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El calendari d’Estabanell és una tradició que fa anys que dura. Tanmateix, l’any 2021, 
vam incorporar una modificació: en comptes d’entregar-lo tot sencer a finals d’any, 
vam començar a repartir-lo cada final de mes, pàgina per pàgina, amb El 9 Nou. De cop 
i volta, havíem trobat una manera de “saludar-te” cada mes. I és que de vegades, estar 
més a prop no és una qüestió de distància. Feliç 2022!
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L’alcalde de les Franqueses 
diu que la seguretat ha 
millorat després de tancar 
el parc de la Malagarba

Els vallesans Lluís Garriga 
i Lluís Noguera, al consell 
de govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans 

El nou ambulatori 
de la Batllòria enllesteix 
les obres d’adequació 
i podria obrir pel març

(Pàgina 12)(Pàgina 4) (Pàgina 7)

Les cavalcades de Reis es 
mantenen amb l’ai al cor per 
l’evolució de la sisena onada
Només Bigues i Riells l’ha suspesa, però tindrà campaments reials (Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 5) Agents consulten testimonis que haurien vist Francisco (a la foto petita) a la zona de l’antiga Bimbo

Bombers i policies busquen Francisco
L’home de 84 anys va desaparèixer quan va anar a passejar pel riu Congost el dia de Nadal

Cinc empreses 
vallesanes, 
entre les 500  
que més creixen 
a l’Estat

(Pàgina 16)
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MONOGRÀFIC ESPECIAL
SOBRE ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

Dilluns, 27 de desembre de 2021

Agricultura 
sostenible
i sobirania 
alimentària

CÀTEDRA D’AGROECOLOGIA DE LA UVIC

Defugir grans monocultius per 
afavorir els petits productors i 
el consum local

TESTIMONIAL

El menjador social El Tupí, 
de Vic, proporciona un àpat 
a persones vulnerables 

ENTREVISTA A ANNA BARNADAS

La secretària d’Acció Climàtica 
parla de les modificacions al 
decret d’energies renovables

OPINIÓ

Alfred Vernis, de la Càtedra Món 
Rural de la UVic-UCC, aposta 
per canvis radicals de model

L’emblemàtic 
bar restaurant 
Rosset de 
Caldes baixa 
la persiana

(Pàgina 23)

El Recam 
Làser Caldes 
es classifica 
per a la Copa 
del Rei

(Pàgina 24)

“Visca, visca el Jesuset!”
Els incombustibles Lluquet i Rovelló tornen a vèncer Lluci-
fer, Satanàs i les fúries de l’infern a les representacions d’Els 
Pastorets de Canovelles i la Garriga d’aquest cap de setmana.

(Pàgina 21) Els Pastorets de la Garriga aquest dissabte
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Taulells de fa un segle
Els dos taulells modernistes de Can Baldufes, a la plaça dels 
Cabrits de Granollers, acaben de fer 100 anys. Els mobles es 
van recuperar el 2013 pel 125è aniversari de la botiga.

(Pàgina 22) Teresa Maria Riera, a Can Baldufes
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El calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

Suplement mensual
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Les cavalcades de Reis tornen a la 
comarca pendents de la pandèmia
Els municipis vallesans preparen la rebuda a Ses Majestats amb la incertesa de la sisena onada

Granollers

O.S.

Els municipis vallesans es 
preparen aquest dia per recu-
perar les cavalcades de Reis, 
que tornaran la tarda del 5 
de gener després d’haver-se 
hagut de suspendre ara fa un 
any a causa de la pandèmia. 
Enguany sí que se celebraran, 
però tant els ajuntaments 
com les entitats implicades 
en la seva organització estan 
pendents en tot moment de 
l’evolució de la coronacrisi 
i conviuen amb la incertesa 
generada per la sisena onada, 
que ja ha obligat a fer més 
d’un canvi sobre les previ-
sions inicials, i que encara 
podria forçar noves modifi-
cacions als programes durant 
els propers dies.

Granollers encara està 
ultimant els detalls de la seva 
cavalcada, tot i que ja n’ha 
avançat el recorregut. Sor-
tirà, tal com és habitual, de 
Roca Umbert i finalitzarà a la 
Porxada, però el trajecte serà 
diferent del d’altres anys, i 
esquivarà l’entorn dels car-
rers Alfons IV i Anselm Cla-
vé, i el substituirà pel traçat 

de les avingudes Sant Esteve 
i del Parc, i del carrer Girona, 
vies més amples on serà més 
fàcil d’evitar aglomeracions 
i respectar la distància de 
seguretat.

A Mollet, els Reis tornaran 
a arribar amb tren a l’esta-
ció de Mollet-Sant Fost, i es 
desplaçaran fins a l’avinguda 
Antoni Gaudí fent el recor-
regut habitual però evitant 
el contacte directe amb els 
infants. També per motius 
de seguretat, s’ha descartat 
el llançament de caramels 
des de les carrosses reials i 
la participació de cap coral 
a l’acte de lliurament de les 
claus de la ciutat a Ses Majes-
tats per part de les autoritats 
locals.

A Sant Celoni, la cavalcada 
modificarà el seu recorre-
gut habitual i transitarà per 

carrers amples per evitar 
aglomeracions. A més, el 
lliurament de les cartes dels 
infants a Ses Majestats no es 
durà a terme a la plaça de la 
Vila, com seria habitual, sinó 
a l’aparcament del pavelló 
d’esports, un entorn més 
ampli i a l’aire lliure. Només 
s’hi podrà accedir amb cita 
prèvia, que es pot demanar 
a través del web de l’Ajunta-
ment tot indicant a quin dels 
tres reis es vol lliurar la carta.

A Canovelles, la cavalcada 
es farà sense entitats. És una 
mesura que l’Ajuntament 
acaba d’adoptar per reduir el 
nombre de persones impli-
cades en la celebració i mini-
mitzar els contactes. Els Reis 
sortiran del carrer Indústria 
i seran rebuts per les autori-
tats municipals a la plaça de 
la Joventut abans de rebre 

les cartes dels infants al Tea-
tre Auditori Can Palots.

La Roca celebrarà tres 
cavalcades, una al centre del 
municipi i la resta als nuclis 
de Santa Agnès i la Torreta. 
En tots els casos, respon-
sables municipals i de les 
comissions organitzadores 
vetllaran pel compliment 
dels protocols sanitaris 
vigents. Cardedeu, d’altra 
banda, preveu fer la caval-
cada tal com sempre l’havia 
fet, però limitant el seguici 
reial a les tres carrosses 
dels reis i prescindint dels 
camions plens de nens que 
solien acompanyar-les, on 
seria molt difícil garantir el 
manteniment de la distància 
de seguretat. La cavalcada 
sortirà de la plaça Joan Alsi-
na i finalitzarà davant de 
l’Ajuntament.

cavalcada més curta i 
estrena de carrosses

També a Llinars s’ha reduït 
el seguici a les tres carrosses 
reials. A més, no es tiraran 
caramels i es farà una caval-
cada més curta que l’habitu-
al, amb l’avinguda Pau Casals 

com a eix central i finalitzant 
al pati exterior del Castell 
Nou. Caldes, en canvi, optarà 
per una cavalcada similar a la 
d’anys anteriors a la pandè-
mia, tot i que es vetllarà pel 
compliment dels protocols 
sanitaris. I els infants no 
podran lliurar les cartes als 
Reis durant el seu pas per la 
plaça de la Font del Lleó, com 
solien fer habitualment, sinó 
que s’hauran d’esperar a la 
seva arribada al Parc Reial, 
que s’instal·larà a Can Rius.

A Santa Eulàlia de 

Ronçana, Ses Majestats 
estrenaran enguany tres 
noves carrosses en una caval-
cada que seguirà el seu recor-
regut habitual. “Com que no 
és un poble molt extens, no 
preveiem grans aglomeraci-
ons. Tot i això, demanem a la 
ciutadania que eviti concen-
trar-se als punts on hi hagi 
més gent i que es reparteixi 
al llarg de tot el recorregut, 
ja que hi haurà espai de 
sobra. També recomanem a 
la gent que es quedi a casa 
o als punts més propers al 
seu domicili en lloc d’anar al 
centre del poble”, apunta un 
portaveu de l’Ajuntament.

