoleix la seva màxima 
població el 2009 amb gairebé 52.000 habi-
tants. Des del 2010 al 2017 el seu creixement 
és negatiu i repunta una mica els dos anys 
següents. El 2020 té l’1,7% menys d’habitants 
que el 2009. Malgrat aquest descens global, 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
pronostica que Mollet podria tenir el 2033 
entre 54.715 i 54.728 habitants, segons els 
escenaris anomenats padronal i mitjà. Tam-
bé considera un tercer escenari, l’alt, que se 
sustenta en l’augment del component immi-
gratori mundial que repercutiria amb molta 
intensitat en el creixement. El mateix Idescat 
afirma que l’escenari més probable és el mit-
jà, perquè el padronal normalment ignora les 
persones que han marxat del país; i l’alt, on la 
immigració estrangera té molt pes, és un parà-
metre molt imprevisible.

Així, doncs, amb valors molt dubtosos com 
que la natalitat o les immigracions de fora de 
la Unió Europea creixeran i tota la resta nega-
tius, es podria triar 54.728, però sent un pro-
nòstic molt conservador. Llavors, per què el 
POUM proposa edificar per a 6.850 persones 
i no per a un valor ja majorat com 3.330? Per 
què, si les immigracions de catalans, espanyols 
i europeus o el creixement vegetatiu és nega-
tiu, volen fer créixer Mollet més d’un 13 %?

Una segona dada conclou que aquest POUM 
es fonamenta en un error de base. Les perso-
nes inscrites en el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Mollet 
eren 777 el 2020, però aquest any només se’n 

van inscriure 173; els tres anys anteriors, una 
mitjana de 230 i els sis anteriors, només de 
106. Això fa pensar que caldria revisar aquest 
777 perquè moltes de les sol·licitants –més 
que probablement– ja estiguin reallotjades a 
altres llocs.

Així, doncs, amb dades de l’Idescat de 2,69 
persones/habitatge, Mollet hauria de crear 
urgentment entre 288 i 1.014 habitatges. I per 
què aquest afany de l’equip de govern d’embo-
tir 2.397 habitatges aproximadament?

Més enllà de l’oxigen financer amb la recap-
tació per llicències d’obres o impostos muni-
cipals com l’IBI, vull esbossar què suposaria 
aquest creixement injustificat en la demanda 
d’aigua potable i energia i els seus impactes 
en el medi en plena emergència climàtica. Per 
exemple, en el cas de l’aigua, segons dades del 
mateix POUM, l’increment dubtós de 2.109 
i 1.383 habitatges respectivament –i la resta 
de serveis necessaris associats– suposarien 
entre 521.407 i 341.918 metres cúbics anuals. 
Fent servir la pedagogia que reclama el Pla, 
caldria un consum suplementari d’entre 350 
i 225 piscines olímpiques de 50 metres. I si 
tot Catalunya continua en aquesta tendència 
d’espiral ecocida –com així està sent–, caldran 
241 hectòmetres cúbics anuals, que represen-
ten inundar més territori amb l’equivalent al 
pantà de Susqueda –el més gran de la conca 
interna– i, any rere any, resar perquè plogui.

Per acabar, cal afegir que els moviments 
socials no enganyem a ningú, les dades són 
objectives i la realitat, molt preocupant. Com 
que tampoc no venem fum, sinó que proposem 
projectes als partits polítics, els demanaríem 
ser més curosos i fidels a l’anàlisi de dades i, 
sobretot, explorar models alternatius abans de 
regalar el 70% del territori a fons voltors –amb 
tot el que això significa– per obtenir engrunes 
d’habitatge de protecció oficial inaccessible a 
la gent més necessitada.

Si voleu, el segon capítol versarà sobre com 
es fan llars a la cara Barcelona amb entrades 
de 15.000 euros i quotes mensuals d’uns 400 
sense hipoteques, mentre la falsament anome-
nada protecció oficial requereix 60.000 euros 
trinco-trinco i una formosa hipoteca de les 
quals han fet de Catalunya la reina mundial 
dels desnonaments.
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ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en sessió ordinària 
de data 29 de novembre de 2021, va aprovar inicialment el reglament 
intern de funcionament de l’escola bressol.

Se sotmet l’expedient a informació pública, per un termini mínim 
de trenta dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
diari El 9 Nou i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els 
interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions 
i els suggeriments que estimin pertinents. Si no es presenten 
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament (http://vilamajor.eadministracio.cat).

Sant Pere de Vilamajor, 30 de novembre de 2021 
Pamela Isus Saurí
Alcaldessa

Ajuntament de
Sant Pere de Vilamajor

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 25 de novembre de 2021, va 
aprovar inicialment el Projecte de Modificació Puntual del Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal a l’àmbit del PAU 9 Ca la Maria, promogut 
per les societats Immobles Tura Pou, SL i Riells Promocions 98, SL (amb 
codi verificació: 3J1I 1B5W 1171 0N48 17Y7 ), on s’ha resolt:

Primer: Assumir la iniciativa pública i aprovar inicialment el Projecte de 
Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit 
del PAU9 Ca la Maria, promogut per les societats Immobles Tura Pou, SL 
i Riells Promocions 98, SL (amb codi verificació: 3J1I 1B5W 1171 0N48 
17Y7 ) i conformat per la següent documentació:

DOCUMENTACIÓ ESCRITA
Memòria descriptiva i justificativa
Normativa urbanística
Avaluació econòmica i financera
Pla d’etapes
Justificació mediambiental
Mobilitat sostenible
Memòria social

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plànols d’informació
I.01 Situació general i emplaçament
I.02 Planejament vigent. Règim del sòl
I.03 Planejament vigent. Qualificació del sòl
I.04 Topogràfic estat actual
I.05 Delimitació àmbit i base cadastral
Plànols de proposta
P.01 Proposta de Qualificació Urbanística del PAU 9: Ca la Maria
P.02 Proposta d’ordenació amb topogràfic i situació de seccions
P.03.1 Proposta d’ordenació. Secció A-A’
P.03.2 Proposta d’ordenació. Secció B-B’
P.04 Situació en planta d’edificis 01-02-03-04 i parcel·lació
P.05 Imatge final del PAU 9: Ca la Maria

Fotografies del sector

ANNEXOS
Annex núm. 1. Acord de modificació del límit del PAU 9.

Segon: Suspendre la tramitació de projectes de gestió urbanística i d’ur-
banització, com també l’atorgament de llicències de parcel·lació, edifi-
cació, enderroc, d’instal·lacions o ampliacions i d’altres connexes que 
siguin incompatibles amb la proposta que es tramita, en l’àmbit de la 
Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit 
del PAU 9 Ca la Maria, aprovada inicialment.

Tercer: Sotmetre el Projecte de Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal a l’àmbit del PAU 9 Ca la Maria a un tràmit d’in-
formació pública pel termini d’un mes, mitjançant les publicacions dels 
corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, al tauler electrònic de la Corporació i a un 
diari de gran difusió.

Quart: Trametre còpia del projecte aprovat inicialment als organismes 
que es relacionen a continuació, als efectes que emetin informe sobre 
els temes que afecten les seves competències sectorials:

Departament de Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Avaluació 
Ambiental)

Cinquè: Atorgar un tràmit d’audiència d’un mes als ajuntaments de Cal-
des de Montbui, l’Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant 
Feliu de Codines i Sant Quirze de Safaja, perquè puguin examinar l’expe-
dient, i, en el seu cas, formular les consideracions que estimin adients.

Sisè: Notificar personalment els presents acords als propietaris inclosos 
en l’àmbit de la present modificació puntual del POUM, atorgant-los un 
termini d’audiència d’un mes perquè puguin examinar l’expedient, i, en 
el seu cas, formular les consideracions que estimin adients.

Setè: Notificar personalment els presents acords a les societats Immo-
bles Tura Pou, SL i Riells Promocions 98, SL.

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

Signat electrònicament, a Bigues i Riells del Fai, a la data que figura a 
la signatura.

L’alcalde,
Joan Galiano Peralta
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Arquitecte, màster en 
Estructures Arquitectòniques 
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@PoldeGallecs

Reflexions sobre un POUM 
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A Àngel Casals

L’Antonio era un jove matemàtic brillant que 
quan estava a punt d’acabar la seva segona carre-
ra, Arquitectura –només li faltaven dues assignatu-
res–, va esclatar una guerra. Es va allistar al bàndol 
antifeixista i es va dedicar a volar ponts per dificul-
tar les operacions del contrari. En un petit poble 
de l’Anoia va ser detingut pels italians, va entregar 
la gran pistola –era tinent–, i en un moment que 
els soldats que el van detenir es van distreure es 
va treure de la bota una pistola petita i va fer tres 
trets a l’aire. Arrencà a córrer, mentre ell corria 
fent esses per la carretera els que l’havien capturat 
anaren a per les tanquetes i li disparaven. No el van 
tocar. A més va tenir la sort que en arribar a la via 
del tren va sentir que en venia un, va fer-li senyals. 
El tren –que duia la banderola antifeixista– va fre-
nar una mica, i amb un bot va poder pujar-hi. S’ha-
via escapolit dels italians i n’havia sortit viu.

A conseqüència de la guerra va exiliar-se a Sud -
amèrica. Primer va treballar a Xile i més tard a l’Ar-
gentina, on va conèixer una dona amb la qual es va 
casar –la seva consort era família del Che, es deia 
Guevara de primer cognom–. Va treballar a la Uni-
versitat de Cuyo durant anys –on va crear una asso-
ciació de matemàtics–, però un dia va decidir tornar 
a Europa ja que l’enyorança de la seva terra i el desig 
d’intentar exercir a Catalunya l’empenyia. Per acos-
tar-se a la seva terra va anar a París. Mentre treba-
llava donant classes particulars va preparar la seva 
tesi doctoral, que va presentar a la Sorbona i amb la 
qual va obtenir un plus grande distinction, equiva-
lent al cum laude a Espanya. Feia més de 15 anys que 
a aquella universitat no s’havia concedit cap grande 
distinction en tesis doctorals de matemàtiques. 

Aquell brillant matemàtic va tornar l’any 1952 
a Catalunya. No li reconeixien la seva tesi, i ho 
feien servir d’excusa per no oferir-li una plaça a la 
universitat. Curiosament, el 1955 va ser convidat 
a l’Institut d’Estudis de Princeton –un dels cen-
tres matemàtics universitaris més importants del 
món– on es va passar un any realitzant investiga-
cions amb professionals del més alt nivell. Aquesta 
estada li va permetre, entre altres coses, conèixer 
personalment l’Albet Einstein.

A Barcelona i a Madrid va maldar per guanyar-
se el respecte dels seus col·legues espanyols, però 
va fracassar. Com a molt van oferir-li ser ajudant 

de càtedra en una universitat castellana, ell no ho 
va acceptar. En el l’ambient dels matemàtics esta-
va envoltat de gent que no el volia, se sentia asset-
jat de persones que li volien mal –com si tingués al 
costat una colla contra seva: uns amb garrots, altres 
amb espases, altres amb forques, altres...–. Anys 
més tard la seva muller va declarar a la premsa, amb 
motiu d’un homenatge que li van fer a França, que 
“ell –referint-se al seu marit– sempre va tenir la 
il·lusió de tornar a Catalunya. Creia que tenia feina 
a fer aquí, que podia crear escola per tal de mostrar 
i desenvolupar els seus coneixements. Però no va 
tenir sort. L’ambient que va trobar era hostil. Vas i 
vens, i veus que la gent creu que els vols prendre la 
plaça. Crec que si intel·lectualment haguessin estat 
preparats, no haurien actuat amb tanta por”.

Va treballar sis anys a Barcelona en un Liceu 
privat. Inicialment va ser-hi tres anys, va marxar 
un any a Princeton, en tornar se’n va passar un a 
Madrid i després va estar tres anys més al mateix 
Liceu de Barcelona. Però va tenir una interessant 
oferta de la Universitat de Caracas, li pagaven el 
viatge d’ell i tota la seva família i, si no li agrada-
va prou, un any més tard li pagaven el viatge de 
tornada. Molt a pesar seu va acabar abandonant 
Barcelona, casa seva. En aquella universitat va tor-
nar a conèixer grans matemàtics, cosa que el va 

empènyer a continuar millorant els seus coneixe-
ments. Des de Veneçuela, un cop ja instal·lat a la 
seva càtedra, va escriure a un amic matemàtic de 
Barcelona. I entre altres coses l’hi deia:

–Jo m’he passat ben bé 14 anys de la meva vida 
d’isolament matemàtic. I els de Barcelona encara 
han estat pitjor, puix que les preocupacions econò-
miques i la lluita quotidiana em deixaven el regust 
amarg d’una frustració infinita. Qui no pensava: si 
jo tingués la situació de tants llonzes –es referia a 
professors titulars de la Universitat de Barcelona i 
de les altres universitat espanyoles– que en el seu 
fur intern deploren, odien una feina per la qual no 
estan fets. A la llarga m’hauria amargat la vida. En 
canvi ara em sento satisfet i empès per un optimis-
me invencible.

Però amb el pas dels anys, uns quatre o cinc, es 
van produir dos fets que l’empenyien a intentar 
tornar. Els gran matemàtics havien marxat d’aquell 
país. A Caracas es trobava envoltat de professio-
nals que ell veia com a molt incompetents. Ja havia 
creat escola i tenia deixebles que havien adquirit 
un mínim nivell per volar sols. Alhora allà la situa-
ció social havia esdevingut delicada, hi havia força 
violència al carrer. I, per altra banda, desitjava tor-
nar estar a casa o al més a prop possible. Es va mou-
re amb molta discreció fent contactes i gestions. 
Finalment va poder tornar a exercir relativament 
a prop de Barcelona, a Lió (França). I d’allà ja no es 
va moure. Fruit de la seva tasca va obtenir un gran 
reconeixement, i li van ser atorgats alguns premis 
que feia 20 anys que no es concedien a cap mate-
màtic estranger. 

Estant ja instal·lat de forma definitiva a Lió –feia 
classes en la seva universitat– es va comprar una 
casa una mica enrunada als peus dels Alps. Amb 
l’ajuda d’uns paletes, i sota la direcció d’un arqui-
tecte, va fer les reformes pertinents per deixar-
la en condicions per viure-hi. Durant la reforma 
havia col·laborat amb els manobres fent algun envà 
i restaurant algunes teules de la teulada. Dur a ter-
me aquesta tasca, que ho va fer durant algun cap 
de setmana de primavera i a l’estiu, en temps de 
vacances, l’encoratjava. Podria proposar als seus 
germans alguna visita, no era extremadament lluny 
i així recuperar una relació més continuada amb 
la seva terra i la seva família. Havia entès que ja 
no tornaria a Catalunya, però ara estava instal·lat 
a uns 700 quilòmetres de Barcelona. Li sabia greu 
no poder treballar al seu país –aquesta pena la va 
dur sempre a l’esquena com una càrrega que no es 
podia treure de sobre des que va tenir que exiliar-
se degut a la guerra–, però que havia acabat accep-
tant. 

Cada ix anys ella tornava altra vegada a l’Argenti-
na a veure els seus, i ell es cuidava dels fills alhora 
que duia a terme la seva activitat professional. La 
seva muller necessitava no perdre la relació amb la 
seva terra i els seus sers estimats, ja que des que es 
va casar mai no va tornar-hi a viure.
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Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

L’Antonio

Aquest passat 7 de novembre de 2021 ha fet 50 
anys. L’església de Sant Agustí del barri del Raval 
de Barcelona es va convertir fa mig segle en l’esce-
nari del naixement de l’Assemblea de Catalunya, 
una plataforma clandestina unitària i transversal 
per lluitar contra la dictadura franquista. Un fet 
insòlit que no s’havia donat a altres bandes ni de 
l’Estat espanyol ni d’Europa. L’Església catalana 
se’n feu còmplice. Tant els seus preveres com les 
ordres religioses tingueren un paper preponde-
rant i van donar suport logístic, sense fissures, als 
espais parroquials i temples per tal possibilitar les 
trobades.

Fou un organisme unitari amb tots els ets i uts 
–entre els anys 1971 i 1977–, que agrupava l’oposi-
ció antifranquista tant des del vessant polític com 
social. Amb una transversalitat que s’entenia des 
de la dreta nacionalista catòlica fins a sectors inde-
pendentistes d’extrema esquerra. I una gran massa 
popular de diverses entitats que hi va anar partici-
pant. Al voltant de quatre punts programàtics: 1. La 
consecució de l’amnistia general dels presos exili-
ats polítics. 2. L’exercici de les llibertats democràti-
ques fonamentals: llibertat de reunió, d’expressió, 
d’associació –inclosa la sindical–, de manifestació 
i dret de vaga, que garantien l’accés del poble al 
poder econòmic i polític. 3. El restabliment provi-
sional de les institucions i dels principis configu-
rats en l’Estatut de 1932, com a expressió concre-
ta d’aquestes llibertats a Catalunya i com a via per 
arribar al ple exercici del dret d’autodeterminació. 
4. La coordinació de l’acció de tots els pobles penin-
sulars en la lluita democràtica. Si bé l’eslògan pro-
clamat al carrer en les manifestacions complia el 

requisit de cridar l’atenció amb: “Llibertat, amnis-
tia, estatut d’autonomia”, la realitat era l’expressa-
da en els quatre punts en l’ordre expressat.

Una data memorable difícil d’oblidar –dins el 
marc de la clandestinitat– fou la constitució de 
la Comissió de la Permanent de l’Assemblea de 
Catalunya, a Centelles, el dissabte 6 de novembre 
de 1971. Feia un mes i escaig que m’havia incor-
porat al servei militar en el campament de Sant 
Climent de Sescebes i jo, aleshores, ja era membre 
del Partit Carlí de Catalunya. Fou un cap de setma-
na, en un permís que em facilità assistir a les 10 del 
vespre a casa d’en Jordi Serrate, militant del PSUC, 
juntament amb un grup reduït d’una dotzena de 
persones, amb la presència del metge Joan Colomi-
nes i Puig qui ens va llegir els quatre punts cons-
tituents de l’Assemblea. En un moment que tota 
reunió es podia interpretar un atac al règim.

Aleshores el meu pare ho havia fet en un altre 
indret de Vic, com a representant del carlisme 
comarcal, i un altre germà feia temps que partici-
pava en la Comissió per la Solidaritat, amb la reco-
llida de diners per als presos polítics. I què no diria 
d’amics, coneguts i altres compromesos amb el 
tema! Res d’aquell passat que hom pugui oblidar.

Recordant l’Assemblea de Catalunya
Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat



ECONOMIANOU9EL

R
A

V
EN

T
Ó

S 
C

O
D

O
R

N
ÍU

El vi es fa amb el raïm de vinyes plantades a l’àrea vallesana de la DO Alella, com les de la imatge
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Un taller del Consell 
Comarcal ensenya 
les pimes a facturar i 
licitar electrònicament

Granollers

El Consell Comarcal ha 
organitzat un taller presen·
cial per facilitar els tràmits 
electrònics amb l’adminis·
tració. El “Taller d’ajuda a la 
petita i mitjana empresa per 
licitar i facturar de forma 
electrònica” es dirigeix a 
pimes, gestories i col·lectius 
professionals, amb un format 
pràctic. Aquests tallers, que 
van començar el mes passat, 
pretenen ajudar que els col·
lectius obligats coneguin i 
utilitzin el canal electrònic 
en les seves relacions amb 
les administracions. El segon 
d’aquests tallers es farà el 14 
de desembre. En el primer, 
celebrat el 29 de novembre, 
que va tractar sobre l’ús del 
canal digital i dels mitjans 
d’identificació electrònica 
entre els col·lectius obligats, 
hi van participar 10 empre·
ses. 

Debat a 
Granollers sobre 
la derogació de  
la reforma laboral
Granollers

Representants de Podem i de 
la CNT debatran dissabte que 
ve sobre la derogació de la 
reforma laboral. Participaran 
en el debat, que es farà a par·
tir de les 6 de la tarda al res·
taurant·llibreria Anònims, 
el militant del cercle Podem 
Granollers Kevin Hernández 
i el secretari d’Acció Sindical 
de la CNT al Vallès Oriental, 
Genís Ferrero.

Concentració de la CNT  
en protesta per la sinistralitat a la feina

Granollers El sindicat CNT va convocar una concentració 
a la Porxada de Granollers per denunciar les situacions 
que porten a un creixement en la sinistralitat a la feina. La 
concentració es va convocar arran de la mort d’un treballa·
dor en una empresa de reciclatge de Granollers la setmana 
anterior (a la qual es van sumar més accidents laborals a 
Vic i a la nuclear d’Ascó·Vandellós la setmana passada). El 
sindicat denuncia una “manca d’interès” dels governs per 
reduir la sinistralitat laboral.

L’empresari va estar vinculat a altres activitats a Santa Eulàlia

El fundador del Grup Cladellas, 
Cisco Cladellas, mor a 86 anys

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

Dol al món empresarial per 
la pèrdua dijous, a 86 anys, 
de l’emprenedor de Santa 
Eulàlia de Ronçana Cisco 
Cladellas, fundador del Grup 
que porta el seu nom i de 
la cadena de joguines Don 
Dino. Cladellas va començar 
de ben jove. Amb 20 anys, ja 
feia de comercial de material 
ortopèdic i farmacèutic a 
Ceuta i Melilla. Quan va tor·
nar a Catalunya, va arrencar 
un petit negoci d’articles de 
platja a la Costa Brava.

Més endavant es va esta·
blir com a majorista en un 
reduït espai de 40 metres 
quadrats prop de la Sala i 
va combatre l’estacionalitat 

afegint les joguines al seu 
catàleg de productes. Cisco 
Cladellas va ser dels primers 
empresaris a viatjar i apostar 
per la importació. Primer a 
l’antiga Txecoslovàquia i més 
endavant a la Xina. 

Avui, el Grup Cladellas, 
creat fa 60 anys i ja amb la 
tercera generació, disposa 
d’un magatzem principal 

de 10.000 metres quadrats 
al barri del Rieral. Serveix 
prop de 400 clients, té una 
cinquantena de treballadors 
i una xarxa pròpia de 12 
botigues a Catalunya que 
s’afegeixen a les franquícies 
Don Dino, constituïdes el 
2008 per un grup de majoris·
tes, actualment amb uns 200 
establiments a tot l’Estat.