Vallromanes recuperarà 
el format habitual de la 
cavalcada, inclòs el pessebre 
on els més petits solen dis-
fressar-se d’àngels i dimonis 
abans de lliurar les cartes a 
Ses Majestats, tot i que hi 
haurà modificacions pensa-
des per contenir la propa-
gació de la covid. Només els 
Reis pujaran a les carrosses 

Els patges reials 
comencen a rebre 
les cartes dels 
infants vallesans
Granollers Els patges 
reials han començat aques-
ta setmana a rebre les car-
tes dels infants de diversos 
municipis vallesans. També 
han visitat els comerços 
locals per assegurar que tot 
estigués a punt per l’arri-
bada de Ses Majestats. A 
la imatge de l’esquerra, la 
patgessa Gregorina va fer 
divendres al matí un recor-
regut pels establiments 
de l’associació Comerç Ral 
de Granollers, situats a 
l’entorn del carrer Roger 
de Flor i la plaça de les 
Hortes, al barri de Sota el 
Camí Ral.

D’altra banda, a les Fran-
queses, el patge Ganxet i 
els seus ajudants, els Gan-
xetins, fan visites regulars 
a la Fira de Nadal que hi 
ha instal·lada des del 17 de 
desembre passat a la plaça 
de l’Ajuntament. A la foto-
grafia de la dreta, el poden 
veure recollint cartes dels 
infants divendres passat. 
La Fira de Nadal roman-
drà oberta fins divendres 
vinent amb atraccions com 
una pista de patinatge.

Granollers 
modificarà 

el recorregut, 
passant per 

carrers amples

els reis 
rebran cartes 

amb cita prèvia 
en poblacions 

com sant celoni
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Cartell que anuncia el recorregut de la cavalcada, al centre de Granollers

La comarca espera l’arribada  
dels Reis amb activitats diverses
Els campaments reials serviran per amenitzar l’espera als més menuts

Granollers

EL 9 NOU

Pendents de l’arribada dels 
Reis d’Orient el 5 de gener, 
tots els municipis vallesans 
han començat a dur a terme 
activitats com ara tallers de 
confecció de fanalets i altres 
complements típics d’aques-
tes dates per fer més curta 
l’espera als infants. La majo-
ria de poblacions ho fan en 
campaments reials instal·lats 
expressament per a l’ocasió, 
els mateixos espais on s’aco-
modaran Ses Majestats un 
cop hagin arribat.

A Granollers, la Nau Dents 
de Serra de Roca Umbert 
acull dilluns i dimarts un 

tallers de fanalets i picarols 
que es duran a terme de 10 
del matí a 2/4 d’1 del migdia, 
i de 4 de la tarda a 2/4 de 8 
del vespre. De cara a dilluns 
de la setmana vinent, i fins 
a l’arribada dels Reis, el pat-
ge Gregori preveu tornar a 
instal·lar el seu campament 
reial al recinte de la mateixa 
Fàbrica de les Arts.

A Canovelles, el campa-
ment reial obrirà portes el 
mateix dia 5 de gener a les 
11 del matí a la plaça de 
la Joventut. El carter reial 
rebrà les cartes dels infants 
més matiners i es durà a 
terme un taller de fanalets. 
A partir de les 5 de la tarda 
hi haurà un concert de ben-

vinguda als Reis amb el grup 
Sardines en Llauna.

A Caldes, el parc de Can 
Rius acollirà a partir de 
dilluns vinent el tradicional 
campament reial, al qual 
es podrà accedir pel pont 
de Can Rius –la instal·lació 
del campament comportarà 
modificacions en la mobi-
litat a l’entorn del parc–. 
L’horari d’obertura serà de 
2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 
del vespre, excepte el mateix 
5 de gener, que el parc obrirà 
d’11 del matí a 2/4 de 2 del 
migdia. En total, seran més 
de 200 metres lineals de parc 
ambientats i transformats en 
tota una experiència màgica 
per als visitants.

Bigues i Riells, 
sense cavalcada

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

Bigues i Riells del Fai ha 
optat per suspendre la 
seva cavalcada de Reis 
arran de l’evolució de la 
pandèmia. Sí que hi hau-
rà un campament a cada 
un dels dos pobles que 
formen el municipi. Per 
poder-hi entrar i lliurar 
la carta a Ses Majestats, 
caldrà fer reserva prèvia al 
portal digital Entrapolis.
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on antigament viatjaven 
també diversos infants.

A Lliçà de Vall, la Caval-
cada sortirà de l’escola Els 
Vinyals i finalitzarà a la plaça 
de la Vila. “Hem modificat 
el recorregut per fer-lo més 
curt, i d’aquesta manera 
minimitzar el risc de contagi. 
També ens hem assegurat 
que tota la interacció dels 
Reis amb els infants sigui a 

l’aire lliure, i que no hi hagi 
menjar en tota la cavalcada, 
i insistirem en la necessitat 
de respectar en tot moment 
la distància de seguretat”, 
avança la regidora de Festes, 
Sònia Farrés.

A Lliçà d’Amunt, la caval-
cada començarà a la biblio-
teca Ca l’Oliveres i es des-
plaçarà fins a l’Ajuntament. 
Els Reis d’Orient no baixaran 

en cap moment de les seves 
carrosses –tan sols un cop 
arribats a la seva destinació, 
on seran rebuts per les auto-
ritats locals i faran un pregó 
des del balcó del consistori 
abans de rebre les cartes dels 
infants–. L’Ajuntament reco-
mana als assistents que es 
distribueixin al llarg de tot 
el recorregut per evitar aglo-
meracions.

Santa Maria de Palau-

tordera preveu recuperar el 
model habitual de cavalcada, 
sempre en funció de si ho 
permet la situació sanitària. 
D’aquesta manera, es preveu 
començar el recorregut al 
passeig de les Escoles i fina-
litzar-lo a la plaça de la Vila. 
“L’únic canvi serà a l’hora 
de donar la carta als Reis. 
En lloc d’obrir les portes i 

deixar que els infants entrin 
de cop, farem tres cues dife-
renciades que accediran per 
tres portes diferents, amb la 
intenció d’evitar aglomera-
cions”, apunta el regidor de 
Cultura, Merí Garcia.

Sant Esteve de Palau-

tordera es planteja recupe-
rar el format habitual de la 
cavalcada, tot i que aplicant 
les mesures de seguretat que 
siguin vigents al moment 
de celebrar-la. El recorregut 
sortirà a Santa Margarida i 
finalitzarà a la plaça Major. 
Campins també recuperarà el 
format habitual de la caval-
cada.

Sant Fost de Campsen-

telles canviarà la ruta per 
evitar aglomeracions, i 
ampliarà l’espai i prescindi-
rà de la recepció a la plaça 
Reial. Martorelles farà el 
recorregut habitual, tot i 
que per evitar aglomeracions 
només es podrà lliurar la 
carta als Reis amb reserva 
prèvia.
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TELÈFON ATENCIÓ VÍCTIMES

VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES D’ACCIDENTS

US DESITJA UN
FELIÇ ANY 2022

Galeria Sol , antiga Casa Matas
Carrer del Sol, 47. Granollers

Dilluns, 27 de desembre de 20214 PLE DE LES FRANQUESES

L’alcalde de les Franqueses 
diu que la situació al parc 
de la Malagarba ha millorat

Més de sis mesos esperant un vidre
Les Franqueses del Vallès En el ple de dijous, els grups 
de l’oposició van tornar a preguntar al govern municipal 
(Junts-PSC) sobre la previsió d’entrada en servei de l’ascen-
sor que dona accés a la passera de vianants entre el carrer 
Aragó i el parc de la Malagarba, que no funciona des de 
fa més de mig any arran del trencament d’un vidre en un 
acte vandàlic. La regidora d’Obres i Serveis, Marta Sánchez 
(PSC), va explicar que el 29 de novembre va tenir una reu-
nió amb l’empresa Orona, que va explicar que els vidres 
s’han d’importar d’un país europeu, fet que n’ha endarrerit 
el subministrament, però es preveu que es puguin rebre 
entre el 17 i el 24 de gener.
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Les Franqueses del Vallès

Josep Villarroya

L’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, ha afirmat 
que la situació al parc de la 
Malagarba ha millorat des-
prés del tancament perime-
tral que es va fer arran de les 
queixes que hi va haver per 
tràfic de droga i inseguretat 
per part d’alguns veïns de 
la zona. En el ple de dijous 
passat, Colomé va dir: “El 
que hem fet a la plaça de la 
Malagarba ha tingut un efec-
te positiu.”

L’alcalde ho va dir en res-
posta a una intervenció del 
portaveu d’Imagina Esquerra 
en Comú (IEC), Rafael Ber-
nabé, que va advertir que el 
problema de la Malagarba 
s’ha traslladat al pas de via-
nants per sota de la via del 
tren entre el carrer Aragó de 
Bellavista i el barri de Can 
Mònic de Granollers. Colomé 
va afirmar que les càmeres 
de vigilància en aquest punt 
tornen a estar operatives i 
que, en cas que tornin a ser 
vandalitzades, es posaran 
en llocs elevats “on no s’hi 
pugui arribar”.

Sobre el parc de la Mala-
garba, va afegir que s’està 
treballant en el projecte de 
transformació urbanística, 
que pot estar a punt en un 
termini d’uns dos mesos i 
que “es buscarà el màxim de 
consens”.

L’alcalde va remarcar que 
la seguretat és “el tema 
estrella” de pressupost de 

l’Ajuntament per l’any 2022, 
en què va anunciar que hi 
haurà una partida d’1,5 mili-
ons d’euros per fer una nova 
comissaria per a la Policia 
Local, va dir que la policia ja 
passeja per Bellavista i Corró 
d’Avall en dues patrulles i 
que el 2 de febrer està pre-

vista una reunió de la Junta 
de Seguretat Local, amb la 
presència del conseller d’In-
terior, per avaluar les dades 
de fets delictius al municipi.

En el mateix ple, Colomé 
va dir que hi haurà una par-
tida de 300.000 euros per a 
la instal·lació de càmeres de 

vigilància als polígons i al 
nucli urbà i va recordar que 
l’any vinent la plantilla de la 
policia augmentarà de 32 a 
42 agents.

A FAVOR DE LA IMMER-
SIÓ  LINGÜÍSTICA

En el ple es va donar comp-
te d’una moció a favor del 
model educatiu català i la 
immersió lingüística amb els 
vots de Junts, IEC i SAL-CUP. 
El PSC hi va votar en contra 
en desacord amb el punt que 
es referia a l intromissió dels 
tribunals en contra de l’ús de 
la llengua i en va presentar 
una altra que també defensa-
va el model però demanava 
el compliment de les sentèn-
cies. Aquesta no va prosperar 
amb el vot en contra de tota 
la resta de grups, tot i que 
per motius diferents.

Tampoc van prosperar les 
mocions de SAL-CUP, que 
demanava preveure 400.000 
euros del pressupost per fer 
el projecte i iniciar les obres 
del carril bici al municipi. 
La regidora de Mobilitat, 
Montse Vila (Junts), va dir 
que ja es treballa en el tema 
amb l’escola de ciclisme 
de Llerona i que hi ha una 
partida pressupostària de 
200.000 euros en el pressu-
post del 2022 per eficiència 
energètica. No va convèncer 
Maria Forns (SAL-CUP), que 
va recordar que en dos anys, 
han presenta una moció 
similar fins a cinc vegades i 
sempre s’ha rebutjat.

Befesa 
compleix per 
primer cop 
en cinc anys

J.V.

En el ple, l’alcalde es va 
referir al fet que per primer 
cop en sis anys, la foneria 
d’alumini Befesa, en el punt 
de mira de les queixes dels 
veïns pel soroll i la contami-
nació ambiental, ha superat 
satisfactòriament una ins-
pecció feta per la Direcció 
General de Qualitat Ambi-
ental i Canvi Climàtic de 
la Generalitat el dia 27 de 
juliol d’aquest any. És la 
primera inspecció que supe-
ra l’empresa en set anys, 
ja que les que s’havien fet 
els anys 2017, 2018, 2019 i 
2020 van determinar que no 
es complien les condicions 
fixades en l’autorització 
ambiental de l’empresa.

En aquesta ocasió, però, 
el resultat de la inspecció 
diu que es garanteix un 
compliment adequat de 
les condicions de l’auto-
rització ambiental, ja que, 
tot i que s’han detectat 
alguns incompliments, es 
qualifiquen com a “poc 
importants”. En concret, els 
incompliments tenen a veu-
re amb la producció de resi-
dus. L’informe diu que no 
s’acredita documentalment 
que alguns residus generats 
es gestionin d’acord amb les 
prescripcions establertes 
per la normativa reguladora 
del procediment de gestió 
de residus.

L’informe també diu que, 
durant els anys 2020 i 2021 
s’identifica la generació 
de nous residus, generats 
de forma no puntual, que 
no estan descrits en l’auto-
rització ambiental i que es 
tracta de residus de la cons-
trucció i demolició.

L’oposició alerta que el problema s’ha traslladat al pas de vianants sota la via del tren

    PUBLICITAT Serveis
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Efectius dels Bombers a primera hora de la tarda a tocar del carrer Joanot Martorell, on es va traslladar la cerca
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Busquen a Granollers un home 
de 84 anys perdut el dia de Nadal

Granollers

EL 9 NOU

Efectius dels Bombers i dels 
Mossos d’Esquadra busquen 
des de dissabte a la nit un 
home de 84 anys i veí de 
Granollers que no va tornar a 
casa després de sortir a cami-
nar la tarda del dia de Nadal. 
La recerca es fa amb efectius 
terrestres amb el suport de 
dues unitats canines dels 
Bombers especialitzades 
en la recerca de persones. 
També va comptar amb la 
presència d’helicòpters dels 
Bombers i dels Mossos i de 
drons de la policia catalana. 
A més, hi va participar la 
Policia Local i, diumenge, 
s’hi van afegir voluntaris de 
grups de Protecció Civil de 
la zona com els de Vilanova, 
Lliçà d’Amunt o l’Ametlla.

El desaparegut es diu Fran-
cisco i és veí del carrer Roger 
de Flor. Portava una jaqueta 
negra amb caputxa de la mar-
ca North Face, un pantaló 
blau fosc i sabates negres 

amb velcro. Fa 1,70 metres, 
és corpulent i té el cabell 
canós, segons la informació 
facilitada pels Mossos en un 
tuit. 

Diumenge al vespre, en el 
moment de tancar aquesta 

edició, els serveis d’emergèn-
cies continuaven treballant 
per mirar de localitzar-lo. 
La cerca se centrava a la 
zona de la Serra de Ponent 
de Granollers entre el Coll 
de la Manya, la línia del 

tren de l’R3 i la carretera de 
Granollers a Lliçà d’Amunt, 
la BV-1432. La intenció dels 
serveis d’emergències era 
completar una recerca inten-
sa amb el suport de gossos de 
rastreig i venteig (busquen 

l’olor en l’ambient) en tot 
aquest àmbit. Es va poder 
situar la possible presència 
del veí de Granollers desapa-
regut a partir de testimonis 
que asseguraven haver vist 
un home que coincidia amb 
la seva descripció a l’entorn 
de les naus de l’empresa Bim-
bo i de l’accés a Granollers 
pel Coll de la Manya a pri-
mera hora del matí de diu-
menge.