La faceta de Cisco Clade·
llas no es redueix a l’em·
prenedoria. Molt conegut a 
Santa Eulàlia, Cladellas va 
ser regidor de l’Ajuntament 
entre 1983 i 1987 i president 
del Club Esportiu en dues 
etapes. Col·laborador en 
nombroses activitats, es va 
convertir en un dels mecenes 
que fa 30 anys van apostar 
per la creació de Canal SET.

Raventós Codorníu reactiva Can 
Matons amb una marca pròpia
Les vinyes estan situades a Sant Fost, Santa Maria de Martorelles i Montornès

Sta. Maria de Martorelles

EL 9 NOU

La masia de Can Matons, a 
Santa Maria de Martorelles, 
acull l’elaboració d’una nova 
marca de vins, inclosa en 
la Denominació d’Origen 
Alella. Can Matons elabora 
vins de vinyes històriques, 
amb petites produccions 
i sota la tradició d’una de 
les D.O. més antigues de la 
Península. És un projecte 
de la companyia Raventós 
Codorníu, hereu del reco·

negut Marquès d’Alella i ha 
pres per nom el de la masia 
històrica, del segle XVIII eri·
gida entre les vinyes de San·
ta Maria de Martorelles.

Can Matons es presenta 
amb el llançament de cinc 
nous vins amb els quals 
pretén posar en valor el ter·
ritori. Són dos vins de poble 
(amb els noms de Sant Fost 
de Campsentelles i Santa 
Maria de Martorelles), dos 
vins de vinya única (La Vinya 
del Músic i la Vinya de Can 
Sec) i un cinquè de genèric, 

amb la marca Can Matons 
Pansa Blanca. Precisament 
aquesta varietat de raïm 
autòctona de la zona és el 
denominador comú dels vins 
de la marca Can Matons. A 
més de la utilització de la 
pansa blanca, els vins tenen 
en comú la singularitat 
d’unes vinyes històriques 
que, en alguns casos, es van 
plantar abans de la plaga de 
la fil·loxera.

Can Matons reivindica, 
amb el llançament de la 
marca, la qualitat dels vins 

d’Alella, la DO més petita 
de Catalunya. Explica que 
els vins ja eren lloats pels 
romans, van ser els preferits 
dels barcelonins i els més 
exportats a l’edat mitjana.

La intenció de Raven·
tós Codorníu és aliar Can 
Matons amb projectes sem·
blants d’altres D.O. també 
basades en produccions 
petites, vinyes històriques, 
veremes naturals, vinifica·
cions separades i en dipòsits 
petits. “Amb aquesta inicia·
tiva volem donar un impuls 
als nostres cellers més petits 
de Catalunya: Portal de 
Montsant. Cellers Scaladei, 
Abadia de Poblet, Montar·
gull (Parxet, Mont·Fer·
rant, Tiana) i Can Matons. 
Cellers que tenen una cura 
especial dels seus vins, des 
de la vinya fins a la taula, 
respectant la història i la 
tradició així com la manera 
de fer artesana i ancestral”, 
assenyala el responsable del 
projecte Vins de Llegat de 
Raventós Codorníu, l’enòleg 
Ricard Rofes.

Les vinyes que nodreixen 
el celler de Can Matons 
estan situades a Sant Fost de 
Campsentelles, Santa Maria 
de Martorelles i Montornès 
del Vallès. Els vins, que es 
posaran a la venda a partir de 
l’1 de gener de 2022, tenen 
preus que oscil·len entre els 
12 i els 40 euros.
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La Garriga

La societat Tasta’m i Bon 
Profit, SL, dedicada a la pres-
tació de serveis d’hostaleria 
i l’explotació de negocis 
relacionats amb la branca 
de l’hostaleria, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 1.024.020 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 1.841.580 euros.

Vallromanes

S’ha constituït la societat 
Los Guiris en la Cocina, SL, 
dedicada a l’activitat de res-
taurants i llocs de menjar: 
establiments de begudes. 
Capital: 3.200 euros. Admi-
nistradora: Karen Arda Van 
Dael. Adreça: Comtes Alba 
de Liste, 26.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Gestión Técnica BCN, SL, 
dedicada a les instal·lacions 
elèctriques; altres activitats 
de construcció especialit-
zada; construcció d’edificis 
residencials. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Pedro 
Rodríguez Herrero. Adreça: 
Narcís Monturiol, 35.

La Llagosta

S’ha constituït la societat 
Dhanyal Estate y Promotor, 
SL, dedicada a la compra-
venda, tinença, promoció, 

arrendament (excepte el 
financer), construcció, admi-
nistració i explotació de tota 
classe de béns immobles. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Zeba Waqar. Adre-
ça: Escoles, 31.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Anvil Obras Técnicas, SL, 
dedicada a la construcció 
i rehabilitació de tot tipus 
d’obres públiques i priva-
des, així com petits treballs 
de la construcció. Capital: 
3.000 euros. Administra-
dor: Gagik Atoyan. Adreça: 
Lluïsa Oller, 65.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Ornitorrinco Capital, SL, 
dedicada la compra, tinen-
ça, administració, permu-
ta i venda de tota classe 
de valors mobiliaris, tant 
públics com privats, naci-
onals, estrangers, dins de 
l’àmbit d’una empresa hòl-
ding, etc. Capital: 420.000 
euros. Administradors: 
José Oriol Martí Sánchez, 
Albert Prat Cardona. Adreça: 
Luxemburg, 24.

Cardedeu

La societat Wir 2003, SL, 
dedicada a la compravenda 
i aplicació de tot tipus de 

materials de protecció activa 
i passiva contra incendis, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 300.050 euros. El 
capital resultant suscrit que-
da ara fixat en 360.050 euros.

Montornès del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Derpin Soluciones Medio-
ambientales, SL, dedicada a 
la realització de qualsevol 
activitat de gestió de resi-
dus, inclosos els residus 
industrials perillosos, i, en 
particular, la recollida, l’em-
magatzematge, el transport, 
la reutilització, reciclat, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Gonzalo Mada-
riaga Parias. Adreça: Can 
Bsucarons de Baix, carretera 
la Roca, km 16.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Conecta Salud Digital, SL, 
dedicada la intermediació 
d’agència d’assegurances. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradora: Maria Isabel 
Requena Guerrero. Adreça: 
Sant Roc 35-37.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Santaeulaliaenvia, SL, dedi-
cada a la prestació de serveis 
de repartiment de paqueteria 
de qualsevol classe i serveis 

de logística relacionats, de 
courier, ordinari o exprés i 
missatgeria; la prestació de 
serveis de transport de mer-
caderies, etc. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Yas-
mina Molina Alba. Adreça: 
Pompeu Fabra, 2 A.

Granollers 

S’ha constituït la societat 
Restaurante Shun Fa 2000, 
SL, dedicada a l’activitat de 
bars, cafeteries i negocis de 
restauració. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Cun-
hua Lin. Adreça: Josep Car-
ner, 1.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat La 
Queimada Empanada, SL, 
dedicada al comerç al detall 
de pa i productes de forn, 
confiteria i pastisseria en 
establiments especialitzats. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Rodrigo García 
Ruiz. Adreça: Gaietà Venta-
lló, 18.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Multipli-K Impact, SL, 
dedicada a activitats de les 
societats hòlding, compra-
venda, adquisició, tinença i 
alienació de valors mobiliaris 
i de participacions socials o 
accions en el capital social de 

qualsevol societat. Capital: 
3.000 euros. Administradora:
Montserrat López Merlos. 
Adreça: carretera Nova, 7.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Cla Totova, SL, dedicada a 
altres activitats de suport a 
les empreses. Capital: 3.000 
euros. Administradors: 
Benjamín Tous Casajuana, 
Ernest Valios Salvador. Adre-
ça: carretera Dosrius, 191.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Cassina Homes, SL, dedica-
da a la promoció, adquisi-
ció, transmissió, alienació, 
divisió i parcel·lació de tota 
classe d’immobles, terrenys i 
finques rústiques i urbanes; 
la construcció i arrendament, 
excepte actiu financer, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Christian Arall 
Viñeta. Adreça: Salvador 
Codina, 5.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Gruop Excellence Medical 
Ambulances, SL, dedicada a 
altres activitats sanitàries; 
altres activitats hospitalà-
ries. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Daniel 
Moisés Ruiz Martín. Adreça: 
Turó de Ferles, 3.
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Les restriccions d’activitat al sector de la restauració va motivar una reducció de llocs de treball al sector l’any passat

La restauració va rebre el principal 
impacte de la crisi per la pandèmia
El sector va perdre més de 800 llocs de treball durant l’últim exercici

Granollers

J.C.A.

Les activitats de serveis de 
menjar i begudes van ser les 
que van perdre més ocupació 
durant la crisi pandèmica 
de l’any passat a la comarca. 
Tot i que els ERTO van pal-
liar els efectes laborals més 
intensos en aquest i altres 
sectors, l’afiliació en activi-
tats de restauració va baixar 
en 867 cotitzants durant 
l’any passat. La xifra dobla 
la del segon sector més afec-
tat, els productes metàl·lics, 
que en va perdre 420. És una 
de les dades rellevants que 
ofereix l’Informe Econòmic 
Local de la Demarcació de 
Barcelona, que es va presen-
tar aquest divendres.

L’informe posa de manifest 
la forta afectació econòmica 
i laboral de la crisi motivada 
per la pandèmia de la Covid-
19, tot i que els primers aven-
ços d’indicadors d’aquest any 
ja avancen una recuperació 
clara que, amb tot, encara 

està per completar en sectors 
tan afectats com la restaura-
ció. De fet, amb dades fins 
al tercer trimestre d’aquest 
2021, ja s’havien superat els 

registres prepandèmics tant 
en llocs de treball localitzats 
en empreses de la comarca 
com en afiliats residents al 
Vallès Oriental.

La recuperació que s’intu-
eix durant aquest any arriba 
a la comarca després d’haver 
superat el període més intens 
de restriccions per la pan-

dèmia amb millors registres 
que la resta de la demarcació 
de Barcelona. A la comarca 
es van perdre 2.176 llocs de 
treball (ocupats en empreses 
de la comarca en siguin o no 
residents), xifra que repre-
senta l’1,5% de reducció, 
gairebé un punt menys que 
la mitjana de la demarcació, 
amb el 2,3%. També va ser 
inferior a la mitjana el crei-
xement dels aturats, que va 
arribar al 22,4% al Vallès Ori-
ental, cinc punts menys que 
el 27,7% provincial.

Respecte a la pèrdua 
d’afiliació, l’informe per-
met deduir que hi va haver 
sectors perdedors de la 
crisi, però també alguns de 
guanyadors. Davant de la 
reducció de sectors com la 
restauració, el metall, l’edu-
cació, altres serveis personals 
i activitats esportives i d’en-
treteniment, es van produir 
guanys en activitats relacio-
nades amb l’ocupació, activi-
tats postals i de correus, acti-
vitats sanitàries, construcció 
d’immobles i serveis socials.

Encara pendents de les 
dades comarcals, les xifres 
de la Diputació sobre aquest 
2021 mostrarien encara un 
creixement en sectors com 
l’administració pública, les 
activitats sanitàries i les tec-
nologies de la informació, 
i una reducció en activitats 
d’automoció i turisme.
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Art terapèutic compartit
Granollers presenta la quinzena edició de l’exposició “Parelles artístiques”

T.
T.

La inauguració de l’exposició col·lectiva es va fer dijous a la tarda a la nau Dents de Serra

Granollers

Teresa Terradas

L’exposició col·lectiva “Pare-
lles artístiques: Experiències 
creatives per la salut men-
tal”, ha tornat a Granollers. 
Aquesta mostra que uneix 
artistes vinculats a recursos 
de salut mental i artistes no 
vinculats, es va inaugurar 
aquest dijous al vespre a la 
Nau Dents de Serra de Roca 
Umbert, amb l’exposició 
d’una quarantena d’obres 
i la presència de diferents 
protagonistes i represen-
tants de les entitats, a més 
de la parella musical forma-
da pel pianista Martí Ven-
tura i el trompetista Marçal 
Muñoz. La mostra tanca el 
cicle d’exposicions que s’han 
anat fent en diferents punts 
de la geografia catalana 
durant el 2021.

En aquesta 15a edició hi 
han participat parelles artís-
tiques d’Alterarte CFP, del 
Maresme; CHM Grup Salut 
Mental, del Barcelonès; l’As-
sociació El Far, de la Garriga; 
Daruma, de Granollers, i Oso-
nament, de Vic. El projecte 
va néixer, precisament, fa 15 
anys a la capital d’Osona, al 
centre d’atenció a persones 
amb problemes de salut men-
tal i addiccions Osonament. 
L’objectiu és afavorir la reha-
bilitació i la reinserció de les 
persones que tenen algun 
problema de salut mental i 
canviar la visió estigmatitza-
da que existeix a la societat 
vers la salut mental.

El projecte consisteix en la 
creació i la posterior exposi-
ció d’unes obres realitzades 
per parelles formades per dos 
artistes, un dels quals està 
vinculat a recursos de salut 
mental. El programa facili-
ta que les persones puguin 
gaudir de l’art com a forma 
d’expressió i creixement, i 
treballar amb altres persones 
que comparteixen un interès 
artístic, i així impactar positi-
vament en el seu benestar.

El procés creatiu i personal 
que viuen els integrants de 
cada parella té un paper fona-
mental en aquest projecte, 
per sobre del resultat final de 
les obres, encara que aquestes 
també es valoren a través del 
catàleg, de les exposicions iti-
nerants que s’organitzen, i de 
la seva venda final. 

En la presentació de dijous, 
Francesc Ventura, president 
de Daruma, va qualificar el 
projecte d’engrescador i amb 
molta vida. Ares Sánchez, 
educadora social d’El Far, va 
destacar també el projecte i 
les obres resultants, fetes a 
quatre mans. 

T.
.T

:

Lluís Estopiñan i Núria Martínez al costat de l’obra que han fet a quatre mans

Granollers

T.T.

Lluís Estopiñan i Núria 
Martínez, tots dos de 
Granollers, són una de 
les parelles artístiques 
de l’exposició d’aquest 
any. Hi presenten l’obra 
“Enginyers, 30”, sorgida 
d’un projecte vinculat a la 
memòria. El punt de partida 
és un record i una foto de 
la infantesa de Martínez, 
en què es veu la seva mare 
i la seva àvia davant de casa 
seva al carrer Enginyers, 30. 
“Aquest tema lligava molt 
amb el meu treball sobre la 
memòria que estic fent des 

de fa temps, i li va servir 
per fer estirar el fil de la 
seva memòria personal i 
lligar-lo amb les tècniques 
que jo li podia ensenyar”, 
explica Estopiñan. “A par-
tir de la foto de 1970 de la 
meva àvia i la meva mare 
davant la casa de l’àvia, i 
del mateix portal de la casa, 
vam arribar a la imatge 
actual”, comenta Martínez. 
El resultat és una peça que 
mostra dues fotografies 
antigues, una altra d’actual 
del mateix lloc, una punta i 
un text de la mateixa Núria 
Martínez: “És una pena que 
de tot allò només en queda 
un espai fantasmagòric on 

penja un senyal de prohibit 
aparcar. Una porta indus-
trial que res té a veure amb 
el que el carrer Enginyers, 
30 va ser”, diu l’artista en 
el text que complementa la 
peça. Estopiñan explica que 
la tècnica escollida va ser 
la cinotípia, perquè s’adeia 
molt amb el fons del pro-
jecte.

Aquesta ha estat una 
parella, però n’hi ha hagut 
d’altres, com la formada per 
Toni Vila i Diana Martín, 
de la Garriga. Per a Vila ha 
estat “una experiència molt 
bona, treballant la fotogra-
fia i els conceptes de vellesa 
i bellesa”.

Núria Martínez i Lluís Estopiñan treballen el record

Records del carrer Enginyers

Els padrons  
de l’Ajuntament 
de Montmeló, 
en format digital

Montmeló

EL 9 NOU

L’alcalde de Montmeló, Pere 
Rodríguez, va rebre dimarts 
la segona digitalització de 
documents procedents de 
l’Arxiu Municipal. En aques-
ta ocasió, el gruix correspon 
als llibres dels padrons 
municipals des de principis 
del segle XIX fins a finals 
del segle XX, juntament 
amb altra documentació 
antiga com ara actes de deli-
mitació i fitació de terme o 
cadastre.

Aquesta acció ha permès 
obtenir una còpia dels docu-
ments i facilitarà la recerca 
i la consulta dels mateixos 
sense haver de recórrer als 
originals. A partir d’ara es 
farà el tractament necessari 
perquè aquests documents 
siguin accessibles des de la 
pàgina d’Arxius Municipals 
Digitals (AMD) a la web de 
la Diputació de Barcelona tal 
com estan, actualment, visi-
bles els llibres d’actes del ple 
de l’Ajuntament.

Amb aquestes actuacions, 
els arxius municipals dels 
ajuntaments esdevenen més 
accessibles i transparents 
per a la ciutadania. L’Arxiu 
Municipal de Montmeló està 
adherit al Programa de Man-
teniment de la Xarxa d’Ar-
xius Municipals de l’Oficina 
de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona.

Nou espectacle 
familiar per Nadal  
a la Llagosta

La Llagosta

L’Associació d’Esdeveni-
ments Culturals de la Llagos-
ta ja té a punt l’estrena de la 
quarta edició de l’espectacle 
nadalenc Noël: Le Voyage 
Magique, enguany amb un 
recorregut més llarg i amb 
una història totalment nova. 
La primera representació 
serà aquest dilluns al Parc 
Popular. Les famílies podran 
fer un recorregut d’uns 300 
metres quadrats on hi haurà 
distribuïts una desena d’ac-
tors i actrius. Entre els perso-
natges nous hi haurà la Mare 
Noel, que encarregarà una 
missió molt important a les 
famílies. El dissenyador d’es-
cenaris, president de l’entitat 
i creador de l’espectacle, José 
A. Guerra, torna a comptar 
amb el col·lectiu d’actors 
Horroryzeme, que repetirà 
en la part interpretativa. 
L’espectacle estarà obert al 
públic fins a la primera set-
mana de gener.
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Oriol Fort Marragat, a l’esquerra, i Josep Serra Busquets, durant la presentació al Casal Cultural de Mollet

Oriol Fort Marragat presenta  
a Mollet el seu primer poemari
‘Dels poemes en trauràs les dates’ són versos que l’autor ha estat escrivint durant més de deu anys

Mollet del Vallès

Marta Santisteban

El Casal Cultural de Mollet  
va acollir dijous passat la 
presentació del llibre Dels 
poemes en trauràs les dates, el 
primer poemari d’Oriol Fort 
i Marragat. En qüestió de 
minuts, la sala d’actes es va 
omplir a vessar, i van faltar 
cadires per acomodar la gen-
tada que esperava amb delit 
la presentació del nou poeta 
molletà. S’hi respirava curi-
ositat, alegria, retrobament, 
tot embalsamat per la remor 
de veus que delata la immi-
nència d’un fet important.

El mestre i poeta Josep 
Serra Busquets va dinamit-
zar l’acte amb una anàlisi 
profunda, personal i emotiva 
de la lectura de Dels poemes 
en trauràs les dates. Serra 
Busquets va definir el llibre 
de Fort com “un recull de 
les vivències en silenci, un 
sublim exercici de catarsi, un 
acte de rebel•lia permanent i 
un cant a la bellesa”. “L’Oriol 
no desvela secrets. Et convi-
da a anar a un lloc, però no 

t’hi acompanya, suggereix, 
provoca”, va afegir.

En aquest debut, Oriol Fort 

i Marragat deixa entreveure 
la seva vessant més íntima, 
propera i profunda. El poe-

ta, a qui de fet no agrada 
definir-se com a poeta, es va 
emocionar amb les paraules 

de Serra Busquets, i va com-
partir amb el nombrós públic 
la satisfacció de sentir que la 
seva obra havia assolit l’ob-
jectiu.

“Escoltant en Josep, sento 
que he aconseguit el que 
pretenia amb aquest llibre. 
No em puc definir com a poe-
ta, perquè el que teniu a les 
mans és un recull de versos 
escrits al llarg de més de 10 
anys, que van néixer sense 
la voluntat de ser poesia”, va 
dir.

Segons l’autor, Dels poe-
mes en trauràs les dates “són 
vivències descontextualit-
zades que desitgen tenir un 
ritme, desposseïdes d’ordre 
cronològic ni temàtica, amb 
la finalitat d’allunyar la per-
cepció d’un discurs sobre la 
Vida o l’Amor”. Això és propi 
de cadascú. Potser Oriol Fort 
i Marragat se sent més com 
un artesà de la paraula que 
ha sabut modelar la vida amb 
el pas dels anys i entendre-
la, prou com per atrevir-se a 
compartir una part fins ara 
oculta del seu univers per-
sonal.

Fort Marragat: 
“Són vivències 
sense context 
que desitgen 
tenir ritme”

Els autors són Ramon Ferrandis, Carles Riobó i Jordi Vacca

El documental sobre la Sati de la 
Garriga guanya un premi Bonaplata
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Dos dels autors del documental, Ramon Ferrandis, a l’esquerra, i Jordi Vacca, al mig, en l’entrega dels premis

La Garriga

EL 9 NOU
El documental L’últim torn. 
Mig segle d’història de SATI 
(1961-2014) ha guanyat un 
Premi Especial de Patrimoni 
a la 29a edició dels Premis 
Bonaplata 2021, instituïts 
per a la valoració del patri-
moni industrial tècnic i cien-
tífic. L’Associació del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica 
de Terrassa és col·laboradora 
i promotora d’aquests guar-
dons.

El jurat ha acordat atorgar 
la distinció a aquest treball 
audiovisual del fotoperio-
dista Ramon Ferrandis, el 
periodista Carles Riobó i 
l’operador de càmera i pro-
ductor Jordi Vacca “per la 
reivindicació de la memòria 
històrica industrial”. L’acte 
d’entrega de premis es va 
celebrar dimecres a la tarda 
a l’Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, a 
Barcelona.