En un primer moment, els 
esforços de les unitats de 
recerca es van concentrar a 
l’entorn del passeig Fluvial 
i del riu Congost perquè, 
segons la família, és la zona 
on ell va a caminar a diari. El 
dispositiu va arrencar amb 
efectius de Mossos dissabte 
al vespre i, ja de matinada, 
es van activar dues dotacions 
dels Bombers. També hi van 
participar membres de la 
família. A primera hora del 
matí, la cerca es va reforçar 
amb més efectius. Un heli-
còpter dels Bombers amb 
membres del GRAE i sanita-
ris va repassar tota la llera 
del Congost, sense èxit. A la 
tarda, a partir de les infor-
macions que van arribar, el 
dispositiu es va traslladar a 
l’entorn de l’empresa Bimbo 
i les vies de la línia del Nord. 
La família, que va participar 
també en la recerca, agraeix 
l’esforç dels cossos d’emer-
gències.

Mollet facilita els tràmits 
a l’OAC a les persones 
amb discapacitat auditiva

El celoní Raül Garcia, 
nou vicepresident 
del Consell Comarcal

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Mollet i 
la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya han 
engegat un nou servei per 
facilitar que les persones 
amb discapacitat auditiva 
puguin fer qualsevol gestió 
a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà de forma autònoma i 

sense haver d’anar-hi amb un 
intèrpret. Es fa amb la plata-
forma SVIsual amb la qual 
un intèrpret professional a 
través de videoconferència 
facilita que una persona sor-
da pugui comunicar-se amb 
el personal de l’OAC.

Ha començat a funcionar 
després d’un temps de prova. 
S’ofereix de dilluns a diven-
dres de 10 a 1 del migdia.

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’alcalde de Sant Celoni, 
Raül Garcia (Junts), és el 
nou vicepresident primer 
del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. Substitueix 
al consell i al càrrec l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc 
Colomé, que va ser-ne el pre-
sident en la primera meitat 

del mandat actual fins que va 
ser rellevat per l’alcalde de 
Canovelles, Emilio Cordero 
(PSC).

Garcia va prendre posses-
sió com a nou conseller i com 
a vicepresident primer en 
el ple del Consell Comarcal 
de dimecres passat. Nascut 
a Sant Celoni l’any 1982, és 
llicenciat en Biologia per la 
Universitat de Barcelona, 

professor de Secundària a 
l’escola La Salle Sant Celoni 
i alcalde des de 2019. En el 
mandat anterior va ser regi-
dor de Cultura i Educació.

Va sortir a caminar després de dinar. La família va alertar al vespre que no havia tornat a casa



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 27 de desembre de 20216 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Parets incrementa 
la desinfecció 
d’espais públics

Parets del Vallès 

L’Ajuntament de Parets 
ha incrementat aquests 
darrers dies les tasques de 
desinfecció en els espais 
públics on acostumen 
a trobar-se persones de 
col·lectius vulnerables. Es 
fa arran de l’augment de 
casos de covid que s’està 
produint per la nova vari-
ant òmicron. Les actuaci-
ons se centren al voltant 
del Centre d’Atenció Pri-
mària, de la residència de 
gent gran Pedra Serrada 
i de les àrees de recollida 
de les escombraries amb 
contenidors. “Ens anirem 
avançant i adaptant a 
tots els escenaris i des-
infectant tots els espais 
sensibles i més transitat”, 
assegura l’alcalde i regidor 
de Via Pública, Francesc 
Juzgado. 
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Vilanova del Vallès

F.P.

Els alcaldes de cinc munici-
pis del Vallès Oriental (Sant 
Fost, Martorelles, Vilanova, 
Vallromanes i Santa Maria de 
Martorelles) juntament amb 
els de set poblacions més del 
Maresme (Tiana, Alella, Teià, 
Vilassar de Dalt, Cabrils, 
Cabrera i Òrrius) han dema-
nat a la Generalitat quedar 
inclosos a la llista de muni-
cipis on s’aplica, des de la 

mitjanit de dijous, el confina-
ment nocturn entre la 1 i les 
6 de la matinada. I fan una 
altra petició: “Que es garan-
teixi un dispositiu extraordi-
nari i específic de Mossos a 
les nostres poblacions que es 
responsabilitzi de garantir la 
seguretat ciutadana.” 

Els ajuntaments temen que 
la falta de restriccions en 
aquesta zona pugui propiciar 
que es facin concentracions 
de persones per fer botellot 
o festes il·legals. De fet, en la 

petició, els alcaldes signants 
recorden que “des del món 
local s’ha expressat reiterada-
ment la preocupació per les 
conseqüències negatives que 
té l’aplicació parcial del toc 
de queda en unes poblacions 
fortament interconnectades 
on es produeix un trasllat de 
gent de les poblacions amb 
toc de queda a les que no els 
és d’aplicació amb la conse-
güent problemàtica que això 
comporta” tenint en compte 
que l’oci nocturn està tancat.

Tot aquest àmbit a cavall 
del Vallès Oriental i el 
Maresme forma ara una 
illa on no hi ha restriccions 
de mobilitat durant la nit 
perquè són poblacions de 
menys de 10.000 habitants. 
Els 12 municipis, però, estan 
envoltats per poblacions que 
sí que tenen restriccions en 
un àmbit, a més, on hi ha 
poblacions importants pro-
peres com Granollers, Mollet 
o Mataró. Per això, entenen 
que caldria aplicar-los el 

mateix tracte que, per exem-
ple, han rebut Lliçà de Vall i 
Montmeló. Tenen menys de 
10.000 habitants però hi ha 
toc de queda perquè estan 
envoltades de poblacions on 
sí que és vigent la restricció. 

Més de 2.700 positius en una 
setmana, la xifra més alta 
de tota la pandèmia
Granollers

EL 9 NOU

Entre els dies 16 i 22 de 
desembre, s’han detectat 
2.780 positius de covid al 
Vallès Oriental. És la xifra 
més alta de tota la pandèmia 
i supera el màxim de 2.572 
positius que s’havia regis-
trat la setmana del 10 al 16 
de juliol durant la cinquena 
onada. En l’onada de l’octu-
bre de l’any passat, s’havia 
arribat a poc més de 2.000 
positius en una setmana. 
Cal tenir present, però, que 
durant les primeres setma-
nes de la pandèmia, el març 
i l’abril de l’any passat, la 
xifra de proves PCR i tests 
d’antígens que es feien per 

confirmar els positius era 
molt reduït. 

Amb aquest volum de 
casos, la incidència a set dies 
de la covid també assoleix 
una xifra rècord: 668,15 
casos per cada 100.000 habi-
tants. Amb les dades publi-
cades aquest diumenge pel 
Departament de Salut, el 
risc de rebrot arriba a 1.477 
punts i és, per tant, molt alt. 
No ha assolit, però, el rècord 
de la cinquena onada: 2.273 
punts, registrats els primers 
dies de juliol. 

De totes les proves diag-
nòstiques que es van fer 
entre els dies 16 i 22 de 
desembre, el 12,92% van 
donar positiu. L’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) 

recomana que no se superi el 
5% per poder considerar que 
la pandèmia està sota la con-
trol. El percentatge creix, tot 
i que també ha augmentat 
la xifra de proves PCR fetes 
(de les 11.618 que es van 
practicar entre el 9 i el 15 de 
desembre a les 13.865 entre 
el 16 i el 22) i dels tests d’an-
tígens (de 7.992 a 11.904).

La xifra més positiva és 
la taxa de reproducció, que 
marca el ritme de creixement 
de la pandèmia: baixa d’1,98 
punts a 1,30. Això vol dir que 
de cada 10 casos actuals se’n 
derivaran 13 de nous. 

Els indicadors del Depar-
tament de Salut també mos-
tren força estabilitat en la 
xifra de persones amb covid 

Són Martorelles, Sant Fost, Vilanova, Vallromanes i Santa Maria de Martorelles

Cinc municipis del sud del Vallès 
volen el toc de queda a les nits

Una dotació de la Policia Municipal de Mollet la matinada de dijous a divendres passat a la plaça Prat de la Riba, al centre de la ciutat

que hi ha ingressades als hos-
pitals. Són 57, dues més que 
la setmana prèvia. La xifra de 
defuncions ha caigut de sis 
a dues.

AUGMENTA EL RITME  
DE VACUNACIÓ

Les dades també confirmen 
l’augment del ritme de 
vacunació al Vallès Orien-
tal. Entre els dies 16 i 22 
de desembre s’ha més que 
doblat la xifra de primeres 
dosis que es va posar la set-
mana anterior, la del 9 al 15. 
I s’ha triplicat respecte a la 
setmana del 2 al 8: de 1.769 
punxades de la primera dosi 
a 5.544. La xifra de segones 
dosis, en canvi, es manté 
força estable amb 2.770 dosis 
administrades. 

La cobertura de la tercera 
dosi supera el 50% a tots els 
col·lectius d’edat per damunt 
dels 60 anys: 56,7% de 60 a 
65 anys; 63,4%, de 66 a 69 
anys; 79,2%, de 70 a 79 anys, 
i 84,8% entre les persones de 
més de 80 anys. 

Avisos per sorolls 
en immobles, 
principal actuació 
a Granollers
Granollers

Durant les primeres nits 
de confinament nocturn, 
els principals avisos que 
ha rebut la Policia Local 
de Granollers han estat 
alertes per sorolls en 
immobles conseqüència 
de festes o trobades. En 
canvi, no s’han detectat 
botellots o festes amb con-
centrancions nombroses 
de persones en espais de la 
via pública o zones indus-
trials –com l’entorn del 
Parc Firal, l’aparcament 
del carrer Arquímedes o 
l’entorn de l’església de 
Palou–, com havia passat 
en altres moments de la 
pandèmia. L’Ajuntament 
manté la prohibició d’esta-
cionar en aquests espais i, 
a més, la Policia Local els 
manté controlats. 

A banda de Lliçà de Vall i 
Montmeló, el confinament 
nocturn és vigent almenys 
fins al 7 de gener a 12 muni-
cipis del Vallès Oriental: 
Caldes, Lliçà d’Amunt, 
Parets, Mollet, la Llagosta, 
Montornès, Granollers, 
Canovelles, les Franqueses, 
la Roca, la Garriga, Cardedeu, 
Llinars i Sant Celoni.
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L’alcalde Raül Garcia i dues regidores visitant les noves instal·lacions

GRANOLLERS
C/. Dionís Puig, 5
08400 Granollers
654 158 804

MARTORELL
Avda. Congost, 47
08760 Martorell
671 245 984

PARETS
Finca Sector IVECO
08150 Parets del Vallès
635 010 523

BARBERÀ
Centre Cial. Baricentro
08210 Barberà del Vallès
673 400 101

LA ROCA
Pol. Ind. Can Massaguer
08340 La Roca del Vallès
600 579 712

VILANOVA
Ctra. Vilanova-Sitges
08810 St. Pere de Ribes
670 987 614

www.dondinojuguetes.es @dondinojuguetes

SOLSONA
C/. Pere Màrtir Colomer
25280 Solsona
667 659 976

SABADELL
Avda. Barberà, 17-19
08201 Sabadell
605 992 147

ST. FELIU DE GUÍXOLS
Rambla Vidal, 29-31
17220 St. Feliu de Guixols
663 366 479

L’AMETLLA DEL VALLÈS
Centre Comercial St. Jordi
08480 L’Ametlla del Vallès
663 366 208

CALELLA
Carrer Església, 71
08370 Calella
937 660 037
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El nou consultori de la 
Batllòria, més a prop d’obrir 

La Batllòria

Pol Purgimon

El nou consultori mèdic de la 
Batllòria, que és una dema-
nada històrica al conjunt 
del poble, és més a prop de 
convertir-se en una realitat. 
L’Ajuntament va anunciar la 
setmana passada que havia 
acabat les obres d’adequació 
del nou local, al Centre Cívic 
les Casetes, i en una nota 
pública explicava que es pre-
veu reobrir el servei a partir 
del març. A hores d’ara, estan 
pendents que Salut hi tras-
lladi el mobiliari pertinent 
per poder engegar l’activitat. 
Bona part del material es 
reubicarà des de l’antic con-
sultori del carrer Major.

El nou serà un alleujament 
pels veïns, que duen gairebé 
dos anys sense un local que 
ofereixi aquest servei. Com 
en altres poblacions, Salut va 
decidir tancar el consultori 
de la Batllòria amb l’inici de 
la pandèmia, i des de llavors 
no l’ha tornat a obrir. Això 

ha provocat que els veïns 
d’aquest nucli –de poc més 
de mil habitants– hagin 
hagut de desplaçar-se a 
altres CAP de la zona –a Sant 
Celoni o Gualba– o se’ls hagi 
fet un seguiment a casa.

Segons ha pogut saber EL 
9 NOU, la sensació general 
entre els veïns de la Batllò-
ria és que no és fàcil trobar 
una alternativa al servei 
que tenien fins abans de la 

covid. Insisteixen que al CAP 
de Gualba no els agafen el 
telèfon, a banda que els és 
impossible d’anar-hi si no és 
amb vehicle privat. Durant 
aquest temps, sobretot gent 
gran, han optat per anar fins 
al CAP de Sant Celoni, que, 
malgrat ser més lluny, té con-
nexió amb un autobús. 

“Amb aquest nou local, 
la gent de la Batllòria hi 
guanyarà espai”, explica la 

regidora de Serveis Socials a 
l’Ajuntament de Sant Celoni, 
Magalí Miracle. El consultori 
antic és petit, no té prou ven-
tilació i, una vegada dins les 
consultes, les converses se 
sentien a bona part del local. 
“No hi havia confidenciali-
tat”, admet Miracle. 

MÉS CONSULTES  
I MÉS SERVEIS

Al nou espai, que és tota una 
planta baixa i més diàfan, 
hi haurà més consultes i 
serveis. S’hi faran extracci-
ons –com no es feia al local 
antic– i s’hi incorporarà una 
treballadora social. Miracle 
explica que el projecte d’un 
nou consultori per a la Bat-
llòria s’estava treballant des 
de la legislatura passada. 

Per altra banda, l’activitat 
que hi havia fins ara a l’espai 
de les Casetes –on un grup 
de dones es reunia per cosir– 
es reubicarà a la segona plan-
ta del Centre Cívic del carrer 
Major.  

Segellada 
a Sant Celoni 
una Primitiva 
premiada amb 
1,24 milions

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’administració de loteria 
número 1 de Sant Celoni, 
situada al número 22 del 
carrer Sant Josep, ha segellat 
una butlleta de la Primitiva 
premiada amb 1,24 milions 
d’euros en el sorteig que es 
va fer aquest dissabte, dia 
de Nadal. La butlleta gua-
nyadora va endevinar els sis 
número de la combinació 
guanyadora (6, 22, 25, 27, 32 
i 47) i va ser l’únic premi de 
primera categoria que hi va 
haver arreu de l’Estat. No va 
obtenir el premi especial per-
què no va endevinar el rein-
tegrament, que va ser per al 
número 8.

Aquesta administració de 
Sant Celoni ja havia donat 
un primer premi de la Pri-
mitiva el juliol de 2018. El 
dia 10 d’octubre, també s’hi 
va segellar una travessa amb 
14 encerts. L’any 2014 van 
donar un primer premi de la 
loteria dels dissabtes.

L’Ajuntament ha habilitat un espai més gran que l’actual, que ha estat tancat tota la pandèmia 
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El grup d’infants amb les seves famílies vinculat a l’AECC que dijous passat van veure de prop com volaven els drons de la unitat especialitzada de Mossos

Granollers

F.P.

“Encara queda algú que no 
vulgui ser policia?”, va pre-
guntar la Jénifer, agent de 
l’Oficina de Relacions amb la 
Comunitat (ORC) dels Mos-
sos d’Esquadra de la comis-
saria de Granollers al grup 
d’una quinzena d’infants que 
dijous passat van poder veu-
re com treballa la unitat de 
drons de la policia catalana. 
També posar-se unes ulle-
res 3D per poder veure les 
imatges que recullen aquests 
ginys voladors o fer arribar 

missatges amb l’altaveu que 
porten incorporat. Abans, els 
infants ja havien vist la feina 
que fa la unitat canina de la 
Policia Local de Granollers i 
havien fet un petit tour per 
l’interior de la comissaria. 