El documental, que va 
comptar amb el suport del 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, es va estrenar el 

novembre de 2019 al Teatre 
de la Garriga.

L’últim torn. Mig segle d’his-
tòria de SATI (1961-2014) 

narra la història d’aquesta 
empresa tèxtil de la Garriga, 
una de les més grans de la 
comarca, que es va inaugurar 

el 1961 i va tancar el 2014. 
Sati va tenir molta significa-
ció a la Garriga, tant des d’un 
punt de vista econòmic com 
també social. A la comarca 
del Vallès Oriental va ser tot 
un referent, tant per la seva 
capacitat d’innovació tecno-
lògica com pel fet d’haver 
estat pionera en l’àmbit de la 
responsabilitat social corpo-
rativa.

Aquest treball, de 100 
minuts de durada, docu-
menta la trajectòria 
d’aquesta empresa tèx-
til a través de més de 40 
entrevistes a propietaris, 
personal directiu, antics 
treballadors i treballadores, 
alcaldes i alcaldesses de la 
Garriga, historiadors i per-
sones que d’una manera o 
altra hi van col·laborar.

La realització del docu-
mental va requerir anys de 
treball i una intensa tasca de 
documentació i de recerca, i 
ha fet aflorar un gran volum 
de documentació relacionada 
que ara es troba dipositada a 
l’Arxiu Municipal de la Gar-
riga, obert a la lliure consulta 
de totes les persones interes-
sades.

L’Associació Memòria 
Visual, integrada per Fer-
randis, Riobó i Vacca, es va 
constituir justament amb 
l’objectiu d’abordar aquesta 
producció.
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Els equips 
favorits prenen 
posicions  
per a la ronda 
principal  
de Granollers

L’Arxiu 
Municipal 
recopila fotos 
dels orígens  
de l’esport femení  
a la ciutat

MUNDIAL
HANDBOL
FEMENÍ
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Les unitats de subsol revisen una trentena de punts a l’entorn del Palau 
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El caporal Sergi amb el seu gos Gei, de 4 anys, fent una inspecció a l’aparcament prèvia a l’inici dels partits

Les unitats canina i de subsol dels Mossos fan inspeccions prèvies al Palau a diari

Per un Palau segur

Granollers

F.P.

Abans de soni el xiulet ini·
cial de cada partit al Palau 
d’Esports, els Mossos fan a 
diari una feina prèvia amb 
l’objectiu de garantir la segu·
retat del recinte esportiu. Hi 
ha desplegades les unitats 
de subsol i canina –també la 
de drons, sobretot els dies 
que hi hagi més afluència de 
públic–, que fan inspeccions 
de la xarxa de clavegueram 

i de totes les instal·lacions 
amb gossos especialitzats a 
detectar possibles explosius. 
En cas que es detectés qual·
sevol anomalia, s’alertaria 
les unitats Tedax, que també 
estan mobilitzades. 

La unitat de subsol repassa 
cada dia 34 punts al voltant 
del Palau d’Esports. Són 
tapes de registre de la xarxa 
de clavegueram o d’altres 
serveis. S’obren i es compro·
va que no hi hagi cap persona 
o element sospitós amagat. 

“Hi ha una feina prèvia 
que fem i alguns dels punts 
queden precintats abans per 
assegurar que no es poden 
obrir”, explica un caporal de 
la unitat de subsol durant la 
requisa que feien divendres 
a primera hora de la tarda. 
La xarxa de clavegueram de 
l’entorn del Palau d’Esports 
no és prou gran perquè els 
Mossos hi entrin i la recorrin 
a peu. “En alguns punts de 
Barcelona sí que és possible.”

En el cas de la unitat cani·

na, hi treballen cada jornada 
com a mínim dos mossos 
amb els seus gossos. Aquest 
divendres, eren tres policies 
i tres gossos: la Rumba, una 
gossa mestissa de 4 anys; el 
Gei, un pastor belga malinois 
de 4 anys, i en Max, un altre 
pastor belga d’1 any que 
està en procés de formació. 
Tots tres estan entrenats per 
localitzar explosius. En torns 
d’uns 20 o 25 minuts, fan 
passades per totes les instal·
lacions: zones interiors al 

voltant de la pista, vestidors, 
graderies i a l’aparcament. 
“Ho revisem tot. El personal 
del Palau si veu alguna cosa 
estranya també ens ho diu”, 
explica en Sergi, caporal de 
la unitat canina. A banda, 
aquest grup fa cada dia al 
matí inspeccions als hotels 
de Barcelona, on hi ha allot·
jades les seleccions que 
juguen a Granollers.

Al Palau d’Esports, també 
s’ha instal·lat un Centre de 
Coordinació policial amb 
presència d’efectius dels 
Mossos connectats per emis·
sora amb la Policia Local, que 
gestiona el trànsit a l’exteri·
or del Palau. Hi ha un cap de 
dispositiu que cada dia és al 
pavelló tota la jornada.

Un grup d’escolars fa caliu en l’animació en el partit de divendres entre França i Angola

Les veus més joves de la grada
Els escolars de Granollers segueixen amb entusiasme els primers partits del Mundial

Granollers

E. Clascà/J.C. Arredondo

Les veus més animoses de les 
grades del Palau d’Esports 
de Granollers en els primers 
dies del Mundial són les més 
joves. L’alumnat dels centres 
escolars de la ciutat està 
implicat amb el campionat ja 
des d’abans que va arrencar 
la competició. Com que cada 
una de les 15 escoles impli·
cades ha estat vinculada a 
algun dels països que juguen 
la fase prèvia a Granollers, 
els escolars convidats al 
Palau no dubten a sumar els 
seus ànims als dels, encara 
pocs, aficionats francesos, 
danesos, coreans o congo·
lenys, angolenys, eslovens, 
montenegrins o tunisians 
assistents al partit.

Després d’haver treballat 

el país assignat com a centre 
d’interès, el premi és assistir 
al Palau d’Esports. En els 
primers dies de competició, 
alumnes del Cervetó, Anna 
Mogas, Turó, Can Gili, Jardí, 
Joan Solans, Ferrer i Guàrdia, 
Mestres Muntanya, Educem, 
Estel, Escola Pia, Salvador 
Llobet, Salvador Espriu, Gra·
nullarius i Pereanton han 
animat els respectius equips.

Tot i que la presència 
més notable d’aficionats es 
preveu per als propers dies, 
quan arribi la ronda princi·
pal i, sobretot, en la fase de 
quarts, semifinals i la final, 
aficionats d’alguns països 
han passat també per les gra·
des del Palau. França, molt 
probablement per la proximi·
tat, va tenir algunes desenes 
de seguidors. Dinamarca 
està destacant per l’ampli 

seguiment mediàtic, sobretot 
televisiu, en els seus partits. 
Les delegacions de Tunísia 
i el Congo van ser rebudes 
aquest diumenge a l’ajunta·
ment de Granollers.

Mentrestant, la competició 
avança. Els equips favorits 
van prenent posicions per 
classificar·se per a la ronda 
principal. Tant Dinamarca 
com França han guanyat els 
respectius partits amb sol·
vència, i l’única sorpresa que 
va estar a punt de produir·
se va ser en el partit entre 
Tunísia i Corea. Les africanes 
van arribar a estar davant 
de les campiones asiàtiques 
(que tenen un títol mundial, 
tot i que del segle passat). 
Finalment, les coreanes van 
aconseguir sumar la victòria 
per un ajustat 31·29.

Més solvència estan 

demostrant seleccions com 
França, que es va imposar a 
Angola 30·20 divendres (amb 
més oposició de les africanes 
de la prevista en els primers 
20 minuts, en els quals van 
arribar a estar davant en el 
marcador) i 18·29 davant 
d’Eslovènia, partit en el qual 
va mostrar les credencials de 
ser l’actual campiona olímpi·
ca. Eslovènia havia guanyat 
l’enfrontament de divendres 
davant Montenegro (18·28). 
Diumenge es disputava el 
partit entre Montenegro i 
Angola, determinant per 
saber quina selecció accedeix 
a la ronda principal.

Al grup F, Dinamarca s’ha 
imposat a Tunísia (34·16) i el 
Congo (33·18) i té una plaça 
assegurada a la main round 
juntament amb la Selecció 
coreana.

Dilluns, 6 de desembre de 202122
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Un grup d’escolars fa caliu en l’animació en el partit de divendres entre França i Angola
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La jugadora francesa Grâce Zaadi intenta un llançament en el partit contra Angola
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Un grup d’aficionats francesos en el partit de divendres

Rússia, Alemanya 
i Hongria  
ja tenen bitllet  
per Granollers
Granollers

La ronda principal ja és a 
tocar. A Granollers, a més 
dels equips classificats 
en els grups de la ronda 
prèvia que es disputen a 
la ciutat (França, Corea i 
Dinamarca ja tenen asse-
gurada aquesta segona 
fase), arribaran els equips 
dels grups que han dispu-
tat els primers partits a 
Llíria, que serà la seu de 
la Copa President –que 
enfronta les seleccions eli-
minades en la fase prèvia–. 
Alemanya i Hongria, del 
grup E, ja tenen el bitllet 
assegurat, mentre que Rús-
sia era, al tancament de 
l’edició, l’única amb classi-
ficació assegurada al grup 
B. Sèrbia té també moltes 
opcions i la resta de places 
se les disputaran Polònia 
i Camerun, i la República 
Txeca i Eslovàquia.
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L’esportivitat del mundial
Granollers Durant els partits del Cam-
pionat del Món d’Handbol Femení que 
s’està disputant des de la setmana pas-
sada a Granollers (com a Llíria, Castelló 
i Torrevella), l’enfrontament és màxim. 
Però, abans i després que comencin 
els partits, impera l’esportivitat, com 
demostren la imatge del fotògraf d’EL 
9 NOU TONI TORRILLAS, presa aquest 
divendres en el matx que enfrontava 
Montenegro i Eslovènia. Una a una, les 
jugadores dels equips que participen 

en l’enfrontament se saluden, en una 
mostra que, més enllà del joc, existeix el 
respecte mutu per l’aportació que fan a 
l’espectacle esportiu. Són imatges que 
es repeteixen en tots els partits i que 
demostren que, més enllà de l’experièn-
cia de disputar un campionat que aplega 
les millors estrelles internacionals, tam-
bé és una oportunitat per exposar els 
valors de l’esport. A més de la competi-
ció, hi ha l’esperit de l’equip i el respec-
te pels adversaris.

Dilluns, 6 de desembre de 202124
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CONSTRUCCIÓ OBRA PRIVADA i PÚBLICA, VIALS,
MANTENIMENTS I SERVEIS DE NAUS INDUSTRIALS

el teu projecte, 
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Central: C. Lliçà, 8 nau 3 - Pol. Ind. L’Ametlla Park
08480 L’Ametlla del Vallès - Tel. 93 845 75 92
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Un partit d’handbol femení al camp del carrer Tetuan els anys 60
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Un partit femení de voleibol a les pistes del Club Natació Granollers, l’any 1973

Les dones que van obrir el camí
L’Arxiu de Granollers mostra imatges sobre esport femení entre 1930 i 1980 a l’ajuntament

Granollers

EL 9 NOU

El camí cap a la conversió de 
l’esport femení en un espec-
tacle d’ampli seguiment acce-
lera el pas. Les grans figures 
de l’handbol estan mostrant 
les seves condicions esporti-
ves a la pista del Palau d’Es-
ports de Granollers (i de la 
resta de seus del Campionat 
del Món) amb normalitat. 
Però per arribar a aquesta 
normalitat, les dones han 
hagut de trencar moltes 
barreres al llarg dels anys. 
Aquest camí cap a la normali-
tat es pot seguir amb l’expo-
sició de fotografies de l’Ar-
xiu Fotogràfic de Granollers 
“Esport femení a Granollers: 
els inicis”, que es pot veure al 
vestíbul de l’ajuntament des 
d’aquest dilluns i fins al 28 

de febrer. És una exposició 
que reivindica les pioneres 
de l’esport, ara que la ciutat 
acull un dels esdeveniments 
esportius femenins amb més 
seguiment global.

L’exposició està formada 
per 15 plafons amb imatges 
des dels anys 30 fins als anys 
80 del segle passat, amb 
esportistes que practiquen 
bàsquet, atletisme, handbol, 
voleibol, natació, natació sin-
cronitzada i gimnàstica artís-
tica. Van ser les primeres 
integrants d’equips femenins 
impulsats pels respectius 
clubs. Unes entitats que 
havien nascut gairebé sem-
pre amb equips únicament 
masculins. A la mostra hi ha 
una àmplia ressenya de noms 
de practicants femenines de 
l’esport recollides a través de 
la premsa de l’època. A més 
dels dies de cada dia entre 
el 29 de novembre i el 28 de 
febrer, l’exposició es podrà 
visitar els caps de setmana 
dels dies de Nadal, els fes-
tius 4, 5, 6. 11. 12, 18 i 19 de 
desembre i el 2 de gener a les 
tardes.

L’esport ha format part de 
la societat de Granollers des 
de principis del segle XX, a 
l’aixopluc de l’intens teixit 
associatiu que hi havia a la 
ciutat. Però l’esport era tam-
bé un reflex de la societat, 
amb clares desigualtats entre 
homes i dones encara per 
acabar de corregir. Pocs clubs 
s’obrien a la pràctica de l’es-
port per a dones i durant el 
llarg període del franquisme, 
l’activitat femenina estava 
reservada a la cura de la llar i 
dels fills.

Amb tot, algunes entitats 
van ser pioneres, com l’Sport 
Club Granollers, que va crear 
el primer equip de bàsquet 
el 1932. Es van formar dos 
equips, amb Cristina i Rosa 
Padró, Magdalena Oliveras, 
Montserrat Pont i Àngela 
Vilaplana, per una banda, i 
Engràcia Guix, Mercè Gela-
bert, Carme Estrada, Maria 
Elias i Josefa Estapé, per 
l’altra. Els primers partits es 
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Partit de bàsquet femení disputat per l’equip Coñac Decano de Granollers a la pista del carrer Girona, el 1954
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Un entrenament de gimnastes infantils al gimnàs del Club Natació Granollers en la dècada dels 80

jugaven al camp de futbol del 
carrer Girona.

Les dones van accedir 
a l’handbol dues dècades 
després de la fundació del 
Club Balonmano Granollers. 
El primer equip, format el 
1967, va ser objecte d’un 
ampli reportatge en aquests 
especials vinculats al Mun-
dial d’Handbol. A l’exposició 
es recorden els noms de 
Margarita Larripa, Gemma 
Esteve, Anglelina Martín, 
Pepita Pellicer, Núria Gorchs, 
Carme Mateu, Rosa Ventura, 
Maria Montsant, Rosa Civit, 
Pepita Albareda, Coloma 
Grau, Emília Estapé, les ger-
manes Redondo i Cristina 
Arús. Els partits es jugaven a 
la pista del carrer Tetuan.

El mateix any es va crear el 
Club Natació Granollers, tot i 
que la piscina ja era familiar 
per a la ciutat (el 1929 es van 
inaugurar les primeres a la 
ciutat –Can Gou– i n’hi havia 
una per a dones). El club sí 
que es va estrenar amb nois i 
noies i, a més, va crear altres 
seccions, com la de voleibol, 
amb un equip femení (Carme 
Escué, Dolors Ventura, Isabel 
Company, Maria Bonet, 
Carme Puigdomènech, Lluïsa 
Mesas, Pilar Grol, M. Àngela 
Pascual, Anna Maria Jansana, 
Montserrat i Mercè Ventura).

Però el Club Natació 
Granollers, que actualment 
té més fitxes federatives 
femenines que masculines, 
va destacar també per les sec-
cions de natació sincronitza-
da i de gimnàstica esportiva. 
En aquestes modalitats van 
arribar algunes esportistes 
olímpiques, com Aurora 
Morata, que ho va ser en els 
jocs de Moscou de 1980 en 
gimnàstica, i la nedadora 
Mònica Antich, que va parti-
cipar a Los Angeles el 1984. 
En natació artística (l’antiga 
sincronitzada) arribarien 
també algunes medalles 
olímpiques, ja entrats en 
aquest segle XXI.

Un altre esport en el qual 
les dones es van incorporar 
al cap de força temps de 

Rovira, Montserrat Podall, 
Núria Piera, María José Jor-
ques, Núria Taulats, Ester 
Señé, Anna Maria Ayala, 
Montserrat Pibernat, Mercè 
Grau, Eulàlia Clot i Pepita 
Pérez.

Tot aquest seguit de noms 
en tots els esports formen 
part de la història de l’es-
port femení a la ciutat. Són 
les pioneres que van obrir 
el camí que ha portat a una 
certa normalització del fet 

la fundació del club va ser 
l’atletisme. El Club Atlètic 
Granollers es va fundar el 
1932, i l’atletisme femení hi 
va arribar el 1970, amb inte-
grants com Teresa Bellavista, 
Montserrat Garrell, Carme 
Ruiz, Montserrat Caussa, 

Àngela Nogués, Montserrat 
Estruch, Carme Vecilla, 
Chelo Páez, Teresa Campoy i 
Dolors Puig.

El primer club de la ciu-
tat el Granollers Foot-Ball 
Club, actualment Esport 
Club Granollers, fundat 

el 1913, no va tenir equip 
femení fins al 1981. L’equip 
era entrenat per Francesc 
Espinosa, amb Pere Moyano 
com a delegat. Les jugado-
res eren Maria Illa, Ester 
de Vega, Montserrat Don-
nay, Maria Llach, Carina 

esportiu femení, tot i que en 
aquest camp encara queda 
camp per recórrer. Les dones 
només representen encara 
un 31% del total de les fitxes 
federatives en les diferents 
modalitats esportives, i un 
percentatge menor en tèc-
nics, 21%, i càrrecs directius, 
un 27%. Esdeveniments 
com el Mundial que s’està 
celebrant a la ciutat han de 
contribuir a normalitzar la 
pràctica esportiva femenina.

Una tertúlia 
dedicada a les 
dones esportistes 
de Granollers
EL 9 NOU

Una activitat comple-
mentària a l’exposició 
que es presenta al vestí-
bul de l’ajuntament de 
Granollers serà la tertúlia 
que es farà el 13 de desem-
bre a 2/4 de 6 de la tarda a 
Can Jonch. Dins del cicle 
“Les Tertúlies de l’Arxiu” 
hi haurà la participació 
de jugadores que havien 
format part dels equips de 
bàsquet, handbol o volei-
bol que apareixen a les 
imatges que, en plafons 
i també en un muntatge 
visual, es poden veure a 
l’exposició i que donaran 
el testimoni de l’evolució 
de l’esport femení a la ciu-
tat. La tertúlia està dedica-
da a les dones esportistes 
de Granollers entre els 
anys 1950 i 1970.
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Una nova mirada sobre l’arquitecte, el seu procés 
creatiu i la seva influència sobre Barcelona

 Exposició narrada per l’actor Josep Maria Pou 

Organitzen

+ info 

Participa a les activitats 
“Gaudí. L’arquitectura i les persones”Col·labora

#GaudíFocICendres

Fes-te Amic del Museu!
www.amicsmuseunacional.org
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Glòria Ortega, divendres passat al Museu Arxiu Tomàs Balvey, durant l’acte inaugural de la mostra

La mirada de Glòria Ortega
L’artista de Sant Pere presenta l’exposició “Plens i buits” al museu Tomàs Balvey de Cardedeu

Cardedeu

J.B.M.

El Museu Arxiu Tomàs Bal-
vey de Cardedeu (MATBC) 
va inaugurar divendres 
passat l’exposició “Plens i 
buits”, de l’artista Glòria 
Ortega, una mostra inclosa al 
projecte Cardedeu amb l’Art 
Vigent. Ortega presenta part 
del seu treball més recent, 
amb alguna peça anterior. 
Tot i viure a Sant Pere de 
Vilamajor i estar vinculada 
des dels seus inicis amb el 

Centre d’Art la Rectoria, 
té una estreta relació amb 
Cardedeu, on va arribar el 
1982. Per això la seva obra 
s’exposa a MATBC, on els 
artistes locals solen tenir 
cabuda.

“L’exposició ha estat molt 
fàcil de muntar, cada peça 
ha trobat el seu lloc”, va 
explicar Ortega durant la 
inauguració. Les seves obres 
es componen sovint de tres 
materials diferents, però a 
“Plens i buits” només hi ha 
ferro i art gràfica amb gra-

vats i tècnica mixta. Alguns 
amb grisos, negres i vermells 
i d’altres amb més color. 
Repartides per les diferents 
sales, les diferents peces 
creen un diàleg entre el ferro 

i els gravats. Un joc de les 
peces de ferro i la seva ombra 
projectada a la paret blanca 
en equilibri. Els gravats con-
viden també l’espectador a 
indagar què s’amaga darrere 

aquelles finestres tancades.
Amb el fons blanc de les 

parets de les sales, els gra-
vats prenen un protagonisme 
molt important. Els plens i 
els buits constitueixen un 
homenatge a l’arquitectura. 
Una mirada, la de la pròpia 
Ortega, als paisatges arqui-
tectònics de les ciutats. Cada 
escultura o cada gravat pot 
traslladar l’espectador a una 
ciutat que coneix, als seus 
edificis en construcció, als 
que ja s’han construït. A la 
seva obra, l’artista desplega 
el diàleg entre geometries 
diverses, els espais interior i 
exterior, els plens i els buits.

Glòria Ortega va comen-
çar amb la ceràmica però 
quan va arribar a Cardedeu 
es va iniciar en el ferro. Va 
aprendre amb el mestre Joan 
Casanovas i ara té com a aju-
dant el seu fill, Lua Aligué. 
L’exposició de l’artista de 
Sant Pere es podrà veure fins 
el 24 d’abril. Cardedeu amb 
l’Art Vigent és un programa 
pensat per afavorir les expo-
sicions d’art contemporani, 
i consolidar Cardedeu com a 
referent comarcal en aquest 
àmbit. Però també, i molt 
especialment, per utilitzar-lo 
com a recurs pedagògic, per 
a grans i petits, amb la inten-
ció d’afavorir l’aprenentatge 
dels llenguatges creatius 
actuals i la comunicació plàs-
tica entre públic i artista.