L’activitat, organitzada 
d’acord amb la delegació 
de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer (AECC) al 
Vallès, va aplegar una quin-
zena de famílies amb alguns 
dels seus membres –pares 
o infants– estan o han estat 
afectats per aquesta malaltia. 
Els més petits també van 
poder pujar als cotxes patru-

lla de seguretat ciutadana i 
trànsit. “Vam tenir la idea de 
fer alguna activitat per a ells 
i poder-los dedicar un dia”, 
explicava en David, agent de 
l’ORC de Granollers. “Volíem 
que els nens coneguessin que 
els Mossos som una profes-
sió de servei i que estem al 
servei de la ciutadania i que 
passessin un dia diferent”, 
afegia en David, que assegu-
rava que volen repetir l’expe-
riència amb altres col·lectius. 

“Per als nanos és genial”, 
apuntava Marga Pellicer, 
coordinadora de l’AECC a 
Granollers, que recorda l’im-

pacte que la malaltia gene-
ra en els infants tant si la 
pateixen ells com el pare o la 
mare. “És un passada. Aquest 
tipus de detalls s’agraeixen 
molt”, deia la Marta, de Sant 
Celoni, que ha passat per un 
càncer de mama i que anava 
acompanyada amb el seu fill, 
en Roger. 

A banda de l’experiència 
viscuda, tots els infants 
van marxar cap a casa amb 
un diploma acreditatiu de 
l’experiència, una gorra dels 
Mossos i altres obsequis 
cedits per establiments que 
hi van voler col·laborar.

Sant Antoni  
de Vilamajor no 
cobrarà la taxa 
de terrasses

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

E ple de l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor ha 
acordat, per unanimitat, la 
supressió de la taxa de terras-
ses corresponent al període 
de maig a desembre d’aquest 
any. Fa uns mesos, ja havia 
suspès el cobrament del 
primer quadrimestre i l’any 
passat tampoc el va cobrar, 
arran de la pandèmia. Ara, 
l’Ajuntament treballa en la 
redacció de la nova taxa per 
a l’any vinent per tal d’adap-
tar-la a la situació actual.

Quan es va decidir no liqui-
dar la part de la taxa corres-
ponent al primer quadrimes-
tre, l’alcalde, Raül Valentín, 
va dir que si es recuperava 
la normalitat, es miraria si 
toca o no liquidar els dos 
altres quadrimestres, però 
la normalitat no ha arribat. 
Segons Valentín, quan es va 
recalcular la taxa, en funció 
de l’espai ocupat, “el preu 
es multiplicava per cinc”. 
De fet, però, l’increment de 
superfície ocupada no es 
perquè els bars i restaurants 
hagin afegit més taules, sinó 
perquè han hagut d’augmen-
tar la separació. Valentín diu 
que “s’ha de buscar un punt 
en què se sentin còmodes 
tant els bars com l’Ajunta-
ment”. Mònica Ribalta, de 
Junts, i Anna Cella, d’ERC, es 
van mostrar favorables a la 
supressió de la taxa.

Sant Fost anuncia que el 
porta a porta s’adaptarà a  
les urbanitzacions del poble

Sant Fost de Campsentelles

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Fost 
ha anunciat que el sistema 
de recollida d’escombraries 
porta a porta en què treballa 
s’adaptarà a les caracte-
rístiques específiques del 
municipi. “Es tracta de fer 
un vestit a mida, atès que 
no qualsevol model estàn-
dard s’adaptaria a Sant Fost; 
per això no hi ha encara res 
decidit i es buscarà la millor 
solució per tal d’adaptar-ho a 
la realitat d’un municipi amb 
tantes urbanitzacions com té 
Sant Fost”, va dir la regidora 
de Via Pública, Margarita 
Santos, en la sessió pública 
que es va fer divendres pas-
sat.

Va ser la primera d’un 

seguit de xerrades i tallers 
que l’Ajuntament farà al 
llarg de l’any vinent per tal 
d’estudiar el millor model. 
La regidora va destacar la 
importància d’aprendre a 
reciclar. “Ens encaminem a 
l’aprenentatge, consciencia-
ció i educació, els tres pilars 
bàsics del projecte. Si jo 
aprenc com s’ha de reciclar 
de la millor manera, em serà 
molt més fàcil dur-ho a la 
pràctica.”

I advertia als assistents 
de les conseqüències de no 
reciclar bé els residus posant 
l’exemple de les restes de 
posa. Si en una saca de restes 
algú hi afegeix plàstic, per 
exemple, el preu del servei 
es pot arribar a incrementar 
fins al 300%, va advertir la 
regidora.

La Policia Local el va enxampar en un control d’alcoholèmia

Detenen un jove per tràfic de 
drogues sintètiques a la Garriga

La Garriga

F.P.

La Policia Local de la Gar-
riga va detenir dimecres de 
la setmana passada un jove 
de 19 anys i veí de les Fran-
queses per un presumpte 
delicte de tràfic de drogues. 
L’home portava al damunt 
diverses dosis de drogues 
de síntesi, entre les quals hi 
havia 27 pastilles de color 
salmó, embolcalls de plàstic 
que contenien una pols de 
color marró que era MDMA, 
mostres de speed o quatre 
petits pots de vidre amb pop-
pers, un líquid que s’inhala i 
que produeix un efecte esti-
mulant i vasodilatador que 
genera sensació d’eufòria i 
augmenta el desig sexual.

Els agents estaven fent un 
control d’alcoholèmia pre-
ventiu i van aturar el vehicle 
que conduïa el detingut. 
Van observar a l’interior una 
cigarreta d’embolicar, que 
podria contenir marihuana. 
Per aquest motiu, van escor-
collar el vehicle. A l’interior 
d’una motxilla, van trobar 
una bossa de plàstic que con-
tenia a l’interior les diverses 
substàncies prohibides. El 
jove va quedar detingut per 
un delicte contra la salut 
pública. Va ser traslladat als 
Mossos per passar a disposi-
ció del jutjat de guàrdia.

La Policia Local fa aquests 
dies controls d’alcoholèmia 
en diverses franges horàries 
coincidint amb les dies pre-
vis a les festes de Nadal.

Segons han explicat fonts 
policials a EL 9 NOU, l’actua-
ció policial es va fer cap a 2/4 
de 5 de la tarda a la rotonda 
de l’avinguda Ramon Ciu-
rans, al polígon Congost. 

“Algú encara no vol ser policia?”
Mossos de Granollers fan una jornada lúdica per a famílies amb pares o infants que tenen càncer
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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

Exp.: 4725/2021

EDICTE
La Junta de Govern, en sessió de data 2 de desembre de 2021, va 
adoptar els acords següents:

1. Aprovar inicialment els estatuts i bases d’actuació de la Junta de 
Compensació del Pla parcial del sector UP-6, Nord-Est, de Parets 
del Vallès, presentats a tràmit pel Sr. Xavier Figueras Claret, actuant 
en nom i representació, en la seva qualitat de secretari, de la referida 
entitat.

2. Sotmetre els estatuts i bases d’actuació aprovats al tràmit 
d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant la publicació de 
l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, 
al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal per tal 
que s’hi puguin presentar al·legacions.

3. Concedir audiència amb citació personal a totes les persones 
propietàries i a la resta d’interessats per tal que en el termini d’un 
mes puguin formular les al·legacions que considerin escaients, 
amb indicació expressa que, de conformitat amb l’article 136.1 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, poden decidir la seva incorporació a 
la Junta de Compensació en aquest tràmit, amb el benentès però que 
s’hi podran adherir també amb posterioritat, en qualsevol moment, fins 
transcorregut un mes comptador des de l’endemà de la notificació de 
l’acord d’aprovació de la seva constitució; informant-los alhora que la 
manca d’adhesió pot donar lloc a les conseqüències previstes en la 
base tercera i a l’article 136.4 del Reglament esmentat. 

4. L’executivitat de l’aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases 
d’actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector UP-
6, Nord-Est, de Parets del Vallès, quedarà condicionada a l’aprovació 
definitiva del Pla Parcial i del projecte d’urbanització, d’acord amb 
el que preveu l’article 125.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. En conseqüència 
la comunicació al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, 
als efectes de la seva inscripció, restarà supeditada a la publicació de 
l’aprovació definitiva del pla parcial.

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, Medi Ambient, Habitatge, Salubritat Pública i 
Patrimoni Cultural
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El pressupost de Parets 
inclou 1,2 milions d’euros 
per al nou institut-escola
Preveu una despesa de 29,7 milions, el 6,7% més que al 2021

Parets del Vallès

J.V.

El pressupost municipal 
de l’Ajuntament de Parets 
per a l’any 2022 preveu 1,2 
milions com a primera par-
tida per a la construcció del 
nou institut escola que s’ha 
de fer al recinte de l’escola 
Lluís Piquer. És la principal 
inversió d’un pressupost 
que es va aprovar en el ple 
de dijous passat amb els 
vots de la majoria de govern 
(PSC-Sumem), l’abstenció 
d’ERC i el vot en contra de 
Parets per la República i 
Ciutadans.

El pressupost puja a 29,7 
milions d’euros, el 6,7% 
més que l’anterior. La resta 
de les principals inversions 
previstes són la recupera-
ció ecològica, social i pai-
satgística de l’entorn del 
Tenes, amb 776.000 euros; 
la construcció de la piscina 
descoberta (610.000), la 
rehabilitació del Casal de Ca 

n’Oms (430.000), la redacció 
del projecte de nova estació 
de tren (215.000) i la del 
projecte per a la construcció 
d’un tercer pavelló i millo-
res al poliesportiu Joaquim 
Rodríguez (106.000).

En un comunicat, el govern 
municipal destaca que el 
pressupost servirà per con-
solidar projectes “d’èxit 
reconegut” i que continua “la 
seva aposta per les persones. 
Per això, els comptes prio-
ritzen les polítiques socials 
i el foment de l’ocupació i 
intensifiquen les accions en 
matèria d’igualtat, joventut 
i de gent gran. A més, també 
es fan prevaler la neteja, la 

seguretat, l’educació i la cul-
tura”. Un dels exemples és la 
gratuïtat dels llibres de text i 
material didàctic a Secundà-
ria, amb una despesa prevista 
de 225.000 euros.

Des d’Ara Parets-ERC, prin-
cipal grup de l’oposició, s’ha 
lamentat que no s’hagi pogut 
fer un pressupost de consens, 
tot i que no podia votar-hi 
en contra: “Gran part de les 
inversions que s’executaran 
les vam iniciar nosaltres i les 
vam liderar des del govern 
plural”, diuen en un comu-
nicat. 

Els republicans han criticat 
el fet que part de les inversi-
ons es financin amb la venda 
d’una parcel·la pública del 
polígon industrial Llevant, 
entre els carrers Palou i Lle-
vant, per valor de 500.000 
euros. I afegeixen que troben 
a faltar “un impuls per sor-
tir tots més forts d’aquesta 
pandèmia” en àmbits com 
l’habitatge, l’ocupació i les 
emergències socials.

Un foc crema 
dos contenidors i 
afecta una façana 
a Granollers

Granollers

Un incendi va cremar la nit 
del dia de Nadal dos conte-
nidors i va afectar un tendal 
d’un edifici situat al carrer 
Narcís Monturiol, al barri 
Congost, a Granollers, al 
límit amb Canovelles. La 
temperatura generada per 
l’incendi i el fum també van 
malmetre algunes finestres 
de l’edifici més proper. Els 
fets van passar cap a 1/4 de 
10 de la nit. 

Cremen dues 
fregidores en 
un restaurant del 
polígon de Llerona
Les Franqueses del Vallès

Quatre dotacions dels Bom-
bers van treballar dijous per 
apagar un incendi que va 
cremar dues fregidores d’un 
restaurant situat al carrer 
França, al polígon del Pla de 
Llerona, a les Franqueses. 
El foc es va produir cap a la 
1 del migdia. La paret de la 
cuina, la campana i el sostre 
també van quedar afectats. 
Al fals sostre de la nau, es va 
acumular fum que els Bom-
bers van haver de ventilar.

El govern de PSC 
i Sumem aprova 

els comptes 
amb l’abstenció 

d’ERC

Entra en una 
escola bressol 
de la Garriga 
i agredeix  
l’administrativa

La Garriga

EL 9 NOU

La Policia Local de la Garriga 
va localitzar dimecres passat 
al migdia un home veí del 
poble que, minuts abans, 
havia entrat a l’escola bressol 
Les Caliues i havia agredit  
l’administrativa: va tirar-la 
per terra, li va retirar la mas-
careta i va començar a estos-
segar davant d’ella. Després, 
va marxar del lloc. 

La policia va rebre l’alerta 
del conserge de l’institut Vil-
la Romana, situat al mateix 
carrer que l’escola bressol, 
que avisava de la presència 
d’un home sense jaqueta que 
estava increpant la gent que 
hi havia al carrer. Van anar 
cap allà i van conèixer l’agres-
sió a la treballadora de l’esco-
la bressol. Llavors, van iniciar 
una recerca que va donar 
resultat pocs minuts camí del 
centre, on van trobar l’home. 
Va ser aturat i traslladat a 
un centre psiquiàtric d’acord 
amb la seva tutora.
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Nou vial d’accés a l’ampliació de l’Hospital General de Granollers

Carrer Francesc Ribas

Nou vial

Nova 
RotoNda

Hospital 
aCtual

Carrer Francesc Ribas
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ampliació
hospital

Granollers obre la 
licitació per construir 
el vial d’accés  
al nou hospital
Inclou una nova rotonda a la cruïlla dels 
carrers Francesc Ribas i Joan Lluís Vives

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
ha obert el concurs públic 
per trobar l’empresa que 
construirà el nou vial que 
connectarà el carrer Francesc 
Ribas –la carretera de 
Cardedeu– amb l’entorn del 
nou edifici hospitalari que el 
Departament de Salut està 
aixecant al costat de l’Hos-
pital de Granollers. El carrer 
donarà accés a l’actual apar-
cament de pagament i for-
marà part del futur entramat 
de carrers del sector W, que 
s’urbanitzarà posteriorment. 

Les obres tenen un pres-
supost de 980.000 euros 
incloent l’IVA. L’empresa 
tindrà un termini màxim 
de quatre mesos per fer els 
treballs, que també inclouen 

la construcció d’una nova 
rotonda a la cruïlla entre el 
carrer Francesc Ribas i el car-
rer Joan Lluís Vives. Aquest 
giratori es convertirà en el 
primer que trobaran els con-
ductors que entrin a la ciutat 
venint de Cardedeu per la 
C-251. Les empreses poden 
presentar les seves ofertes 
fins al 19 de gener.

El vial tindrà una llargada 
de 220 metres. El projecte 
preveu que tingui una ampla-
da de 17,5 metres. La vorera 
del costat que dona a la 
parcel·la de l’Hospital tindrà 
cinc metres d’amplada amb 
un espai de 2,5 metres per al 
pas de persones i 2,5 metres 
més de paviment tou per 
situar-hi arbres de gran port 
i mobiliari urbà. La vorera 
de l’altra banda tindrà 2,5 
metres d’amplada i no s’hi 

preveu la plantació d’arbres. 
La calçada estarà formada 
per dos carrils de circulació –
un per sentit– de tres metres 
d’amplada i dues franges 
laterals d’aparcament de dos 
metres més. Amb tot, l’obra 
actual només pavimentarà 

una plataforma de sis metres 
per al pas de vehicles i no 
es faran encara les voreres. 
L’obra es completarà en una 
segona fase quan es faci la 
urbanització de tot el sector 
i el vial s’allargui fins a con-
nectar amb el carrer del Ter-

me, al barri Bellavista. 
La rotonda tindrà un radi 

de 15 metres amb una calça-
da de nou metres i una vore-
ra exterior de dos. L’extrem 
del carrer Joan Lluís Vives 
s’adaptarà a la configuració 
de la nova rotonda. 
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Per només
219,9
Inclou enviament 

a domicili

Feu la vostra reserva 
trucant al 93 889 49 49
o bé entrant a el9club.cat,
aboneu l’import i en menys 
d’una setmana rebreu el 
producte a casa.