Tàlveg invoca les formes més lliures 
del jazz al Casino de Granollers
Granollers El jazz, entès en la seva accepció més lliure i 
transgressora. Tàlveg és un combo barceloní de free jazz 
format per Marcel·lí Bayer (saxofon), Ferran Fages (guitar-
ra elèctrica) i Oriol Roca (bateria), tres exploradors sònics 
de llarg recorregut i solvència més que contrastada. Diven-
dres al vespre van actuar al Casino de Granollers –l’actuació 
s’emmarcava en el 49è Cicle Jazz Granollers.

Una hora llarga de concert que es va dividir en tres 
improvisacions, cada una amb un paisatge o estat d’ànim 
diferent com a punt de partida. Cacofonies, densitat atmos-
fèrica, tempestes de feedback i tot allò que no sol ensenyar-
se a les escoles de música. Havien vingut a incomodar, en el 
millor sentit, i se’n van sortir amb bona nota.  O.S.
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La Senyora Neula, una de les protagonistes de la mostra, durant la seva entrada al recinte, dissabte a la tarda

La cara més dolça de Nadal
El Castell Nou de Llinars acull fins aquest dilluns la 25a Fira dels Torrons amb 60 parades

Llinars del Vallès

J.B.M.

Una seixantena de parades i 
una gran afluència de públic 
a la 25a Fira dels Torrons de 
Llinars, que va obrir portes 
dissabte al matí i es podrà 
visitar fins aquest dilluns al 
Castell Nou, l’emplaçament 
on ja es va instal·lar l’any 
passat. També com en la pas-
sada edició, el públic assis-
tent, bona part del qual venia 
des d’altres poblacions, ha 
tornat a valorar positivament 
aquest entorn, que atorga 
a la mostra una imatge més 
acollidora i agradable. El 
millor moment del dia per 
visitar la Fira és quan es fa 
fosc i les llums de les parades 

il·luminaven el Castell. El 
degoteig de visitants ha estat 
una constant durant dissabte 
i diumenge i es preveu que 
continuï al llarg de dilluns.

Tot i haver obert dissabte 
al matí, la inauguració ofi-
cial de la mostra no va ser 
fins ben entrada la tarda a la 
plaça de la Serradora. L’acte 
va tenir com a protagonistes 
el Senyor Galet i la Senyora 
Neula, dos personatges que 
van convidar tots els pre-
sents a passejar, mirar, reme-
nar i trobar els regals més 
adequats per aquestes festes 
de Nadal. La seixantena de 
parades es troben repartides 
a l’exterior del Castell Nou i 
en dos dels seus patis interi-
ors, on tenien cabuda aque-

lles propostes més úniques i 
originals.

També hi ha un espai dedi-
cat exclusivament als torrons 
artesans, amb una àmplia 
oferta. La Fira també presti-
gia l’embotit i els formatges 
amb la presència de produc-
tors artesans d’embotits de 
la Garrotxa, els formatges del 
Montseny, de cabra, ovella 
i búfala, mel i melmelades, 
taronges de Xerta (el Baix 
Ebre), i altres productes 
ecològics. En altres punts 
de la Fira s’hi poden trobar 
una mostra de restauradors i 
parades dedicades a la venda 
de cervesa i ratafia. També 
de plantes, articles de deco-
ració nadalenca i una àmplia 
mostra de joieria, bijuteria, 

roba, cosmètica i comple-
ments.

Tampoc hi falten, és clar, 
els tions. D’entrada, n’hi ha 
un de grans dimensions que 
dona la benvinguda als visi-
tants en un dels accessos a la 
Fira. També hi ha una parada 
on se n’hi poden trobar de 
totes les mides, i on també 
es poden adquirir els bastons 
indicats per fer-los cagar 
regals i llaminadures.

voRA EL foC

Durant el dia, el sol i una 
temperatura agradable 
convida a passejar entre les 
parades, però quan arriba el 
vespre comença a notar-se 
el fred. És aleshores quan 

alguns dels visitants s’apro-
paven als focs de la zona de 
chill out, on també poden 
descansar una estona, i d’un 
dels patis interiors del Cas-
tell Nou. A l’entrada hi ha 
una zona de food trucks, on 
es poden degustar des de 
xocolates i torrons, a cafès i 
ratafia, o bé menjar una ham-
burguesa, una crêpe o un pop 
a la gallega.

Al parc de la Serradora hi 
ha un escenari on durant els 
tres dies s’hi porten a ter-
me actuacions i espectacles 
diversos. Diumenge al mig-
dia, per exemple, l’espai es va 
omplir d’infants que volien 
seguir l’espectacle de les tres 
pallasses de la companyia 
Anna Confetti amb la seva 
cadira gegant.

El mateix diumenge al matí 
havia tingut la 27a Caminada 
Popular del Centre Excur-
sionista de Llinars, que una 
setmana abans havia omplert 
totes les places disponibles, i 
al camp municipal Joan Mis-
ser s’hi va celebrar un tor-
neig de futbol 7, organitzat 
pel CE Llinars a benefici de 
La Marató de TV3. Al torneig 
hi van participar 92 equips i 
més d’un miler de persones. 
Diumenge hi van participar 
el FC Barcelona i el CF Villar-
real amb els seus equips de 
salut mental.

Dissabte i diumenge, la 
sala noble del Castell Nou va 
acollir un maridatge de vins 
i torrons. Una experiència 
gourmet amb un tast de tor-
rons artesans elaborats pels 
mestres pastissers locals, 
acompanyat d’una selecció 
de vins de D.O. Alella, condu-
ït per la sommelier Mònica 
Urrútia Azcón. Al mateix 
lloc, aquest dilluns al migdia, 
s’hi farà un taller de corones 
de Nadal amb Itzi Dreams. 
La Fira es tancarà el mateix 
dilluns al vespre amb un con-
cert del Cor Gospel Llinars, 
el Cor Gospel CardeDéu, 
Rock&Gospel i En Clau de 
Gospel.

Mollet enceta Nadal 
amb l’encesa de llums
Mollet del Vallès La tradi-
cional encesa de llums va 
donar el tret d’inici, dijous 
passat, a la campanya de 
Nadal de Mollet. L’acte 
d’obertura de la campanya 
es va dur a terme a la plaça 
Catalunya, on hi ha instal·lat 
l’arbre de Nadal més gran 
que mai s’ha il·luminat a la 
ciutat. Està fet d’alumini 
i funciona amb tecnologia 
LED. Altres carrers que s’han 
il·luminat són Berenguer 
III, Anselm Clavé, Rafael 
Casanovas, l’avinguda de la 
Llibertat, la plaça Prat de 
la Riba, la rambla Pompeu 
Fabra, la rambla Balmes, la 
rambla Nova i l’avinguda 
Gaudí, entre d’altres.

Parets dona la benvinguda  
a Nadal amb l’arribada  
de la Cartera Reial

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’arribada de la Cartera 
Reial, aquest diumenge al 
migdia a la plaça de la Vila, 
va donar inici a la campanya 
nadalenca de Parets. L’acte 
es va fer en el marc de la Fira 
de Nadal, que durarà fins 
aquest dilluns i en el marc de 
la qual s’estan duent activi-
tats per a tota la família, com 
ara tallers o representacions 
teatrals. 

D’altra banda, els baixos 
de la mateixa plaça acullen 

des d’aquest dissabte i fins 
al 23 de gener la 35a edició 
del Pessebre Monumental 
de Parets, el més gran de 
Catalunya. Impulsat un any 
més per l’Agrupació Pesse-
brista, el muntatge s’inspira 
enguany en l’antic Egipte i 
ocupa una superfície de 230 
metres quadrats amb dife-
rents escenes i paisatges.

Durant les properes set-
manes, Parets també acollirà 
activitats nadalenques com 
els tallers de pessebres i 
fanalets que es faran del 3 de 
desembre al 5 de gener.
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Un Nadal de varietats 
Sant Celoni treu al carrer comerços, paradistes i activitats al carrer per festes

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

Malgrat que la Fira tenia Nadal com a motiu principal, només va acollir una parada de figures per al pessebre

Sant Celoni

Pol Purgimon

Sant Celoni treia pit aquest 
cap de setmana d’acollir una 
Fira de Nadal amb més de 
cent parades al centre urbà. 
Des del carrer Major de dalt, 
passant per la plaça U d’Oc-
tubre, l’església, la plaça de 
la Vila i la del Bestiar com a 
principals centres neuràlgics. 
Però Nadal, a la fira, no era 
més que un embolcall per 
promocionar el comerç de 
proximitat. De pessebres, 
només n’hi havia una parada. 
I d’altres comerços, com una 
sabateria del carrer Major, 
se les havien manegat per 
enrotllar les sabates amb 
llumetes perquè donessin un 
aire de Nadal. 

La Fira, en el fons, era un 
gran mostrari de varietats: 

A la recerca  
del tió
Sant Celoni El tió era un 
dels altres protagonistes 
de la Fira. Si bé n’hi havia 
per comprar, aquests dies 
n’hi ha desenes –tant de 
físics com de virtuals– de 
col·locats a diversos punt 
de Sant Celoni i la Batllòria. 
Els de carn i ossos acaben 
de baixar fa pocs dies del 
Montseny i ja hi ha nens 
que els donen pells de man-
darina quan els veuen pel 
carrer. Els virtuals s’han 
de buscar amb una app que 
l’Ajuntament ha habilitat 
per trobar-los mitjançant la 
càmera del mòbil. 
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des de parades d’artesans a 
un estand de marroquineria 
i complements que tenia la 
botiga acoblada al darrere. “A 
nosaltres, la Fira ens funcio-
na. Serveix perquè la gent no 
marxi del poble i per incenti-
var el comerç de proximitat”, 
explicava la seva propietària, 
Teresa Sánchez. Amb aques-
ta explicació hi coincidia 
l’alcalde, Raül Garcia, que 
s’hi passejava dissabte a la 
tarda. “Aquesta fira significa 
recuperar l’activitat al carrer, 
atreure més gent i donar a 
conèixer el comerç quilòme-
tre zero, perquè puguin fer 
les compres de Nadal aquí”, 
explicava des de la plaça de 
la Vila. 

A pocs metres, de cara a 
la façana de l’Hotel Suís, hi 
reposava l’única parada de 
figuretes de pessebre de tota 
la Fira. La Maria, en Jaime i 
els seus dos fills hi rebusca-
ven la figura que els falta per 
fer-lo. “Cada any n’hi posem 
una de nova”, deia la Maria. 
Els fills –una altra Maria i 
en Nahum– saltaven dient 
que ara volien un riu, ara una 
muntanya. “El que no aga-
farem segur serà un diable”, 
es posava les mans al cap la 
mare. “Agafeu un tió”, deia 
un amic, en Rubén, sabote-
jant-los la compra, mentre la 
Maria feia que no amb el cap. 

Les altres figures de pes-
sebre, encara que fetes amb 
manualitats, eren al taller 
de l’artista Anna Ribot, a la 
plaça del Bestiar. Hi ense-
nyava els nens a muntar un 
tres en ratlla, amb cartolines 
i taps amb motius de Nadal. 
Les figures que proposava 
pintar sobre els taps eren, 
sense anar més lluny, dos 
de típiques del pessebre: un 
caganer i una ovella. “He 
vingut a fer altres fires aquí 
a Sant Celoni. Sempre m’he 
d’adaptar a l’estació de l’any 
en què estem.”

Montseny promou el producte local per Nadal
Montseny La plaça de la Vila de Montseny va ser l’escenari aquest diumen-
ge al matí d’una nova edició de la Fira de Nadal, una mostra que vol posar en 
valor el producte local coincidint amb l’inici de la temporada nadalenca. Una 
vuitena d’expositors van vendre articles d’artesania, alimentació i bijute-
ria. Durant la Fira es va dur a terme un taller de garlandes i es va engalanar 
l’arbre de Nadal que presideix la plaça. La mostra va coincidir amb l’inici de 
la Ruta dels Tions, que proposa als participants localitzar tions amagats en 
diferents espais emblemàtics del municipi.
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Canovelles encén els llums de Nadal
Canovelles L’encesa dels llums de Nadal va donar divendres a la tarda el 
tret de sortida de la temporada de Nadal a Canovelles. L’acte d’encesa va 
comptar amb la presència d’entitats com els Pastorets de Canovelles, encar-
regats de fer la presentació, la coral Rosa de Bardissa, l’Hogar Extremeño, 
la Casa Andalucía i Asorcan, que van cantar nadales. A més, l’Associació 
Comerç Actiu Canovelles va fer una xocolatada solidària en favor de La 
Marató de TV3. Durant l’acte, al qual van assistir autoritats com l’alcalde, 
Emilio Cordero, també es va encendre un petit castell de focs.
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Unes tapes de campionat
Una vintena de bars i restaurants de Granollers participen fins al 19 de desembre en el Gastrotapes
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Eulàlia Maspons, del restaurant El Mirallet, amb la tapa que ofereix aquest establiment en el marc del Gastrotapes

Granollers

EL 9 NOU

Una vintena de bars i restau-
rants de Granollers partici-
pen des del 26 de novembre 
passat i fins al proper 19 de 
desembre en la vuitena edi-
ció del Gastrotapes, una ruta 
gastronòmica impulsada pel 
Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental amb l’objectiu de 
potenciar i donar a conèixer 
el sector de la restauració de 
la capital vallesana. Es tracta 
d’una edició especial que el 
gremi ha organitzat coinci-
dint amb la celebració del 
Mundial d’Handbol femení a 
la ciutat.

“Habitualment solem orga-
nitzar el Gastrotapes durant 
el mes de març, però ara 
feia un parell d’anys que no 
podíem dur-lo a terme a cau-

sa de la pandèmia. El 2020, 
el confinament domiciliari 
i el primer estat d’alarma 
ens van agafar de ple quan 
tot just havíem començat. I 
aquest 2021, directament no 
el vam poder organitzar per-
què les condicions no eren 
les òptimes. La celebració del 
Mundial ens ha semblat una 
bona ocasió per tornar-hi”, 
apunta una portaveu del Gre-
mi d’Hostaleria.

Entre la vintena d’esta-
bliments que aquest dia 
ofereixen tapes fetes expres-
sament per l’ocasió pel preu 
de 3 euros, beguda inclosa, 
s’hi troben El Mirallet, La 
Vermuteca, Os Galegos, Les 
Arcades, D.O., Frankfurt Ari-
es, Il Cenacolo, El Celler del 
Jabugo, Street Foodle, El 19, 
L’Efecte Borboleta, La Fusta, 
Boca a Boca Bistro, Orxateria 
Les Olles i Pizzeria Nico, 
entre d’altres.

Com a novetat, el menú 
s’ha editat per primer cop en 
diversos idiomes –català, cas-
tellà, anglès i francès– tenint 
en compte la presència de 
públic internacional.

L’Escola d’Hoteleria dedica la 
campanya Galetes Solidàries a 
l’ONG World Central Kitchen
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Alumnes de l’Escola d’Hoteleria mostren les galetes que han fet en el marc de la campanya solidària

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’Escola d’Hoteleria del 
Vallès Oriental, amb seu 
a l’institut Marta Mata de 
Montornès, ha impulsat 
aquest mes de desembre 
una nova edició de la seva 
iniciativa Galetes Solidàries. 
Enguany, la campanya vol 
recaptar fons que es destina-
ran a l’ONG World Central 
Kitchen, fundada pel cuiner 
José Andrés Puerta i dedica-
da a proporcionar àpats en 
diferents llocs del món afec-
tats per desastres naturals.

Fins al 17 de novembre, el 
centre vendrà pel preu de 
3 euros paquets de galetes 
de diversos gustos que han 
elaborat els seus alumnes 
en el marc dels cursos de 
cuina que s’hi imparteixen. 
L’alumnat també ha estudiat 
la trajectòria d’Andrés, que 
durant els mesos més durs 
de la pandèmia de la Covid-
19 va dedicar els esforços de 
la seva organització a pro-
porcionar assistència arreu 
d’Espanya. Prèviament, la 
campanya Galetes Solidàries 
havia donat suport a organit-
zacions com Open Arms.

Alumnes de l’escola Can Vila fan el 
pessebre de l’Ajuntament de Mollet
Mollet del Vallès Alumnes de l’Escola Municipal d’Educa-
ció Especial Can Vila van fer la setmana passada el pesse-
bre del vestíbul de l’ajuntament de Mollet. La instal·lació 
incorpora una imatge de record a Montserrat Tarrés, qui 
va ser directora del centre des de 1997, que va morir el mes 
d’octubre passat.
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Més d’una vintena d’actes  
a la festa major d’Aiguafreda, 
que durarà fins dimecres

L’associació Deixebles 
de la Kabra celebra 
20 anys amb un 
concert de Xiula

Llinars del Vallès

L’associació cultural juvenil 
Deixebles de la Kabra, de Lli-
nars, celebra aquest dilluns 
el seu 20è aniversari amb un 
concert del grup de música 
infantil i familiar Xiula. 
L’acte tindrà lloc a les 7 de 
la tarda al pavelló esportiu 
1 d’Octubre, i els beneficis 
obtinguts amb la venda 
d’entrades es destinaran a La 
Marató de TV3. Deixebles 
de la Kabra va començar la 
seva trajectòria dinamitzant 
festes majors i organitzant 
concerts de ska, gimcanes i 
sessions de jocs.

Aiguafreda

EL 9 NOU

Aiguafreda va donar aquest 
dissabte el tret de sortida 
de la seva festa major, que 
durarà fins dimecres i comp-
ta amb més d’una vintena 
d’actes al programa. Entre les 
activitats més destacades del 
cap de setmana hi va haver la 
representació de l’obra tea-
tral El bar, del Grup de Tea-
tre Ramon Sans, al local de 
l’Associació Cultural Kihavi-
adeser, l’espectacle infantil 

Disco Balla-la, i la nit de festa 
jove amb el grup musical 
Fundación Ibiza.

Aquest dilluns a partir de 
les 11 de la nit tindrà lloc 
un concert de música pop 
dels anys 80 i 90 amb el grup 
Los 80 Principales. Dimarts 
serà el torn de la tradicio-
nal Cercavila Infantil i del 
concert de festa major amb 
l’Orquestra Maravella, que 
també oferirà una audició de 
sardanes. La festa s’acabarà 
dimecres amb un concert 
solidari per Càritas.
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Immediatament després que sonés el clàxon final els jugadors del Fraikin van celebrar una victòria molt treballada

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

La Roca, 28 
KH-7, 22

La Roca del Vallès

El duel en el cim entre el KH-
7 Granollers i el Mubak La 
Roca –avançat a dijous– es va 
decantar a favor dels roque-
rols, que es consoliden com 
a líders en solitari de l’equip 
amb quatre punts de marge 
respecte als seus màxims per-
seguidors. El resultat final 
del derbi és força enganyós, 
el partit va ser molt més 
igualat del que marquen els 
sis gols de diferència defini-
tius, que, en gran part, van 
ser aconseguits en els dar-
rers dos minuts amb els gra-
nollerins ja a la desesperada. 
La clau de la victòria va ser la 
defensa dels locals, que van 
deixar únicament 22 gols al 

millor atac de la competició. 
Tot i això, els de Sergio Pozo 
van estar en tot moment en 
partit. De fet, van tenir un 
parell de mínims avantatges 
al primer temps. Quan que-
daven set minuts pel final, 
amb 22-20, un parcial de 3-0 
dels locals va deixar el partit 
molt coll avall pels locals. 
Mubak BM La Roca: Miquel, 
Manzano (5), Casas (4), Sola 
(5), Aguilera, Eduard (2) i 
Camprubí (1) [set inicial]; 
Aaron, Sanoun (2), Hernán-
dez (2), Piqueras (4), Ferré, 
Navarro (1), Galisteo (1) i 
Castillo (1).

KH-7 BM Granollers: Vare-
la, Guillem Vega, Martínez 
(1), Domingo (8), Armengol 
(2), Miró (3) i Mainar (4) 
[set inicial]; Zudaire, Ekaitz, 
Romero, Castilla, Valera, 

Pont, Marc Vega (2), Campos 
i Bermúdez (2).

Parcials: 3-2. 6-4, 8-5, 9-8, 
10-10, 14-12 [descans]; 15-14, 
16-16, 18-16, 20-19, 23-20 i 
28-22. 

Bordils, 29 
Palautordera, 18
Bordils (Gironès)

El Palautordera està entrant 
en una dinàmica molt peri-
llosa, després de caure amb 
claredat a la pista del Bordils, 
i ja és penúltim. Els visitants 
van encadenar la tercera der-
rota seguida en un partit en 
el qual van alternar moments 
de bon joc i moments de 
desconnexió, especialment 
al primer temps. Els cinc gols 
(14-9) de diferència al des-
cans van ser una llosa massa 

gran per capgirar al segon 
temps, en què van acabar 
caient per 11 gols.

Palautordera-Salicrú: 
Gesa, López, Pascual (4), 
Anfruns (2), Encinas, Vivas 
(4), Fradera, Rius, Biel (2), 
Aritz (1), Tomàs, Agustí i 
Pérez (5).

Parcials: 3-1, 6-3, 7-5, 8-8, 
11-9, 14-9 [descans]; 18-11, 
20-13, 22-14, 25-15, 27-16 i 
29-18.

Sant Esteve, 27 
Terrassa, 23
Sant Esteve de P.

Victòria de mèrit del Sant 
Esteve de Palautordera, la 
tercera que obté consecuti-
vament, davant l’Handbol 
Terrassa. Els locals van retro-
bar-se, sense Planas ni Bosch, 

amb la victòria als Quatre 
Hereus, on no guanyaven 
des d’octubre. Els del Baix 
Montseny van completar un 
molt bon partit, en el qual 
van sobresortir-hi: Pere Gesa 
i Morell, que en els minuts 
finals van decidir el partit. 
Un parcial de 5-2 quan que-
daven nou minuts i escaig–
amb 20-21 al marcador–va 
ser decisiu perquè el triomf 
es quedés a casa.
CH Sant Esteve: Gesa, 
Colomé (4), Hernández (4), 
Morell (7), Vilà (2), Lleonart 
(1) i Deumal (4) [set inicial]; 
Marín, Carrera, Àngel, Pon-
satí, Xerta, Pujadas (2) i Fons 
(1) 

Parcials: 0-0, 2-3, 4-5, 6-7, 
9-10, 12-12 [descans]; 14-13, 
17-14, 19-17, 19-20, 23-22 i 
27-23.

Granollers

Xavi Mas

Que el Fraikin BM 
Granollers estigui present a 
l’edició d’enguany de la Copa 
Asobal dependrà del partit 
de dissabte vinent a Huerta 
del Rey, davant l’Atlético 
Valladolid. Els d’Antonio 
Rama mantenen les opcions 
intactes de quedar entre 
els tres primers, al final de 
la primera volta, després 
d’imposar-se –no sense pati-
ments (31-28)–, al Bathco 
BM Torrelavega, aquest diu-
menge, en un partit jugat, 
excepcionalment, al pavelló 
de bàsquet del carrer Girona.

El partit va començar 
després que ambdós equips 
retessin homenatge a 
l’històric jugador del BM 
Granollers Alejandro Viaña, 
que va començar la seva car-
rera dins de l’handbol al club 
càntabre, que aquesta tempo-
rada debuta a la Lliga Asobal. 
José Carlos Hernández i 
Antonio García, com a capi-
tans dels dos equips, li van 
fer entrega de dues samarre-
tes signades pels respectius 
jugadors.

El partit va tenir uns 
primers minuts de molta 
igualtat, amb un intercanvi 
de gols constant –ambdós 
equips van jugar ràpid sem-
pre que en van tenir oca-
sió– que es va trencar passat 
el minut 10. De l’empat a 7 
es va passar a un 10-7 des-
prés d’un parcial de 3-0 del 
Fraikin, que va aprofitar a la 
perfecció els primers errors 
en atac dels càntabres, que, 

a més, van patir una doble 
exclusió d’Isidoro Martínez i 
Alonso Moreno.

Els de Rama van arribar a 
una màxima diferència de 
cinc gols (15-10) que va que-
dar-se en només tres, en arri-

bar al descans, després d’un 
gran gol de Víctor de Sande.

A la segona meitat el Frai-
kin va poder trencar el partit 
en diverses ocasions. Al 6 de 
la represa Alejandro Mozas 
va haver d’aturar el partit 

quan el Fraikin va assolir la 
màxima diferència de tot el 
partit (22-16), i va aprofi-
tar-ho per fer entrar Elcio 
Fernandes sota els pals. El 
canvi va suposar un revulsiu 
per a l’equip, que va aprofitar 
les seves intervencions per 
retallar distàncies fins a la 
mínima expressió (29-28).

Chema Márquez va trencar 
sis minuts de sequera gole-
jadora del Fraikin per fer el 
30-28 i, seguidament, Rangel 
li va aturar un penal a Martí 
Villòria –fins aleshores havia 
marcat els quatre que havia 
llançat–. Rama va demanar 
temps mort, i en l’última 
acció, l’equip va superar la 
pressió del Torrelavega per 
fer arribar la pilota a Salinas, 
que va marcar el 31 a 28 defi-
nitiu que permetia al Fraikin 
pujar al segon lloc.

Rama: “Era 
un partit 
perillós”

 Granollers

X.M.

El tècnic del Fraikin BM 
Granollers, Antonio Rama, 
era conscient de la impor-
tància i necessitat de 
l’equip per treure els dos 
punts davant el Torrelave-
ga. El moment de desgast 
físic, amb tres sortides 
consecutives, i especial-
ment pel sentiment de rei-
vindicació després de cau-
re a la pista del Benidorm, 
van accentuar l’importàn-
cia del partit. “Eren dos 
punts molt importants. 
Veníem d’aquests tres 
viatges seguits, amb der-
rota a Benidorm, i era un 
partit que s’havia posat 
extremadament perillós, 
així que molt content pels 
punts guanyats avui”, 
assegura Antonio Rama. 
L’equip càntabre era un 
dels equips que millor joc 
estava mostrant, malgrat 
ser un equip debutant a la 
lliga. Tot i això, el Fraikin 
va ser capaç de desacti-
var el màxim golejador 
del Torrelavega. “En els 
últims partits l’Alonso 
ha estat molt bé. Aquesta 
tipologia de jugador no 
ens va malament del tot 
a l’hora de defensar-lo. El 
joc amb pivot, en canvi, sí 
que ens ha fet mal. Tam-
bé és veritat que el canvi 
de la seva defensa a 5:1 
ens ha fet molt mal, hem 
tingut moments de molta 
incertesa i pèrdues de 
pilota”, admet Rama.

Victòria soferta per situar-se segon
El Fraikin BM Granollers sua de valent per imposar-se al debutant BM Torrelavega (31-28)

LLIGA ASOBAL 

Fraikin BM Granollers 31

Rangel Luan da Rosa (1), Chema 
Márquez (2), Pol Valera (9, 3p), 
Esteban Salinas (4), Adrià Martínez 
(1), Sergi Franco (1) i Antonio García 
(6) –[set inicial]–; Pol Varela (ps), 
Édgar Pérez (1), Jan Gurri (4), Víctor 
de Sande (1), Oriol Rey (1) i Joan 
Amigó.

BM Torrelavega 28

Murillo Araujo, Alonso Moreno (2), 
Jaime Gallego (3), Isidoro Martínez 
(1), Daniel Serrano (2), Facundo 
Cangiani (2) i José Carlos Hernández 
(2) –[set inicial]–; Elcio Fernandes 
(ps), Gonzalo Porras (2), Jorge 
Prieto (2), Martí Villòria (4, 4p), 
Borja Lombilla (1), Dusan Trifkovic 
(1), Fabrizio Casanova (3), Nicolai 
Colunga (3) i Jaka Spiljak.

ÀRBITRES: José Manuel Iniesta i Alberto García. Exclusions: Rey, Amigó, 
Chema Márquez (2) i Gurri del Fraikin BM Granollers i Gallego (2), Martínez, 
Moreno i Villòria del Bathco BM Torrelavega.

PARCIALS: 3-3, 7-6, 9-7, 12-9, 16-12 i 18-15 [descans]; 21-16, 22-19, 24-21, 28-23, 
29-27 i 31-28.
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El Cros de Granollers, en les categories sènior masculina i femenina a la imatge, es va disputar pels voltants de la pista municipal d’atletisme de Granollers
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Catrofe i Ouboukir guanyen 
el Cros de Granollers 
La cita ha acollit més de 900 corredors, sense grans noms de fora l’Estat espanyol

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

L’equip de Ramon Plans va llençar l’avantatge al segon temps

El Mubak La Roca malbarata sis 
gols de marge i cau per la mínima

València 

EL 9 NOU

De forma gairebé inexplica-
ble, tampoc sense saber exac-
tament què va acabar fallant, 
el Mubak BM La Roca va 
marxar de Mislata amb les 
mans buides, quan durant 
prop de 50 minuts va tenir 
els dos punts a la butxaca. 
L’equip de Plans no va saber 
trobar el punt equidistant 
entre ratllar la perfecció al 
primer temps i arribar a rega-
lar mig partit al segon temps, 
el qual van iniciar manant 
per 13-19.

Les roqueroles van fer anar 
de corcoll la defensa valen-
ciana al primer temps. La 

direcció de Nevado, els gols 
de  Somaza i la connexió amb 
Clascà al pivot van acabar 
sotmetent les locals, que van 
acabar descentrades. Després 
de ser esborrat del partit al 
primer temps, era previsi-
ble que el Mislata –segon 
classificat– reaccionés. Poc 

abans de l’equador del segon 
temps, La Roca ja només 
manava per un gol. Les de 
Plans es van mantenir amb 
rendes mínimes però un set 
metres i un contraatac errats 
en els minuts finals van ser 
fatídics i el Mislata va mar-
car gairebé sobre la botzina.

El KH-7, a prop de la 
campanada amb l’OAR

Grup USA H. Mislata  31

Sabina, Maeso, Prósper, Muñoz, 
Cañavera (3), Analia, María, Cardona 
(7), Isabel (1), Lagarda (3), Juan, 
Suhana (5), Yugueros (10), Núria 
Cardona, Zamora i Soler (2).

Mubak La Roca 30

Serres, Jiménez (2), Sancho (5), 
Nevado (1), Clascà (4), Somaza (7) 
i Yeste [set inicial]; Ramírez (ps), 
Ortega (4), Vallejo (1), Garcia (1), 
Guerreiro (5), Dueñas i Fontcuberta.

ÀRBITRE: Javier Gómez i Óscar Moya. Exclusions per Soler i Guerreiro, Dueñas, 
Fontcuberta i Clascà pel Mubak BM La Roca.

GOLS: 2-3, 5-6, 8-10, 10-13, 11-18, 13-19 [descans]; 16-21, 18-21, 21-22, 23-25, 28-
28 i 31-30 [final].

OAR Gràcia Sabadell 30

Pena, Prat (2), Garcia (3), Magrinyà 
(1), Romero (5),  Alba Martín (3), 
Tomás (5), Reche (2), Daisy, Calle 
(7), Paula Martín (1) i Serra (1) i 
Nerea.

KH-7 Granollers At. 26

Dana, Colomer (2), Gavañach (4), 
Corbera (4), Hinojosa , Miralles 
(1) i Alarcón (2) [set inicial]; Buscà, 
Muñoz (1), Sau, Sánchez (3), Cobo 
(2), Bruach (2), Pascual (3) i Manuela 
(2) i Estrada.

ÀRBITRE: Ivan Navarro i Guillem Baena. Exclusions per Prat (2), Garcia, 
Romero i Paula Martín de l’OAR Gràcia i Sánchez i Alarcón pel KH-7 BM 
Granollers Atlètic.

GOLS: 3-1, 6-4, 9-6, 12-8, 14-12, 18-14 [descans]; 20-16, 22-16, 24-20, 25-22, 26-25 
i 30-26 [final].

Granollers

Pol Purgimon

Santiago Catrofe –de l’At-
letisme Santa Cristina– i 
Douae Ouboukir –del Club 
Atletisme Sant Just– van pro-
clamar-se vencedors sènior 
del 55è Cros Internacional 
de Granollers, que es va dis-
putar aquest diumenge amb 
sortida i arribada a la pista 
municipal d’atletisme. El 
guanyador masculí va creuar 
la línia de meta amb una 
marca de 30min 30s, mentre 
que Ouboukir –amb 30min 

24s– va donar la sorpresa 
de la jornada en superar als 
últims metres l’atleta olímpi-
ca Marta Galimany. Tot això, 
en un cros que va aplegar 
més de 900 persones i en què 
van faltar més noms inter-
nacionals que mai per culpa 
de l’últim repunt de la pan-
dèmia i el pont de cinc dies, 
segons explica l’organització, 
el Club Atlètic Granollers.

En el cas de la categoria 
masculina, el guanyador no 
es va decidir gairebé fins a 
la línia de meta. Santiago 
Catrofe va avançar als últims 

metres Lahcen Ait Alibou, 
que va acabar segon. “Al 
principi, he volgut quedar-
me darrere del grup per 
veure com anava el ritme de 
la cursa. Quan he vist que 
podia seguir i tenia marge, 
he volgut accelerar i dividir 
al grup. Al final, hem quedat 
tres corredors lluitant i l’es-
print, l’hem fet dos”, expli-
cava Catrofe en finalitzar la 
cursa. El segon es lamentava 
en acabar la prova. “He anat 
reservant forces per al final, 
però m’ha acabat avançant”, 
admetia Ait Alibou. La prova 

masculina va fer 10 voltes 
per un circuit d’uns 2 quilò-
metres, entre la pista d’atle-
tisme, el passeig Fluvial i el 
pavelló del parquet.

En categoria femenina, 
Douae Ouboukir somreia 
d’alegria després de guanyar 
Marta Galimany. “Estic molt 
contenta. Soc molt fan seva 
i ha estat un honor córrer 
amb ella”, explicava la pri-
mera classificada. Tant ella 
com Galimany van fer soles 
l’última mitja volta i van 
entrar juntes a la pista, on es 
va decidir la guanyadora del 

cros. “Encara estic una mica 
lenta, perquè és inici de tem-
porada, però estic contenta 
perquè és el primer cros 
internacional que guanyo.” 
Galimany, per la seva banda, 
malgrat quedar segona, es 
mostrava satisfeta. “Vinc 
d’uns dies en què no em vaig 
trobar gaire bé. Volia retro-
bar-me amb les meves sensa-
cions. A l’última mitja volta 
s’ha incrementat el ritme de 
cursa i la Douae ha entrat 
fort a pista”, deia Galimany. 
La cursa femenina va recór-
rer vuit quilòmetres. 

Segons el president del 
Club Atlètic Granollers, Joan 
Cutrina, malgrat el menor 
nombre d’inscrits que altres 
anys, posa una nota positiva 
a l’edició. “Molts atletes de 
fora no han pogut venir per 
la nova variant i un 40% de 
la gent que venia altres anys 
ha marxat de pont”, explica-
va. 

Sabadell (Vallès Occ.)

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers Atlè-
tic va tenir a tocar rascar 
algun punt de la pista de 
l’OAR Gràcia Sabadell. Mal-
grat anar sempre a remolc, 
les de López Reche van estar 
sempre dins del partit. De 

fet, a cinc minuts pel final 
van situar-se a un únic gol 
(26-25). L’OAR, sisè classi-
ficat i segon millor equip 
català, va respondre ràpida-
ment i va sentenciar el partit 
amb un parcial de 3-0 final. 
El KH-7 Atlètic es manté 12è, 
antepenúltim, amb quatre 
punts, a dos del cuer.
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El davanter visitant, Joel Arimany, va ser un mal de cap per la defensa local, però en aquesta ocasió Bah el va superar

EC Granollers                  1

Oriol Martí, Oumar Bah, Víctor Díaz, 
Martí Serra (Marc Muñoz, min 58), 
Gerard Urbina, Juli Serrano (Ayub, 
min 77), Marc Fuentes (Hamza, min 
45), Jordan, Óscar Castellano (Rubén 
Quintanilla, min 58), Zaid (Jandro, 
min 45) i Roger Escamilla.

UE Figueres  3

Jaime González, Pol Tarrenchs (Marc 
Reñé), José Torres (Ivan Pérez, 
min 87), Joel Arimany, Dani Gómez 
(Gerard Pouget, min 87), Adrià 
Ramírez, Toni Gamell, Albert Orriols, 
Siabu Sanneh (Marc Marí, min 76), 
Alberto Germán i Pau Tubert.

ÀRBITRE: Edwar Miguel Gonzales assistit a les bandes per José María 
Rodríguez i Alfonso García. Amonestacions per Jandro, Oumar Bah i Jordan per 
l’Esport Club Granollers i Jaime, Gamell, Gómez, Torres i Marí del Figueres.

GOLS: 1-0, Escamilla, min 22; 1-1, Arimany, min 23; 1-2, Orriols, min 39; 1-3, 
Orriols, min 83.

Granollers

Eudald Clascà

L’Esport Club Granollers 
confiava en les seves possi-
bilitats per sortir del forat 
en la visita del Figueres al 
municipal del carrer Girona 
però, a l’hora de la veritat, 
la decepció va ser considera-
ble en veure que els de José 
Solivelles no se n’acaben 
de sortir. Els granollerins 
necessiten fer un pas enda-
vant que no acaben de trobar. 
Diumenge, novament, es van 
tornar a posar de manifest 
una sèrie de mancances que 
s’arrosseguen des de principi 
de temporada: la poca con-
tundència defensiva i la falta 

de claredat d’idees a l’hora 
de treure la pilota jugada des 
del camp propi.

La pel·lícula del partit, la 
mateixa de gairebé sempre; 
domini territorial dels rivals 

i l’equip vallesà amb poca 
capacitat per trenar jugades 
de mig camp cap endavant. 
El Figueres –entrenat per 
Moisés Hurtado– era la viva 
imatge del que era el seu 

entrenador dins del camp: un 
pivot defensiu rocós i ambici-
ós. Malgrat endur-se la major 
part de pilotes disputades per 
ganes, l’Esport Club es va tro-
bar amb el primer gol del par-
tit en una rematada de cap 
d’Escamilla a centrada de Jor-
dan al minut 22. Poc va durar 
l’alegria a un Esport Club que 
es va adormir a la següent 
jugada. Arimany va aprofitar 
un rebot dins l’àrea per supe-
rar Oriol Martí. El gol va ser 
molt dolorós per a l’Esport 
Club, que l’única aproximació 
que va tenir més, a la primera 
meitat, va ser una rematada 
tova d’Óscar Castellano. En 
canvi, l’equip visitant, que ja 
havia avisat en diverses oca-
sions, va saber aprofitar les 
seves ocasions. Albert Orriols 
va capgirar el marcador en 
aprofitar una passada a l’es-
quena de Martí Serra, que ho 
va passar malament desplaçat 
al lateral dret.

Solivelles era conscient 
que necessitava jugadors 
amb més vocació ofensiva. 
Per això, va donar entrada a 
Hamza i Jandro al descans. 
Ambdós mitjapuntes li van 
donar una cara diferent 
al Granollers, que va tenir 
ocasió d’empatar amb una 
rematada de Jandro en què el 
porter Jaime es va lluir. Quan 
més s’ho mereixia, el futbol 
va ser cruel amb l’Esport 
Club, que va encaixar el defi-
nitiu 1-3 d’Orriols.

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF 

L’Esport Club no aixeca el cap
L’equip de José Solivelles, malgrat avançar-se, cau amb el Figueres i segueix en zona complicada

Trobada entre jugadors de futbol  
de Granollers dels anys 65 a 85
Granollers Diversos jugadors que havien 
vestit samarretes d’equips de Granollers 
entre els anys 65 i 85 van fer una trobada a 
la plaça de la Porxada dimecres per recordar 
antics moments en què, en aquell moment, 
eren coneguts com a Pop’s Team. Si un equip 
representa aquella generació de futbolistes 
va ser el juvenil A de l’EC Granollers de 

Divisió d’Honor, que va quedat subcampió, 
únicament perdent davant el RCD Espanyol. 
Aquell equip el formaven: Salvador Aran-
da, Ramon Garrell, Carles Riera, Eudald 
Durán, Jaume Pericas, Jaume Servós, Josep 
Canudas, Lluís Torres, Marc Ricart, Miguel 
Martínez, Kiko Ozerans, Mero Saborit, Paco 
Aguilera, Pascual Esteban, Josep Muntal, 
Pere Parera, Santi Yusté, Toni Galera i Toni 
García.

FUTSAL FEMENÍ

El CD La Concòrdia goleja el 
Sala Zaragoza com a preludi 
del debut a la Copa de la Reina

CD La Concòrdia 10

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

AD Sala Zaragoza 2

Cabanes, Valiente, Illescas, Prades i 
Alcívar –[cinc inicial]–; García, Royo, 
Hernández (ps) i Gil.

ÀRBITRES: Arnau Ayala i Ignasi Velasco. Targetes: Prades i Royo del Sala 
Zaragoza.

GOLS: 1-0, Paula Jiménez, min 1; 2-0, Paula Jiménez, min 3; 3-0, Kautar (p), min 
7; 4-0, Naiara, min 11; 5-0, Paula Jiménez, min 15; 6-0, Paula Jiménez, min 21; 6-
1, Valiente, min 23; 6-2, Illescas, min 26; 7-2, Naiara, min 27; 8-2, Naiara, min 28; 
9-2, Kautar (p), min 31; 10-2, Valiente (pp), min 37.

El CN Caldes es 
desperta tard i 
empata contra 
el cuer Santa 
Ana (2-2)

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes no va saber 
aprofitar l’ensopegada del 
líder Castelló, que havia 
empatat contra el Penya 
Esplugues B (2-2) i va acon-
seguir el mateix resultat 
–empat a 2– al seu partit 
davant el cuer, Santa Ana. Un 
resultat que estreny un xic 
més la part capdavantera de 
la classificació, amb Castelló, 
Caldes i César Augusta sepa-
rats només per dos punts.

El Caldes va començar 
dominant el joc però amb 
poca finalització. No obstant 
això, al minut 3 una bona 
passada de Sandra la va apro-
fitar Celia per fer l’1-0. Amb 
el gol l’equip es va relaxar 
en excés i va permetre que el 
Santa Ana fes el seu joc, més 
directe. Una passada al pivot 
va suposar l’empat a 1 al llin-
dar del descans.

A l’inici de la represa, en 
un xut exterior després d’un 
córner, un rebot a l’esquena 
d’Emma va suposar l’1-2 pel 
Santa Ana. Al minut següent 
el Caldes va empatar, també 
amb un rebot afortunat. Des-
prés l’equip va continuar ata-
cant, tancant el rival al seu 
camp, però la gran actuació 
de la portera visitant va evi-
tar la victòria calderina.

La Llagosta

EL 9 NOU

El CD La Concòrdia va enca-
denar la tercera victòria con-
secutiva en vèncer amb cla-
redat l’AD Sala Zaragoza per 
10 a 2. L’equip de Javi Ruiz es 
va avançar al marcador molt 
ràpidament i, amb dos gols 
de Paula Jiménez al minut 3 
ja encarrilava el partit.

L’equip aragonès va tenir 
una ocasió molt clara amb 
empat a 0 que va desapro-
fitar i, a partir d’aquell 
moment, la superioritat de 
les de Ruiz va ser total. La 
victòria deixa grans sensa-
cions a l’equip abans que 
dimecres jugui contra el 
Penya Esplugues, a 2/4 de 12, 
la primera eliminatòria de la 
Copa de la Reina.



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 6 de desembre de 202136 BÀSQUET

El Lliçà es desfà 
al darrer quart 
i perd l’ajornat 
contra el Círcol

COPA CAT. MASC.

Círcol Cotonifici Bad. 71

Álvaro Puertas (20), Francesc Gotzens 
(8), Nogales, Adán (9) i Balada (10) 
–[cinc inicial]–; Marcos (5), Ramon 
Gotzens (2), Haro (9), Teruel (4), 
Falgueras i Escorihuela (4).

Ripotrans Lliçà d’Am. 34

Jordan, Farré (1), Carracedo (9), 
Candil (5) i Castro (5) –[cinc inicial]–; 
Castillo, Manero (8), Denuc (2), 
Oriol Puertas (2) i Abad (2).

ÀRBITRES: Antonio Canle i Carlos 
Marco. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Carracedo del Ripotrans 
Lliçà d’Amunt. Van xiular faltes 
antiesportives a Marcos del Círcol 
Cotonifici Badalona i a Candil del 
Lliçà d’Amunt. Van assenyalar tècnica 
a la banqueta del Lliçà d’Amunt.

PARCIALS: 16-10 [primer quart]; 
30-22 [descans]; 45-32 [tercer quart] 
i 71-34.

Badalona (Barcelonès)

EL 9 NOU

El Ripotrans Lliçà d’Amunt 
va perdre dissabte (71-34) 
el partit que tenia pendent 
contra el Círcol Cotonifici de 
Badalona, corresponent a la 
segona jornada. L’equip de 
Jordi Grau va fer un partit 
força seriós durant els tres 
primers quarts però l’exi-
gència física que requeria el 
partit els va passar factura al 
darrer quart, en què l’equip 
va encaixar un parcial demo-
lidor de 26 a 2.

Barça i Real Madrid, 
semifinalistes de luxe  
del Torneig Vila de Parets 
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En la categoria femenina l’equip del CB Parets es va haver d’enfrontar a un dels rivals més forts, el FC Barcelona

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La 16a edició del Torneig 
Vila de Parets de bàsquet 
tindrà unes semifinals d’alt 
nivell, amb el Barça i el Real 
Madrid buscant un lloc a la 
final en la categoria mascu-
lina i el Barça repetint semi-
final també en la categoria 
femenina. A banda del Barça, 
qui també estarà present 
en les semifinals tant en 
masculí com en femení serà 
l’UE Mataró, un dels clubs de 
referència del bàsquet català. 
Les semifinals en la catego-
ria masculina enfrontaran 
d’una banda l’Hospitalet con-
tra el Real Madrid, i de l’altra 
al Barça contra el Mataró, 
mentre que pel que fa refe-
rència a la categoria femeni-

na, en una de les semifinals 
s’enfrontaran el Sant Adrià 
i l’Advisoria Maresme, i en 
l’altra el Barça i el Mataró 
repetiran la semifinal de la 
categoria masculina.

Després d’un any en què 
no es va poder disputar 
degut a la pandèmia, els 
organitzadors del Torneig 
Vila de Parets de bàsquet 
infantil –per nois i noies de 
12 anys– van voler fer una 
aposta per apujar el nivell en 
la categoria masculina, ja que 
el de la femenina ja estava 
consolidat des de les edicions 
anteriors. La presència del 
Real Madrid va arrossegar 
altres planters d’equips ACB 
com les del Saragossa, Gran 
Canària, Manresa o Joven-
tut, així com la d’un històric 
com l’Estudiantes, ara a la 

LEB Or. “Podem dir que és el 
millor torneig d’Espanya en 
la categoria infantil”, afirma 
el director del torneig, Javi 
Hernández.

Al voltant de 400 jugadors 
i jugadores prenen part en 
aquest torneig, que també 
requereix una vuitantena de 
voluntaris. “Fa mesos que 

preparem un torneig que els 
nanos esperen amb fruïció”, 
assegura Hernández. El tor-
neig es juga als dos pavellons 
municipals, en quatre pistes, 
i els equips, majoritàriament, 
estan allotjats a la Casa de 
Colònies la Conreria de Sant 
Fost de Campsentelles.

Aquest dilluns es jugaran 

les dues finals; la femenina 
serà a 1/4 de 12 i la mas-
culina a la 1 del migdia, i 
ambdues seran retransmeses 
pel canal Esport3. L’expivot 
i actual relacions públiques 
del Barça, Audie Norris, serà 
un dels encarregats de fer 
l’entrega de trofeus als gua-
nyadors.

Yeikson Montero desferma 
l’eufòria a Plana Lledó
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Artem Yailo intenta fer-li un tap al pivot del Benicarló Candido Sa

Rec. Gaudí CB Mollet 95

Marc Sesé (21), Ignasi Belver (7), Javi 
Rodríguez (12), Yeikson Montero 
(17) i Carles Marzo (14) [cinc inicial]; 
Toni Figuerola, Sergi Tell, Sergi 
Guàrdia (2), Marc Pagès (10), Artem 
Yailo (6) i José Manuel Coego (6).

CB Benicarló  92

Javi Menéndez (7), Javi Hernández 
(21), Jhery Matos (4), Volodymyr 
Orlov (16) i Guillem Vázquez (2) 
[cinc inicial]; De’Shaun Cooper (6), 
Màxim Esteban (5), Jaume Zanca (4), 
Jon Ander Aramburu (17), Candido 
Sa (4) i Guillem Sabatés (6).

ÀRBITRES: Alberto García i Samuel Aranda. Van xiular falta tècnica a Cooper i 
a la banqueta del Mi Arquitecto CB Benicarló.

PARCIALS: 18-31 [primer quart]; 39-49 [descans]; 62-67 [tercer quart]; 86-86 
[quart quart] i 95-92 [pròrroga].

Mollet del Vallès

Xavi Mas

El grup Est de la Lliga LEB 
Plata s’ha quedat sense 
equips invictes. El culpable: 
el Recanvis Gaudí CB Mollet. 
L’equip de Josep Maria Mar-
sà va necessitar una pròrro-
ga, i la inspiració dels seus 
millors homes en el tir exte-
rior, per doblegar el fins ara 
líder imbatut, Mi Arquitecto 
CB Benicarló, per tres punts 
de diferència (95-92). Tres 
punts d’un triple aconseguit 
per Yeikson Montero al límit 
del temps que va desfermar 
l’eufòria d’un municipal Pla-
na Lledó ple a vessar.

Els molletans es van veure 
clarament superats pel líder 
durant el primer quart però 
no van perdre l’oremus i, de 
mica en mica, van anar recu-
perant terreny fins a forçar 
la pròrroga. Montero, amb 
una entrada a cistella un xic 
forçada, va fer l’empat a 86 
que conduïa al temps extra, i 
ell mateix va ser qui va donar 
la victòria a l’equip amb un 
triple al límit del temps.

Al primer quart els de 
Marsà es van veure supe-
rats pel Benicarló, que tenia 
com a referències els bases 
Javi Hernández i De’Shaun 
Cooper i el pivot gegantí 
Volodymyr Orlov –2 metres 
i 8 centímetres–. Amb un joc 

ràpid i eficaç, el líder sem-
blava imposar la seva llei, i 
va arribar al final del primer 
quart amb 13 punts de mar-
ge (18-31), que va ampliar 
fins a 15 (20-35) als primers 
minuts del segon quart 
després d’una esmaixada de 
Candido Sa.

Amb calma en atac i amb 
més intensitat defensiva, 
el Mollet va anar retallant 
diferències. Al segon quart, 
poquet –malgrat els quatre 
triples aconseguits–, i va 
arribar al descans amb un 
triple d’Ignasi Belver al 
límit del temps per deixar 
la diferència en 10 punts. Al 
tercer quart, amb Marc Sesé 
i Marc Pagès de canoners 
–dos triples cadascun– van 
retallar una miqueta més 
(62-67), i al darrer quart 
van passar de veure com el 
Benicarló s’escapava d’11 
(69-80) a empatar a 82 amb 
un triple de Montero i pos-
teriorment al 86-86 –també 
obra de Montero– per forçar 
la pròrroga.

Al temps suplementari els 
de Marsà van ser més inci-
sius en atac, buscant més les 
penetracions a cistella que 
trobaven el bàsquet o la falta 
personal. Amb empat a 92 el 
Benicarló va fallar el seu atac 
i Montero va aconseguir el 
triple de la victòria.

El CB Mollet doblega el líder invicte, CB Benicarló, amb un triple seu al límit del temps

BÀSQUET - LLIGA LEB PLATA 
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Victòria moral per al Recam 
Làser contra l’Alcobendas
Els vallesans es retroben amb l’encert i tornen amb un resultat còmode de Madrid
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Alexandre Acsensi va ser un dels protagonistes en la jugada del segon gol del Recam Làser Caldes

Alcobendas (Madrid)

EL 9 NOU

La victòria d’aquest dissab-
te contra l’Alcobendas era 
imprescindible perquè el 
Recam Làser Caldes recupe-
rés la moral i es reenganxés 
a la classificació. L’equip 
d’Eduard Candami, malgrat 
el viatge, els contratemps per 
malaltia durant la setmana i 
les baixes per lesió de juga-
dors importants, va tornar 
amb la victòria de la pista de 

lar– i la bona resposta dels 
vallesans es va estirar fins al 
final del partit. No van com-
pletar el seu matx més vistós 
per sensacions en el joc, però 
van fer els deures, a dife-
rència d’ara fa uns dies en la 
derrota contra el Liceo. I la 
pilota va entrar a porteria, 
que era el més important. 

Rovira va fer el primer gol 
després d’un rebot en una 
falta directa favorable al 
Caldes, i va marcar el segon 
després d’una jugada trena-
da amb Alexandre Acsensi. 
Blanqué, per la seva banda, 
va deixar el partit ben lligat 
al descans, amb un gol (0-3) 
després de superar el porter 
rival en l’un contra un. 

A l’inici de la segona part, 
Artacho va escurçar distànci-
es per l’Alcobendas després 
d’un un contra un contra el 
porter Camps. Però el Caldes, 
lluny d’arronsar-se, va seguir 
amb la tònica dominadora. 
Rovira va marcar primer 
l’1-4 i després l’1-5. Si el 
Recam Làser no va aconse-
guir eixamplar distàncies, és 
perquè la pilota no va voler 
entrar. Cristian Rodríguez, 
durant el partit, va arribar a 
fallar un penal i Alexandre va 
estar apunt de fer gol quan 
estava sol davant del porter. 
A hores d’ara, el Caldes és 
setè a la classificació amb 12 
punts.

l’últim classificat (1-5).
El Caldes va estar molt bé 

des de l’inici. Rovira va ence-

tar la llauna –que acabaria 
amb un festival de quatre 
gols al seu compte particu-

El Bigues insisteix i 
guanya el Girona amb 
quatre gols d’Aina Serra
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Marta Borràs, del Bigues, atacant la porteria del Girona en una imatge d’arxiu del 2019

El Sant Feliu 
segueix sense 
aprofitar les 
oportunitats

Sant Feliu de Codines

Ton Falqués

El Sant Feliu segueix sense 
saber què és guanyar a casa 
aquesta temporada. Dissabte 
va sumar una nova derrota 
contra el Tordera. El resultat 
del partit, però, no reflecteix 
les oportunitats que va tenir 
el conjunt local i que no va 
saber materialitzar. Els visi-
tants es van avançar en el 
marcador, però el Sant Feliu 
de seguida va igualar amb un 
gol de Pol Villa. A la segona 
part, el Tordera va aprofitar 
els errors en defensa per fer 
forat al marcador i la falta 
de gol va condemnar al Sant 
Feliu a la derrota final per 5-
2. La setmana que ve el Sant 
Feliu visita la pista del líder, 
el Mataró.

OK LLIGA PLATA N.

OK LLIGA FEMENINA

CP Alcobendas 1

Larios, Gabarra, Artacho, Jorge i 
Miguel –cinc inicial–; Castro, Martín, 
i De Grado. 

Recam Làser Caldes 5

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

ÀRBITRES: Rubén Fernández i José Martínez. Targetes blaves: Castro, de 
l’Alcobendas.

GOLS: 0-1, Rovira, min 5; 0-2, Rovira, min 9; 0-3, Blanqué, min 20; 1-3, Artacho, 
min 29; 1-4, Rovira, min 44; 1-5, Rovira, min 49.

Girona (Gironès)

EL 9 NOU

El Bigues es va armar d’in-
sistència i va perseguir els 
gols fins que els va trobar. 
En va fer tants, que va gua-
nyar per un còmode 1-8 a la 
pista del Girona. A l’equip, 
però, li va costar entrar a la 
dinàmica de joc i va haver de 
picar pedra per fer el primer 
gol. Va ser obra d’Aina Serra, 
que, malgrat ser defensa, es 
va llançar en atac i va firmar 
quatre dels vuit gols que 
va anotar el Bigues. Segons 
l’entrenador, Ramon Peralta, 
aquest canvi de rol és fruit 
d’un Bigues abocat en atac. 

Tot i el domini del conjunt 
vallesà, el Girona va empatar 

ràpid. Serra va continuar 
col·leccionant gols i s’hi van 
unir altres jugadores. Reyes 
va marcar un gol en un tres 

contra dos i també s’hi va 
afegir un doblet d’Igualada. 
De mica en mica, el Bigues es 
troba còmode a la pista i va 

resolent els errors no forçats 
i la falta de punteria que els 
havien condemnat abans. 
Són setenes amb 9 punts. 

Girona CH 1

Èlia, Mora, Canal, Domènech i 
Forns –cinc inicial–; Marta, Arranz, 
Jiménez, Giersch i Monge. 

Bigues i Riells 8

Vilarrasa, Cañadó, Borràs, Rubio i 
Igualada –cinc inicial–; Camp, Reyes, 
Serra i Klein. 

ÀRBITRE: Oriol Garriga. 

GOLS: 0-1, Serra, min 13; 1-1, 
Jiménez, min 16; 1-2, Igualada, min 
17; 1-3, Reyes, min 20; 1-4, Serra, min 
36; 1-5, Serra, min 39; 1-6, Reyes, min 
42; 1-7, Serra, min 43; 1-8, Igualada, 
min 48.

el partit després d’una erra-
da del Bigues en la pressió. 
Però l’equip va reaccionar 

CHP Sant Feliu 2

Turón, Yepes, Nil, Villa i Guillem 
–cinc inicial–; Muntané, Fjas, Altayó, 
Pujadó i Nuevo. 

CP Tordera 5

Anglas, Farré, Ramos, Grau i Rabiti 
–cinc inicial–; Torres, Matas, Martos, 
Coll i Hugas.

ÀRBITRES: Francesc Borrell i Manel 
Blat. TB: Rabiti, del Tordera.

GOLS: 0-1, Torres, min 15; 1-1, 
Villa, min 18; 1-2, Farré, min 26; 1-3, 
Ramon, min 40; 2-3, Guillem, min 
41; 2-4, Torres, min 44; 2-5, Rabiti, 
min 45. 
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Bona rebuda del vehicle de QEV 
al Mundial de cotxes elèctrics
L’empresa de Montmeló valora la bona acollida que ha tingut el model RX2e al campionat

Q
EV

El cotxe elèctric RX2e, de QEV, és el vehicle oficial del mundial de ral·licròs 

Montmeló

EL 9 NOU

L’empresa amb seu a 
Montmeló QEV Technologi-
es considera una “victòria” 
la rebuda que ha tingut el 
seu cotxe elèctric RX2e en el 
campionat World RX 2021, 
el primer d’automobilisme 
que es disputa amb cotxes 
completament elèctrics. La 
competició, que va culminar 
el cap de setmana passat amb 
Guillaume de Ridder com a 
guanyador, s’ha proveït amb 
els models que ha dissenyat 
l’empresa vallesana. Segons 
la companyia, es tracta d’un 
vehicle amb un “rendiment 

incontestable” i avalat per 
la seva fiabilitat i seguretat. 
A més, QEV afegeix que 
les cinc rondes del campi-
onat –una de les quals, a 
Montmeló– van transcórrer 
sense accidents tècnics en els 
cotxes. 

Segons l’empresa, es tracta 
d’un cotxe que permet als 
enginyers adaptar-se a les 
característiques de cada pis-
ta. Per totes aquestes coses i 
per la fiabilitat que ha repre-
sentat per als pilots, QEV 
afirma que el 2022 serà l’any 
de consolidació del vehicle. 
“L’enginyeria està treballant 
amb la FIA en noves soluci-
ons tècniques i esportives 

que faran de l’RX2e un 
vehicle encara més complet 
i efectiu”, expliquen en una 
nota de premsa distribuïda la 
setmana passada. 

Un dels principals atractius 
de l’RX2e és que posa èmfa-
si en l’habilitat del pilot al 
volant. Incorpora dos motors 
de 250 watts de potència i 
això suposa una millora sig-
nificativa en comparació als 
Supercar Lites, la categoria 
de combustió predecessora 
de l’RX2e. 

El viatge d’aquest model 
en el Mundial de ral·licròs 
de cotxes elèctrics va comen-
çar l’estiu del 2019, quan 
la FIA va obrir la licitació 
pública del projecte. QEV 
va guanyar-ne l’adjudicació 
l’octubre i va començar el 
desenvolupament del cotxe. 
En total, es van realitzar més 
de 4.000 quilòmetres de des-
envolupament del vehicle en 
pista. Durant aquest procés, 
el van testar més de 25 pilots 
en traçats de tot el món, tam-
bé al Circuit de Montmeló. 

BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

H. Gran Canaria, 65 - CB Cornellà, 78
Menorca, 85 - Zentro B. Madrid, 62
Recanvis G. Mollet, 95 - Benicarló, 92
El Ventero CBV, 82 - Globalcaja La Roda, 75
Sant Antoni Ibiza, 93 - Real Canoe, 67
Albacete, 77 - Valencia BC, 81
Safir Fruits Alginet, 53 - Cartagena CB, 87

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Benicarló ..........................8 7 1 622 541 15
 2.- Sant Antoni Ibiza ............8 6 2 630 533 14
 3.- FC Cartagena CB .............8 6 2 633 561 14
 4.- Menorca ...........................8 5 3 603 528 13
 5.- Albacete............................8 5 3 644 602 13
 6.- Globalcaja La Roda ..........8 5 3 632 594 13
 7.- Recanvis G. Mollet ........ 8 5 3 641 664 13
 8.- CB Cornellà ......................8 4 4 593 582 12
 9.- H. Gran Canaria ...............8 3 5 564 592 11
 10.- Safir Fruits Alginet .........8 3 5 534 609 11
 11.- El Ventero CBV ...............8 2 6 574 627 10
 12.- Zentro B. Madrid ............8 2 6 607 684 10
 13.- Real Canoe .......................8 2 6 595 674 10
 14.- Valencia BC ......................8 1 7 585 666 9

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.- Badalona ...........................9 6 3 609 529 15
 5.- CB Granollers ................ 9 6 3 626 580 15
 6.- Vive-El Masnou ...............9 4 5 669 643 13
 7.- Sant Josep .........................9 4 5 672 662 13
 8.- UE Mataró ........................9 4 5 656 680 13
 9.- Sant Gervasi .....................9 3 6 643 701 12
 10.- CB Castellar .....................9 3 6 592 663 12
 11.- B. Pia Sabadell .................9 1 8 561 664 10
 12.- Ripotrans CB Lliçà ........ 9 0 9 481 673 9

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

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................14 7 4 3 26 13 25
 2.- CF Peralada ................13 6 6 1 19 7 24
 3.- FC Vilafranca .............13 6 6 1 11 4 24
 4.- Girona B ......................13 7 3 3 12 8 24
 5.- CE Manresa ................13 5 7 1 14 8 22
 6.- CP San Cristóbal .......13 6 4 3 14 12 22
 7.- UE Sant Andreu ........13 6 2 5 18 12 20
 8.- UE Vilassar de Mar ...14 4 8 2 14 10 20
 9.- L’Hospitalet CE .........13 6 2 5 11 11 20
 10.- FE Grama ....................14 5 4 5 15 12 19
 11.- UE Figueres ...............13 4 5 4 14 11 17
 12.- UE Castelldefels ........13 4 2 7 15 20 14
 13.- CF Pobla Mafumet ....13 3 3 7 5 10 12

 14.- UE Sants .....................13 3 3 7 9 15 12
 15.- EC Granollers .......... 13 3 2 8 15 24 11
 16.- EE Guineueta .............13 2 3 8 8 22 9
 17.- FC Ascó .......................13 1 4 8 7 28 7

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
CF Caldes Montbui, 1 - 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
Caldes Montbui B, 5 - CF 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.- CF Caldes Montbui B 10 3 2 5 22 26 11
 13.- CE Aiguafreda ......... 11 3 2 6 18 25 11
 14.- UE Seva .......................10 2 1 7 18 30 7
 15.- CF Castellterçol  ........11 1 3 7 15 32 6
 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



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 6 de desembre de 2021 39

	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
	 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	..................8	 1	 3	 4	 15	 28	 6
	12.-	Ol.	la	Garriga	............. 8	 1	 1	 6	 19	 23	 4
	13.-	Viladrau	........................8	 1	 1	 6	 6	 38	 4
	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	..9	 4	 1	 4	 23	 28	 13
	 7.-	Eixample	.......................9	 4	 1	 4	 25	 33	 13
	 8.-	AECS	L’Hospitalet	......9	 3	 2	 4	 37	 37	 11
	 9.-	CEFS	Prosperitat	.........9	 3	 2	 4	 38	 41	 11
	10.-	Futsal	Mataró	B	...........9	 3	 1	 5	 36	 32	 10
	11.-	CFS	Montsant	..............9	 2	 3	 4	 33	 28	 9
	12.-	CFS	Montcada	.............9	 2	 3	 4	 25	 31	 9
	13.-	Sant	Joan	Vilassar	.......9	 2	 3	 4	 36	 43	 9
	14.-	Gràcia	FSC	....................9	 3	 0	 6	 27	 41	 9
	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.-	Rapid	Santa	Coloma	...8	 5	 2	 1	 31	 27	 17
	 5.-	Vacarisses	CE	...............8	 5	 1	 2	 35	 29	 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	.....9	 3	 2	 4	 33	 38	 11
	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

CN	Caldes,	2	-	CD	Santa	Ana,	2
Sabadell	Femení,	3	-	FSF	César	Augusta,	8
CF	Castellón,	2	-	Penya	Esplugues	B,	2
Mecanoviga	Eixample,	4	-	FS	Castelldefels,	1
CD	La	Concordia,	10	-	AD	Sala	Zaragoza,	2
AECS	L’Hospitalet,	6	-	FS	Ripollet,	6
Emotion	Zaragoza,	2	-	Aliança	Mataró,	2
Intersala	Zaragoza,	5	-	AE	Les	Corts,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CF	Castellón	..............10	 8	 2	 0	 29	 14	 26
	 2.-	CN	Caldes	................ 10	 8	 1	 1	 33	 12	 25
	 3.-	FSF	César	Augusta	....10	 7	 3	 0	 45	 24	 24
	 4.-	Mecanoviga	Eixample	10	 7	 0	 3	 39	 18	 21
	 5.-	Penya	Esplugues	B	....10	 5	 2	 3	 35	 24	 17
	 6.-	CD	La	Concordia	..... 10	 5	 1	 4	 35	 20	 16
	 7.-	AE	Les	Corts	..............10	 5	 1	 4	 27	 22	 16
	 8.-	Intersala	Zaragoza	....10	 4	 3	 3	 28	 21	 15
	 9.-	AECS	L’Hospitalet	....10	 4	 3	 3	 30	 29	 15
	10.-	Emotion	Zaragoza	.....10	 3	 4	 3	 26	 30	 13
	11.-	FS	Castelldefels	.........10	 3	 3	 4	 32	 30	 12
	12.-	Sabadell	Femení	........10	 2	 2	 6	 27	 38	 8
	13.-	Aliança	Mataró	..........10	 1	 3	 6	 23	 40	 6
	14.-	FS	Ripollet..................10	 1	 2	 7	 24	 43	 5
	15.-	AD	Sala	Zaragoza	......10	 1	 0	 9	 17	 58	 3
	16.-	CD	Santa	Ana	.............10	 0	 2	 8	 12	 39	 2

HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

Puente	Genil,	28	-	Antequera,	19
L.Cantabria	Sinfín,	31	-	Barça,	34
Ademar	León,	29	-	Frigoríficos	Morrazo,	31
Logroño	La	Rioja,	28	-	Anaitasuna,	24
Viveros	Herol	Nava,	25	-	BM	Benidorm,	30
Bidasoa	Irún	-	Bada	Huesca,	ajornat
Cuenca,	26	-	Atlético	Valladolid,	24
Fraikin	Granollers,	31	-	BM	Torrelavega,	28

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................13	 13	 0	 0	 481	 350	 26
	 2.-	Fraikin	Granollers	.. 13	 10	 0	 3	 400	 361	 20
	 3.-	Logroño	La	Rioja	.......14	 10	 0	 4	 441	 427	 20
	 4.-	Bidasoa	Irún...............12	 9	 1	 2	 357	 326	 19
	 5.-	Frigoríficos	Morrazo	14	 7	 2	 5	 399	 383	 16
	 6.-	Viveros	Herol	Nava	...14	 6	 2	 6	 416	 424	 14

	 7.-	Puente	Genil	..............14	 6	 1	 7	 414	 420	 13
	 8.-	Incarlopsa	Cuenca	.....14	 6	 0	 8	 405	 433	 12
	 9.-	Helvetia	Anaitasuna	.12	 5	 1	 6	 360	 354	 11
	10.-	Bada	Huesca	...............13	 4	 3	 6	 368	 379	 11
	11.-	BM	Benidorm	............11	 4	 2	 5	 315	 307	 10
	12.-	Abanca	Ademar	León	13	 5	 0	 8	 403	 413	 10
	13.-	Atlético	Valladolid	....13	 4	 2	 7	 352	 385	 10
	14.-	BM	Torrelavega	.........12	 4	 0	 8	 345	 346	 8
	15.-	L.Cantabria	Sinfín.....13	 2	 2	 9	 358	 403	 6
	16.-	Antequera	..................13	 1	 0	 12	 284	 387	 2

Primera Estatal 

H	Sant	Joan	Despí	-	CH	Poblenou,	ajornat
La	Salle	Montcada,	29	-	H	Sant	Cugat,	29
H	Banyoles,	30	-	Joventut	Mataró,	29
Mubak	La	Roca,	28	-	KH-7	Granollers,	22
CH	Bordils,	29	-	Palautordera-Salicru,	18
St.Esteve	Sesrovires,	30	-	CA	Sabadell	,	27
St	Esteve	de	P.,	27	-	H	Terrassa,	23
OAR	Gràcia,	40	-	SM	Adrianenc,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mubak	BM	La	Roca	. 11	 10	 0	 1	 366	 312	 20
	 2.-	KH-7	Granollers	...... 11	 8	 0	 3	 366	 321	 16
	 3.-	OAR	Gràcia	................11	 8	 0	 3	 386	 342	 16
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............11	 7	 1	 3	 358	 296	 15
	 5.-	H	Sant	Joan	Despí	.....10	 7	 0	 3	 321	 307	 14
	 6.-	St	Esteve	de	P........... 11	 6	 1	 4	 354	 323	 13
	 7.-	La	Salle	Montcada	.....11	 6	 1	 4	 367	 355	 13
	 8.-	CH	Poblenou..............10	 6	 0	 4	 300	 291	 12
	 9.-	CH	Bordils	..................11	 6	 0	 5	 313	 312	 12
	10.-	Joventut	Mataró	........11	 5	 0	 6	 297	 296	 10
	11.-	St.Esteve	Sesrovires	..11	 4	 0	 7	 346	 359	 8
	12.-	H	Terrassa	..................11	 4	 0	 7	 312	 329	 8
	13.-	SM	Adrianenc	............11	 3	 0	 8	 327	 355	 6
	14.-	Palautordera-Salicru	11	 3	 0	 8	 291	 334	 6
	15.-	H	Banyoles	.................11	 2	 1	 8	 314	 361	 5
	16.-	CA	Sabadell		...............11	 0	 0	 11	 281	 406	 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

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.	A.	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

OAR	Gràcia,	30	-	KH-7	Granollers	At,	26
H	Sant	Joan	Despí,	21	-	FH	Sant	Vicenç,	26
Handbol	Gavà,	29	-	CH	Amposta,	24
Joventut	Mataró,	23	-	Elda	Prestigio,	26
Grupo	USA,	31	-	Mubak	La	Roca,	30
Levante	Marni,	19	-	CB	Almassora,	20
BM	Castellón,	26	-	BM	Benidorm,	25

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Elda	Prestigio	............11	 9	 1	 1	 330	 274	 19
	 2.-	Grupo	USA	.................11	 9	 0	 2	 371	 306	 18
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........11	 9	 0	 2	 297	 258	 18
	 4.-	CB	Almassora.............11	 9	 0	 2	 283	 273	 18
	 5.-	BM	Castellón	.............12	 8	 1	 3	 350	 314	 17
	 6.-	OAR	Gràcia	................12	 7	 1	 4	 349	 320	 15
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....12	 6	 1	 5	 323	 328	 13
	 8.-	Mubak	La	Roca	........ 12	 5	 0	 7	 310	 326	 10
	 9.-	Handbol	Gavà	............11	 4	 1	 6	 283	 291	 9
	10.-	BM	Benidorm	............12	 3	 3	 6	 297	 313	 9
	11.-	Joventut	Mataró	........12	 3	 1	 8	 302	 320	 7
	12.-	KH-7	Granollers	At	. 11	 2	 0	 9	 257	 307	 4
	13.-	Levante	Marni	...........12	 1	 1	 10	 303	 361	 3
	14.-	CH	Amposta	...............12	 0	 2	 10	 270	 334	 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

Deportivo	Liceo,	6	-	CH	Palafrugell,	1
CP	Alcobendas,	1	-	Recam	Làser	Caldes,	5
CE	Noia	Freixenet,	5	-	Pas	Alcoi,	2
CP	Manlleu,	2	-	Barça,	13
Lleida	Llista	Blava,	6	-	Reus	Deportiu,	3
Garatge	Plana	Girona,	0	-	Igualada	Rigat	,	2
Parlem	Calafell,	3	-	CP	Voltregà,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................10	 10	 0	 0	 71	 23	 30
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........10	 8	 1	 1	 53	 27	 25
	 3.-	Lleida	Llista	Blava	.....10	 6	 3	 1	 47	 28	 21
	 4.-	CE	Noia	Freixenet	.....10	 6	 2	 2	 49	 30	 20
	 5.-	Parlem	Calafell	..........10	 6	 1	 3	 35	 33	 19
	 6.-	Reus	Deportiu	...........10	 4	 2	 4	 39	 41	 14
	 7.-	Recam	Làser	Caldes	10	 3	 3	 4	 28	 28	 12
	 8.-	Igualada	Rigat		..........10	 3	 1	 6	 25	 42	 10
	 9.-	CP	Manlleu	................10	 3	 1	 6	 31	 51	 10
	10.-	Pas	Alcoi	.......................9	 2	 2	 5	 31	 40	 8
	11.-	Garatge	Plana	Girona	10	 2	 2	 6	 22	 38	 8
	12.-	CP	Voltregà	................10	 2	 1	 7	 22	 37	 7
	13.-	CH	Palafrugell	...........10	 1	 3	 6	 27	 43	 6
	14.-	CP	Alcobendas	.............9	 2	 0	 7	 25	 44	 6

OK Lliga Plata Nord

CHP	Sant	Feliu,	2	-	CP	Tordera,	5
Dominicos,	4	-	CH	Mataró,	3
CE	Vendrell,	5	-	CH	Lloret,	5
Rochapea,	5	-	Deportivo	Liceo,	5
RC	Jolaseta,	3	-	SD	Espanyol,	3
Arenys	de	Munt,	0	-	Compañía	de	María,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Mataró	...................7	 5	 0	 2	 35	 20	 15
	 2.-	Deportivo	Liceo	...........7	 4	 2	 1	 31	 19	 14
	 3.-	CP	Tordera	...................7	 4	 1	 2	 30	 17	 13
	 4.-	CE	Arenys	de	Munt.....7	 4	 1	 2	 24	 20	 13
	 5.-	Dominicos	....................7	 3	 3	 1	 25	 17	 12
	 6.-	CE	Vendrell	..................7	 3	 2	 2	 26	 23	 11
	 7.-	RC	Jolaseta	...................7	 2	 3	 2	 26	 25	 9
	 8.-	SD	Espanyol	.................7	 2	 2	 3	 12	 22	 8
	 9.-	CH	Lloret......................7	 2	 1	 4	 25	 26	 7
	10.-	CHP	Sant	Feliu	.......... 7	 2	 0	 5	 25	 33	 6
	11.-	Compañía	de	María	....7	 2	 0	 5	 15	 23	 6
	12.-	Rochapea	......................7	 1	 1	 5	 20	 49	 4

Femení
OK Lliga

Igualada	Femení,	2	-	CP	Vila-Sana,	9
Girona,	1	-	CHP	Bigues	i	Riells,	8
PHC	Sant	Cugat,	0	-	CP	Manlleu,	4
CP	Voltregà,	0	-	Telecable	HC,	2
CP	Vilanova,	1	-	Cerdanyola	CH,	5
Deportivo	Liceo,	3	-	Palau	de	Plegamans,	4
CH	Mataró,	3	-	CP	Las	Rozas,	5

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CP	Vila-Sana	................5	 5	 0	 0	 31	 7	 15
	 2.-	CP	Manlleu	..................5	 5	 0	 0	 21	 6	 15
	 3.-	Telecable	HC................5	 4	 1	 0	 23	 6	 13
	 4.-	Cerdanyola	CH	............5	 4	 0	 1	 17	 6	 12
	 5.-	Igualada	Femení	..........5	 4	 0	 1	 15	 14	 12
	 6.-	Palau	de	Plegamans	....5	 3	 1	 1	 15	 8	 10
	 7.-	CHP	Bigues	i	Riells	... 5	 3	 0	 2	 15	 11	 9
	 8.-	Deportivo	Liceo	...........5	 1	 1	 3	 16	 16	 4
	 9.-	CP	Las	Rozas	................5	 1	 1	 3	 7	 19	 4
	10.-	PHC	Sant	Cugat...........5	 1	 0	 4	 9	 15	 3
	11.-	CP	Voltregà	..................5	 1	 0	 4	 5	 11	 3
	12.-	CH	Mataró	...................5	 1	 0	 4	 7	 19	 3
	13.-	CP	Vilanova..................5	 0	 0	 5	 9	 27	 0
	14.-	Garatge	Plana	Girona..5	 0	 0	 5	 2	 27	 0
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Aiguafreda
L’Estanc
C. Major, 17

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

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

Peipars
Pg. Torregassa, 39

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

Quiosc
Av. Prat de la Riba, s/n

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

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

Canovelles
Benzinera Repsol
C. Indústria, 104

Quiosc Cervantes
C. Riera, 12

Cànoves i Samalús
Estanc Garriga
Pl. Sant Muç, 1

Cardedeu
Bar Bopas
C. Dosrius, 128

Benzinera BP
C. Pins Roses, 2, 4

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

Estanc
Pg. Anselm Clavé, 3

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

Quiosc
Pl. Joan Alsina, s/n

Figaró-Montmany
Estanc del Figaró
Ctra. Ribes, 41

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

Benzinera Repsol
Ctra. N-152, km 33

Estanc Ateneu
Ctra. de Ribes, 119

Punt de Paper
C. Cellecs, 2, local 2

Tabacs Dolors
C. Jacint Verdaguer, 4

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

Benzinera Shell
C. Satèl·lits, 33

Estanc de dalt
C. Calàbria, 94

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

Llibreria Biset
Pl. Centre, 3

Granollers
Benzinera Primer
Passeig Conca del Besós, 26

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

Benzinera Sorli Discau
Ctra. Montmeló, 70

Gasolinera
Pg. Conca del Besós, 25

Hipermercat Esclat
C. Roma, 3

Llibreria La Gralla
C. dels Cabrits, 5

Llibreria papereria Buñuel
C. Francesc Macià, 93

Llibreria papereria Vendrell
C. Benito Morató, 2

Papereria Molins
C. Joan Prim, 130

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

Quiosc Marin
Pl. Corona

Supermercat Esclat
C. Girona, 225

Valldeneu
C. Joan Prim, 244

Gualba
Estanc de Gualba
Pl. del Montseny, 27

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

Llibreria papereria Casas
C. Estació, 3, local 3

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

Quiosc de la Cruïlla
C. Cruïlla

Supermercat Condis
C. Empordà, 10

Supermercat Esclat
Ctra. de Caldes de Montbui, 142

Lliçà de Vall
Paper Dolç
Av. Montserrat, 61

Llinars del Vallès
Estanc Jané
C. Anselm Clavé, 14

Quiosc
Pl. Esglesia, s/n

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

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

Quiosc Marquina
C. Fiveller, 9

Supermercat Esclat
Av. de Burgos, 15

Montmeló
Benzinera Repsol
C. Vic, 69

El Rebost de la Rosa
C. Major, 20

Supermercat Esclat
Av. Mil·lenari, 21

Montornès del Vallès
Benzinera Repsol
Av. Riu Mogent, 3

La Papereria
C. Riu Mogent, 4

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

Parets del Vallès
Benzinera Shell
Av. Catalunya, 111

Carlin
Av. Catalunya, 98

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

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

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

Paperots
Rambla Mestre Torrents, 51-53

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

Sant Celoni
6x3 Papereria
C. Jaume I, 8

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

Estanc Montnegre
C. Major, 3

Hipermercat Esclat
Ctra.C-35 cant. c. Indústria

Papereria Codina
C. Major, 84

Sant Esteve de 
Palautordera
L’Estanc
Ctra. Montseny, 5

Llibreria papereria La Lluna
Ctra. del Montseny, 47

Sant Feliu de Codines
Papereria La Plaça
Pl. Josep Umbert Ventura, 10

Santa Eulàlia de 
Ronçana
Can Ferrer
C. Barcelona, 100

Santa Maria de 
Palautordera
Benzinera Repsol
Ctra. C-35 P. km 51

Estanc Mola
Pl. de les Olles, 4

L’Estanc de Dalt
C. Major, 53

Vallgorguina
L’Estanc
Ctra. Nova, 47

Vilanova del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. BV-5001, km 19,9

Estanc de Vilanova
C. Palma, 8

Supermercat Esclat
C. Vallforners cantonada BP5002 

Gra-Masnou
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Surt 6 dies al diari de paper
i durant 3 setmanes a

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

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

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€
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AGENDA

seva ordenació sacerdotal, a 
l’església, 18.00.

L’Estany. 28a Fira de l’Es-
tany. De 9.00 a 14.00, fira 
d’artesans i concurs de pin-
tura ràpida. De 10.00 a 13.00 
a diversos espais: exposició 
col·lectiva “7 mirades 7”, 
exposició d’obres guanya-
dores d’anys anteriors del 
concurs de pintura ràpida de 
l’Estany, jornada de portes 
obertes al claustre, paintball, 
jocs gegants de futs, visita 
vehicles dels cossos d’interi-
or, tirada de bitlles catalanes, 
trobada de plaques de cava i 
visita al claustre del mones-
tir de l’Estany en realitat vir-
tual. Diferents espais.

28a Fira de l’Estany. 12.00-
13.00, plaça del costat de 
l’Ajuntament, escudella de 
Castellterçol. 13.45, plaça 
del Monestir, veredictes 
i lliurament dels premis 
del 50è concurs de pintura 
ràpida. 18.30, local social 
cine, ball de fira amb duet 
Ària. Diferents espais.

Dijous 09

L’Ametlla del Vallès. Taller 
de cosmètica natural per a 

gent gran: xampú, mascareta 
i tònic. Casal de la Gent Gran, 
17.00.

Formació de lectors i taller 
d’escriptura. Sala Polivalent. 
17.00.

Taller de llum i moviment. 
Taller per aprendre 
fotografia d’estudi (AFA). 
Les Voltes. 19.00.

Cardedeu. Hora menuda: El 
Nadal d’en Pere Perot, amb 
Eva González. Biblioteca 
Marc de Vilalba. 17.00.

Granollers. Linkedin, l’eina 
de vendes 4.0. En línia. 09.00-
13.30.

Degustació de coca solidària.  
Davant de la Fonda Europa. 
17.00.

Com treballem els 
verificadors. Biblioteca Can 
Pedrals. 19.00.

Club de lectura de novel·la.  
Biblioteca Roca Umbert. 19.00.

La Llagosta. Hora del conte. 
El drac i el Nadal, a càrrec 
de Puri Ortega.  Biblioteca. 
18.15.

Dilluns 06

Aiguafreda. Festa 
major.  Iniciació a la 
dansa del ventre a càrrec 
de Sesé Álvarez i amb 
la col·laboració de La 
Teranyina, sala de baix 
del camp d’esports, 11.00. 
Campionat de botifarra 
a càrrec de la Colla 
Gegantera, sala de dalt 
del camp d’esports, 16.00. 
Taller i venda de Pulseras 
Candela, El Talleret, 
16.00. Risoteràpia a càrrec 
de Montse Galobardes 
i la col·laboració de La 
Teranyina, El Talleret, 19.00. 
Concert revival amb los 80 
Principales amb versions 
dels 80 i 90, 23.00.

L’Estany. L’Estany per La 
Marató de TV3. 9.00, plaça 
del Monestir, caminada. 
17.00, Local Social Cine, 
el quinto per la Marató. 
Diferents espais.

La Garriga. Visita guiada: 
“Les dones, a la cuina a pelar 
pèsols!”.  Refugi de l’Estació 
de la Garriga. 11.00.

Llinars del Vallès. Concert 
de celebració dels 20 anys de 
Deixebles de la Kabra amb 
el concert de Xiula. Pista 1 
d’Octubre. 17.00.

Concert de gospel amb el Cor 
Gospel Llinars, Cor Gospel 
CardeDéu, Rock&Gospel i En 
Clau de Gospel. Escenari del 
parc de la Serradora. 18.00.

Montornès del Vallès. 
Torneig de petanca. 
Organitza Club Petanca Sant 
Sadurní. Pistes municipals 
de petanca. 09.00.

Parets del Vallès. Fira 
de Nadal. Amb paradetes 
i activitats. Pastorets i 
pessebre. Plaça de la Vila. 

11.30. Espectacle de màgia 
del Mag Esparragow, 12.00 
i 17.00. El camell Simba i el 
patge reial.  Plaça de la Vila. 
18.00.

Santa Maria de 
Palautordera. Taller de 
decoració nadalenca i bere-
nar. Organitza Associació 
de Veïns de Can Bosch. Can 
Bosch. 18.00-20.00.

Dimarts 07

Aiguafreda. Festa major.  
Cercavila infantil pels carrers 
del poble amb en Quimet i 
el seu tricicle, sortida de la 
plaça Major, 11.00. Sardanes 
amb l’Orquestra Maravella, 
plaça Major, 12.30. Taller 
de batukada, a El Talleret, 
16.00. Batukada amb els 
participants del taller, pels 
carrers, 17.00. Concert amb 
l’Orquestra Maravella, 18.00. 
Ball de gala amb l’Orquestra 
Maravella i el conjunt 
Millenium, sorteig del Cove, 
23.00.

Granollers. Donació de sang.  
Parròquia de Sant Esteve. 
De 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 
21.00.

Martorelles. Taller de 
postals de Nadal. Bar 
Safareig. 18.00.

Dimecres 08

Aiguafreda. Festa major.  
Campionat de petanca, 
aparcament davant A. 
Company, 08.00. Esmorzar 
geganter, plaça 1 d’Octubre, 
09.00. Passejada de gegants 
pels carrers del poble, 11.00. 
Concurs cultural en xarxa, 2n 
Trivial d’Aiguafreda, 16.00. 
Concert solidari de Càritas 
en recordança de mossèn 
Joan Carles Serra, iniciador 
i ànima d’aquest concert 
en el 12è aniversari de la 

Lliçà d’Amunt. Lab Portàtil. 
Tall de vinil. Crea el teu 
adhesiu personalitzat.  
Biblioteca Ca l’Oliveres. 18.00.

Lliçà de Vall. Club de 
Lectura Llegir el Teatre. 
Biblioteca Municipal. 20.00.

EDE, Espai de Debat 
Educatiu. Teatre del Casal 
Social. 21.00.

Martorelles. Taller de boles 
de Nadal. Bar Safareig. 18.00.

Taller de cuina tradicional 
de Nadal.  Espai Cívic el 
Safareig. 18.00.

Xerrada sobre “Salut 
i resiliència: cap a una 
Europa post-pandèmia”, a 
càrrec de Laura Rahola i 
Gemma Garcia. Biblioteca 
Montserrat Roig. 18.00.

Mollet del Vallès. Taller 
gastro amb Rosa Mayor.  El 
Casal. 18.00.

Dijous clandestins a La 
Tramolla. Sense guió, 
espectacle de màgia amb 
Oscar Sánchez. La Tramolla. 
20.30.

Parets del Vallès. Hora del 
conte. Any de rondalles.  
Biblioteca Can Butjosa. 
18.00.

Concert de Nadal a càrrec 
de l’Escola Municipal de 
Música. Teatre Can Rajoler. 
19.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Sessió especial del Club de 
Lectura SAV per parlar de No 
soc aquí, d’Anna Ballbona. 
Biblioteca Municipal. 19.00.

Sant Feliu de Codines. 
Presentació del llibre La 
Sagrada Família, signe 
d’identitat i fe, de Jordi 
Castellet Sala. Biblioteca. 
18.30.

Vilanova del Vallès. Hora 
del conte menuda: En Bum i 
l’estel dels desitjos. Biblioteca 
Contravent. 18.00-19.00.

LLINARS DEL VALLÈS 
CONCERT DE XIULA.  
20 anys Deixebles de la 
Kabra. Pista 1 d’Octubre. 
Dilluns 6 de desembre, 17.00.
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barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

Puig-reig

2X1
en l’entrada

al museu

cardona

2X1
en l’entrada

al museu

coll de nargó

2X1
en l’entrada

al museu

vic

30%
dte.

en l’entrada
al museu

les masies de voltregà

2X1
en l’entrada

al museu

vic

2X1
en l’entrada

al museu

riPoll

2X1
en l’entrada

al museu

barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

folgueroles

2X1
en l’entrada

al museu

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

exclusiu
Per als
subscriPtors

descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

2X1
en l’entrada

al museu

figueresmanlleu

2X1
en l’entrada

al museu

els
suBsCrIPtOrs
tenen Preus
esPeCIals Per

VIsItar els
PrInCIPals

museus
de CatalunYa

50%
dte.

en el Preu de 
l’entrada

barcelonatorrelles de llobregat

2X1
en CIrCuIt

de
maquetes
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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
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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.
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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. Fins al 16 de gener.’

Biblioteca. “Horacio Quiroga 
o el arte del cuento”. Pintures, 
dibuixos, fotografies i gravats. 
Fins al 18 de desembre.

Cardedeu

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

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. 

“Plens i buits. Glòria Ortega”. 

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. “Afini·
tats. 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’arquitectura”, 
arts decoratives. 
Fins al 9 de gener.

Museu de Ciències Naturals. 
“Tu investigues!” i Sala d’In·
vertebrats. 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. 

Espai Gralla. Mostra de pin·
tura de Josep M. Luján. Fins 
al 8 de gener..

Anònims. Ricard Geladó. 

EXPOSICIONS 
gener.

Sant Antoni de Vilamajor

Biblioteca Joana Raspall. 
“Dins la polpa”, de Miguel 
Moya Sánchez.

Parets del Valles

Rectoria Vella. “Retomar 
el vuelo”, de Paula Roque 
Martínez. Fins 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.

Sant Pere de Vilamajor

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

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 Lourdes 
Déu. Fins a dia l’11 de desem·
bre.

Fins a l’11 de desembre.

Espai Tranquil de Barbany. 
“Fotografia de natura i poe·
sia espiritual de poble”, de 
Jordi Solà Rodríguez.   
Fins al 13 de gener.

Centre Cívic Nord. “Animals 
en clarobscur” i “Abraçades”, 
col·lectiu La Mà el Tintorer. 
Fins al 22 de desembre.

Roca Umbert. Parelles artís·
tiques. Fins al 12 de desem·
bre.

La Garriga

Granja-cafeteria La Mila. 
“Paisatges”, pintures acríli·
ques de Lluís Gelabert Molas. 
Fins a finals de desembre.

Fundació Conxa Sisquella. 
“Epíleg”, pintura surrealista 
de Pascual Escosa.

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. 

CIRD Joana Barcala. 
“Desmuntem els rols de 
gènere”. Fins al 17 de desem·
bre.

Montmeló

Museu Municipal. Exposi·
ció “Estiueig de proximitat. 
1850·1950”. Fins al 31 de 

GRANOLLERS 
“UN TREBALL SOBRE 
LA CREU. Joies i escultu·
res de Jordi Sánchez i Sagi 
Tarbal. Taller Tasmania. 
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CARDEDDEU  Dijous

Esbarjo	 Mothers	 20.00	(El	Documental	del	Mes)

LA GARRIGA  Dilluns Dimarts Dimecres

Alhambra	 La	fada	de	les	estacions	 17.00	 17.00	 17.00
	 Respect	 18.30	 21.15	 18.30
	 Dune	 21.15	 18.30	 21.15

GRANOLLERS  Dilluns Dimecres

Edison	 La	puerta	de	al	lado	 18.00	(VOSE)	 -
	 Quién	lo	impide	 -	 17.00

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 Clifford,	el	gran	perro	rojo	 17.15	/	16.00	i	18.00	/	20.30
	 La	familia	perfecta	 19.15	i	21.30	/	16.00,	18.10,	20.20	i	22.30
	 La	casa	Gucci	(Atmos)	 16.00,	19.00	i	22.00
	 Cazafantasmas:	Más	allá	(Atmos)	 16.00,	18.30	i	21.00
	 La	casa	Gucci	 20.00	(dj.	VOSE)	/	17.40
	 Nido	de	víboras	 22.45	/	20.00
	 El	amor	en	su	lugar	 16.00	i	18.00
	 Pan	de	limón	con	semillas	de	amapola	 22.00
	 Encanto	 16.45	i	19.00	/	16.10	i	18.20	/	17.45	i	20.00	/	20.40
	 Way	down	 21.15	/	18.15,	20.30	i	22.45
	 Resident	Evil:	Bienvenidos	a	Racoon	City	 16.00,	18.00	i	22.30
	 Cazafantasmas:	Más	allá	 20.00
	 The	Matrix	(1999)	 22.20
	 La	familia	Addams	2:	la	gran	escapada	 16.00
	 La	hija	 22.15
	 Venom	2:	Habrá	matanza	 16.15
	 Eternals	 16.00,	19.00	(dj.	no)	i	22.00
	 Monsta	X	 20.00	(només	dijous)
	 El	refugio	 16.00	i	22.45

S ANT CELONI  Dilluns a dimecres   

Ocine	 Clifford,	el	gran	perro	rojo	 16.00	i	18.00
	 Way	down	 20.00
	 La	familia	perfecta	 18.10,	20.20	i	22.30
	 Encanto	 16.00,	17.00,	18.10	i	20.20
	 Resident	Evil:	Bienvenidos	a	Racoon	City	 16.00	i	22.30
	 Cazafantasmas:	Más	allá	 16.00,	18.30	i	21.00
	 La	casa	Gucci	 19.10	i	22.00
	 Eternals	 22.10

CAZAFANTASMAS: 
MÁS ALLÁ

EUA 2021. Dir. Jason Reitman. 
Amb Carrie Coon, Finn 
Wolfhard i Mckenna Grace. 
Comèdia.	Una	mare	soltera	i	
els	seus	dos	fills	arriben	a	una	
petita	ciutat,	i	descobreixen	
la	seva	connexió	amb	els	
caçafantasmes	originals	i	el	
llegat	secret	que	va	deixar	el	
seu	avi	després	d’ell.	Seqüela	de 
Cazafantasmas 2.

CLIFFORD, EL GRAN 
PERRO ROJO
EUA 2021. Dir. Walt Becker. 
Amb Darby Camp i Jack 
Whitehall. Aventures. Quan	
Emily	Elizabeth	coneix	un	
rescatador	màgic	d’animals	que	
li	regala	un	petit	cadell	vermell,	
mai	s’hauria	imaginat	que	en	
despertar-se	es	trobaria	un	gos	
gegant	de	tres	metres	al	seu	
petit	apartament	de	Nova	York.	
Mentre	la	seva	mare	soltera	és	
de	viatge	de	negocis,	Emily	i	el	
seu	divertit	però	impulsiu	oncle	

Casey	s’embarquen	en	una	gran	
aventura.

EL AMOR  
EN SU LUGAR

Espanya 2021. Dir. Rodrigo 
Cortés. Clara Rugaard i Ferdia 
Walsh-Peelo. Drama.	Gener,	
1942.	400.000	jueus	de	tot	
Polònia	fa	més	d’un	any	que	
estan	confinats	en	un	petit	
gueto	al	mig	de	la	ciutat.	Un	alt	
mur	de	maons	els	separa	de	la	
seva	llibertat.	No	obstant	això,	
l’esperit	d’aquells	habitants	
no	s’afebleix.	Un	grup	d’actors	
jueus	decideix	interpretar	
una	comèdia	musical	al	teatre	
Fémina	per	aixecar	els	ànims	
de	la	gent.	Entre	bastidors,	
els	actors	s’enfronten	a	un	
dilema	de	vida	o	mort	davant	la	
possibilitat	de	dur	a	terme	una	
fugida	després	de	la	funció.

EL REFUGIO
Espanya 2021. Dir. Macarena 
Astorga. Amb Loles León i Leo 
Harlem. Comèdia.	Una	estrella	

CARTELLERA

CINEMA 

OCINE 
GRANOLLERS 
I SANT CELONI 
L’actriu	Darby	Camp	i	
l’actor	Jack	Whitehall	
proganitzen	‘Clifford,	
el	gran	perro	rojo’

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. 
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Treball 

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

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

IENTAL

Tel. 93 845 26 56
Santiago Rusinyol, 6, 1r 2a - Sant Antoni de Vilamajor
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treballant com a doctora per a una 
ONG. Mentre intenten descobrir 
els secrets de la seva enigmàtica 
herència, Anna i Marina hauran 
de fer front a vells conflictes 
familiars i intentar recuperar els 
anys perduts.

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 
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.

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
D’esquerra a dreta, 
Belén Rueda, Gonzalo de 
Castro, Gonzalo Ramos, 
José Coronado, Carolina 
Yuste i Pepa Aniorte, a ‘La 
familia perfecta’

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 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 FAMILIA 
PERFECTA
Espanya 2021. Dir. Arantxa 
Echevarria. Amb Belén Rueda, 
José Coronado i gonzalo de 
Castro. Comèdia. Lucía creu 
portar una vida modèlica i tenir-
ho tot sota control. Des que es 
va casar, va bolcar tots els seus 
esforços en la cura de la seva 
família ideal. Però tot comença 
a esfondrar-se el dia que apareix 
Sara, la xicota del seu fill; una 
noia jove, lliure i llenguda i, 
amb ella, una família política 
molt diferent a la idea que Lucía 
sempre va somiar per al seu 
fill. A partir d’aquest moment, 

Lucía descobrirà que la família 
perfecta no era exactament el 
que ella pensava.

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.

NIDO DE VÍBORAS
Corea del Sud 2021. Dir. Kim 
Yonghoon. Amb Jeon Do-yeon 
i Jeong Woo-seong. Drama. 
El destí d’un mediocre grup 
de desgraciats comença a 
convergir lentament mentre 
s’enfonsa. Joong Man va fent 
amb prou feines treballant en 
una sauna i cuidant de la seva 
mare malalta, fins que troba 
al vestidor una bossa plena 
de diners. Tae Young s’ha 
ficat en un embolic perquè la 
seva xicota ha fugit amb els 
diners que ell havia robat a 
un prestador. A més, apareix 
misteriosament un cadàver. Mi 
Ran, acorralada entre el marit 
maltractador i la feina vulgar 
de cambrera, comença una 
relació amb el seu jove amant, 
Jin Tae, que s’ofereix a matar 
la seva parella… Així comença 
aquest joc en el qual només pot 
sobreviure el més fort.

 
PAN DE LIMÓN 
CON SEMILLAS  
DE AMAPOLA
Espanya 2021. Dir. Benito 
Zambrano. Amb Elia galera i Eva 
Martín. Drama. A Valldemossa, 
un petit poble de l’interior de 
Mallorca, Anna i Marina, dues 
germanes que van ser separades 
en la seva adolescència, es troben 
de nou per vendre una fleca que 
han heretat d’una misteriosa 
dona a la qual creuen no conèixer. 
Les germanes són dues dones 
amb vides molt diferents. Anna a 
penes ha sortit de l’illa i segueix 
casada amb un home al qual ja 
no estima. Marina viatja pel món 
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Fa 30 anys 
9/12/1991

“Nou tribus 
urbanes 
es disputen 
el territori de 
Mollet del Vallès”

Fa 20 anys 
10/12/2001

“Detinguts 
cinc joves per 
cremar una ETT 
de Granollers”

Fa 10 anys 
5/12/2011

“L’alcalde 
de Santa 
Eulàlia diu que 
els han deixat 
un Ajuntament 
en bacarrota”

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
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 6. 
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 7. 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dies 8 i 9.

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

La Garriga
✚ CRESPI 
C. Calàbria, 80.  
Tel. 93 871 69 97 | dies 6 a 9.

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

La Llagosta
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 6 a 9.

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
✚ RELATS 
C. Gallecs, 73.  
Tel. 93 570 79 73 | dia 6. 
✚ L’ESTACIÓ 
C. Sant Ramon, 55.  
Tel. 93 593 30 93 | dia 7. 
✚ GARNÉS 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 8. 
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 9.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 6. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 7. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 8. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 9.

Montornès del Vallès
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 6. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 7. 
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 8.
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 9.

Parets del Vallès
✚ FARMÀCIA DEL POBLE 
C. Raval, 26. Tel. 93 573 75 12 
| cada dia, de 9 a 22h. 
✚ ISERN 
Av. Catalunya, 84. Tel. 93 562 
19 18 | cada dia de 9 a 21h.

La Roca del Vallès
✚ CENTRAL  
Rambla M. Torrents, 23. Tel. 93 
842 28 50 | laborables, de 8 a 21h.

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 
Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 

57 | dilluns a divendres, de 9 a 
14 i de 16.30 a 20.30h.

Sant Celoni
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 6. 
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 7. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 8. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 9.

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. Parella de ball del 
donut, el croissant o l’ensaïmada (tres mots) / 
2. Donarà per darrera. Està fet un autèntic bo-
rinot / 3. Vibració. És per encendre el motor, 
i per sentir una mica de música i tot. La cosa 
llatina / 4. No renteu com cal, amb un sabó 
com aquest. Humors infal•libles en licors / 5. 
Institut de Química Local. És fàcil de trobar 
en un alocar. Força letal, permetre l’anglès / 
6. Més vistos que uns mitjons d’excursionista. 
Borratxera, embriaguesa / 7. El condicionant. 
Aquella italiana que va matar la Sebastiana. 
A mig termini / 8. Durà la queixa a instàncies 
superiors. Hidrocarbur tirant a indeterminat 
/ 9. Va jugar al Barça dels 70, però era oriünd 
del Marroc. Queda mal encolat, quan fan 
forats al camp / 10. Flors amb aspecte de noies 
basques. Als marges de la societat / 11. No 
tenen forma d’arca, ans d’arc. No troba que 
n’hi hagi per tant, amb això de l’Everest / 12. 
Verga de bou, que no és prou vist. Lliurament 
a l’enemic en plena reculada / 13. La noia des-
presa se la posa discretament d’esquena. Faci 
ús d’en Musil sense cap ni peus.

VERTICALS: 1. Dels venedors de la plaça, el 
més sàdic. Era propi de la Gardner / 2. Símpto-
mes d’arítmia. Exercicis circenses inspirats en 
l’economia domèstica / 3. Criada tractada amb 

certa famuliaritat. Quina impressió, el girar 
de la pilota! / 4. Acumulació d’anys. Presó 
subterrània per la banda de Torrelavega. 
Marxa de Manacor / 5. I entra a Almussafes. 
Inflada per un sargàs en mal estat. Topo de 
mala manera contra un pòtol que pujava / 6. 
Propi d’en Delgado o d’en Camp. Morim en 
ple embús / 7. Bonics, Barats i Enemistats. 
Religiós, en accepció popular. Dues de cop / 
8. Alegria per haver ingressat a la borbona-
lla. Estrany clixé, el del vocabulari / 9. Espai 
reservat al tinent. Fent oïdes sordes a la força 
de la gravetat / 10. Article en zel. Greixant el 
motor. A l’ànima d’en Cernuda / 11. Fiquem 
al forn una barreja de morter. Gastat sense 
esperar més / 12. En matèria de llegats és 
algú com ara el secretari.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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Exclusiu
pEr als
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Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig. les seves dades personals seran tractades per premsa d’osona, sa i catVl 97, slu (conjuntament i en endavant, El 9 Nou) amb la finalitat 
de fer-lo participar en els sorteigs. les dades personals, així com imatges i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans 
previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

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

SORTEIG
D’ENTRADES

DOBLES

Consulteu el codi del mes de 
desembre entrant a: el9club

supermercat-online

bonpreuesclat.com
5 de

descompte
en compres

online
30% DTE. pRESENTANT EL CARNET

SORTEIG DE CALENDARIS INFANTILS TEO SORTEIG DE LOTS

Regal de lots de vi
per Nadal
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Passió
L’handbol és l’esport naci-
onal de Dinamarca sense 
cap discussió i ho tornen 
a fer palès al Mundial 
de Granollers. El plató 
de televisió més gran al 
Palau d’Esports és el seu. 
Tal deliri pot respondre 
al fet que a Dinamarca 
es juga una especialitat 
anomenada haandbol des 
del 1898, de manera que 
els danesos disputen l’ori-
gen de l’handbol modern 
als alemanys, que el 1917 
jugaven a Berlín al tor-
ball, un altre dels orígens 
de l’esport.
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VISIÓ PERIFÈRICA

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LVIV)

Què és un filòsof?
[Riu de tot cor] En primer lloc, 

s’ha de diferenciar el professor de 
filosofia del filòsof. Es té la idea que 
el filòsof és el pensador creatiu que 
dona una visió original de la reali-
tat. Tothom podem filosofar, però 
la categoria de filòsof seria per als 
qui tenen un sistema i una concep-
ció harmònica del món. Són els que 
pensen i van una mica més enllà del 
coneixement habitual, fins i tot més 
enllà del coneixement científic. No és 
que superin el coneixement científic, 
però es distancien més de la realitat.

Què diria Aristòtil de la Covid?
Aristòtil justament era un filò-

sof que dominava la biologia. Crec 
que tindria molt clar que es tracta 
d’una malaltia o d’una mancança en 
els processos biològics. I ho faria 
d’una manera extraordinària perquè 
vivia un moment on predominava la 
visió mítica, tot el que passava era 
producte del destí o dels déus o de 
forces ocultes. Ell es dedicaria a l’ob-
servació i a l’anàlisi. I se m’acut un 
altre helenista, posterior a Aristòtil, 
que és Epicur. Ell es planteja molt el 
tema del dolor, el tema de la mort, el 
tema del patiment. Si fos ara, Epicur 
donaria receptes per superar la por. 
Ell pensa que el més gran patiment 
de la humanitat són les pors (por a la 
malaltia, por a la mort, por als déus) i 
ell buscaria receptes contra la por.

I els filòsofs contemporanis?
És curiós que molts filòsofs de 

renom s’han llançat a opinar i a dir la 
seva. Al maig el pensador basc Daniel 
Innerarity va treure un llibre, però és 
que també van aparèixer traduccions 
de Slavoj Zizek, ha intervingut Victò-
ria Camps i es tradueixen articles de 
Bernard-Henri Lévy o Byung-Chulo 
Han, que és un dels filòsofs més de 
moda. Tothom s’hi llença, fins i tot el 
peculiar Michel Houellebecq. 

Per què és curiós?
El filòsof Hegel parlava de l’òliba 

de Minerva, que surt a treballar al 
capvespre, quan s’acaba el dia. O 

sigui, quan els fets han passat, quan 
tot ha reposat, l’òliba –el símbol de 
la saviesa– surt de caça. No sé fins a 
quin punt els filòsofs que estan publi-
cant han deixat reposar les coses per 
fer reflexió filosòfica.

És massa d’hora per filosofar?
La diferència entre ciència i filoso-

fia és que la ciència treballa la imme-
diatesa dels fets, de les dades, de les 
observacions. La reflexió filosòfica 
intenta buscar causes més transcen-
dents, interpretacions més definiti-
ves. Però és la meva impressió.

Tornem a Epicur, la por és un dels 
fantasmes desfermats en aquesta 
pandèmia?

Evidentment. I tenim motius per 
tenir por, però hi ha una cosa lamen-
table des del meu punt de vista: tenir 
por per interès econòmic. És a dir, 
tenir prudència està molt bé, però la 
por crea un estat d’ànim en les perso-
nes per vendre-li allò que es vulgui. I 
n’hi ha, de por, provocada des de fora, 
des dels mitjans de comunicació, des 
dels interessos econòmics.

Si la por és sentiment, tendim a 
una societat més sentimental més 
que no pas racional? 

Això en el fons són els negacionis-
tes. D’una banda, els defensors de la 
ciència, de la vacuna, pretesament 
positivistes, tot i que potser hi havia 
al darrere algun element d’autorita-
risme. I de l’altra banda, els negacio-
nistes, que es basen en emocions, sen-
se arguments objectius, fent servir 
les fake news, i que es basen en la por.

Filosòficament es pot treure res 
d’interessant d’aquesta pandèmia?

Filosòficament, socialment, eco-
nòmicament... és clar que se’n poden 
treure conclusions. Per exemple, tots 
hem constatat la solidaritat, com la 
dels sanitaris i altres voluntaris. Si 
algú tenia perduda l’esperança en la 
humanitat, hi ha un col·lectiu que 
ens ha fet revaloritzar aqueta societat 
estrafolària i corrompuda que ens 
està tocant viure. 

Jesús Medina
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Fernández, de 79 anys, dirigeix la Universitat Popu-
lar de Granollers i ha estat professor de filosofia a 
Agramunt, Sabadell i Granollers. A l’institut Antoni 
Cumella va fer classe durant 22 anys.

“Si fos ara, Epicur donaria 
receptes per superar la por”

MARIANO FERNÁNDEZ, professor 
de filosofia i director de la UPG