Es pot reservar fins al
7-01-2022 inclòs o fins a 
esgotar existències.

Només per a
subscriptors i socis

Al facilitar les vostres dades accepteu 
expressament la política de privacitat

de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a 
www.el9nou.cat

Per només
89

Inclou enviament 
a domicili

Per només

49,9
Inclou enviament 

a domicili

Raspall dental 
Braun
Oral B-Vitality 
100

Pack de dos 
raspalls elèctrics 
recarregables. Porten 
temporitzador al 
mànec per ajudar a 
rentar les dents els dos 
minuts que recomanen 
els dentistes.

IVA inclòsIVA inclòs

Màquina de 
cocció Livoo 
Doc203

Multicooker de 4 
litres, 6 funcions i 
arrossera. Temporitzador 
programable. Manté 
calent. Accessoris: 
cullera, bol i cistella de 
vapor.

IVA inclòs

Robot de cuina
Cecotec Mambo 8590
Amb 30 funcions i bàscula.
Potència: 1.700 W.
Capacitat: 3,3 l.
Disposa de 10 velocitats
i temporitzador ajustable. 
120 funcions: emulsiona, 
barreja, cuina, remou, 
cuita al vapor, escalfa, 
confita... Bàscula per 
pesar amb gran precisió. 
Gerra d’acer inoxidable 
d’alta qualitat. La 
velocitat zero permet 
coure i sofregir sense 
necessitat de posar velocitat, 
com si fos una cassola o una paella. 

Robot aspirador 
Rowenta RR7255

Robot aspirador ultraplà 
amb neteja intel·ligent 4 en 
1: aspira, escombra, frega i 
passa la mopa.
Connectivitat amb el telèfon 
per donar un complet 
informe cartogràfic.
Funció Auto Boost per a 
catifes i moquetes.

Per només
289

Inclou enviament 
a domicili
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Dos vallesans al consell  
de govern de la CCMA

Lluís Garriga Lluís Noguera

La Garriga

EL 9 NOU

El futur Consell de Govern 
de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) de la qual depe-
nen, entre d’altres, TV3 i 
Catalunya Ràdio, tindrà dos 
membres vallesans. Són Lluís 
Garriga, de Sant Celoni, i 
Lluís Noguera, de la Garriga. 
Els noms dels cinc membres 
s’inclouen en el pacte al qual 
han arribat els tres principals 
grups parlamentaris: PSC, 
ERC i Junts. El PSC tindrà 
tres membres més, mentre 
que ERC i Junts en tindran 
dos cadascun. A més de Lluís 
Garriga, els socialistes han 
proposat Gemma Ribas i 
Carme Figueras. Els noms 
proposats per ERC són el 
mateix Lluís Noguera i Rosa 
Romà, que en serà la pre-
sidenta. I Junts vol situar 
Àngls Ponsa i Pep Riera.

El Consell de Govern és 
l’encarregat de ratificar i 
controlar els dos principals 

càrrecs directius de TV3 i 
Catalunya Ràdio, que ara 
ocupen Vicent Sanchis i Saül 
Gordillo, respectivament.

Els nomenaments no seran 
efectius, però, fins d’aquí 
a unes setmanes, ja que els 
noms proposats han de pas-
sar per un informe d’idoneï-
tat del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya (CAC).

El periodista Lluís Garriga 
és actualment el conseller 
delegat de la Xarxa Audi-
ovisual Local (XAL), que 

depèn de la Diputació i va ser 
director adjunt del grup de 
comunicació Lavínia. Tam-
bé va ser sotsdirector dels 
informatius del centre de 
TVE a Sant Cugat, sotsdirec-
tor d’Informatius de TVE i 
responsable dels informatius 
del Canal Olímpic durant els 
Jocs Olímpics de Barcelona. 
En premsa escrita, va ser 
redactor en cap del Diari de 
Barcelona.

En l’àmbit polític, Garriga 
va ser director del Gabinet 

de Comunicació del PSC i ha 
format part de l’executiva de 
federació del PSC al Vallès 
Oriental en l’etapa de Román 
Ruiz com a primer secretari. 

Garriga no ha volgut valo-
rar l’acord que proposa el seu 
nom com a membre de l’ens 
de gestió de la CCMA perquè 
el nomenament encara no és 
efectiu.

Lluís Noguera va ser 
director de Cultura i coor-
dinador general de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts a 
l’Ajuntament de Granollers 
i regidor d’ERC a la Garriga. 
Durant quatre anys, va ser 
secretari general de Cultura 
i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat, al costat 
del conseller Joan Manuel 
Tresserras. L’any 2013 va ser 
nomenat director de Cosmo-
caixa. En declaracions a EL 9 
NOU diu que “l’important és 
l’acord de tres quartes parts 
del Parlament que ens ha fet 
la proposta”, però es mostra 
prudent, perquè, abans del 
nomament, cal que els noms 

tinguin l’informe d’idoneitat 
del CAC. Per a ell, també és 
rellevant “el text consensuat 
entre els tres partits sobre 
el futur de la corporació i la 
necessitat de reconvertir-la i 
enfortir-la com una empresa 
pública audiovidual potent i 
actualitzada”.

EMPRESA ESTRATÈGICA 
PER A LA CULTURA  
I LA LLENGUA

Lluís Noguera considera que 
la corporació ha de ser “una 
empresa que sigui viable i 
que estratègicament estigui 
on li toca. En un context 
molt complicat per al sector 
audiovisual, tenim un repte 
molt gran i molt maco al 
davant”. I remarca el paper 
cabdal per a la cultura i la 
llengua catalana. “És una 
empresa publica estratègica 
per a la cultura i la llengua 
catalana, per al sector audi-
ovisual i per garantir el dret 
de la ciutadania a la infor-
mació.”

El candidat proposat per 
ERC posa de relleu el seu 
perfil professional i la seva 
trajectòria en l’àmbit privat i 
es mostra satisfet que el seu 
nom sigui un dels escollits. 
“Estic content perquè s’ha 
apostat per un perfil pro-
fessional i per l’experiència  
tant en l’administració com 
en el sector privat.”

Són Lluís Garriga, a proposta del PSC, i Lluís Noguera, a proposta d’ERC
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EL 9 NOU

El tram de BV-5001 entre 
Martorelles i Vilanova del 
Vallès és manté com la carre-
tera més perillosa del Vallès 
Oriental i la setena de tot 
Catalunya. Ho certifica l’es-
tudi EuroRAP que elabora el 
RACC amb la col·laboració 
del servei Català de Trànsit, 
del Departament de Territori 
i de la Diputació. L’anàlisi 
se centra en les dades d’ac-
cidents amb ferits greus i/o 
morts dels darrers tres anys 
(2018, 2019 i 2020) i el volum 
de trànsit a cada via. Amb 
relació a l’estudi de fa un any, 
el tram de la BV-5001 entre 
Martorelles i Vilanova ha 
millorat, d’una mitjana de 2,3 

a 2 accidents greus. Aquesta 
millora, però, té molt a veure 
amb les restriccions de mobi-
litat a causa de la pandèmia, 
de manera que seria molt 
equivocat pensar que hi ha 
un canvi de tendència en 
positiu. 

Hi ha tres receptes que no 
acaben de lligar la solució 
per reduir la sinistralitat a 
les carreteres: la millora a les 
infraestructures; els vehicles 

més moderns i, per tant, 
més segurs; i la consciència 
ciutadana. La Diputació ha 
fet tot d’actuacions a la BV-
5001 per millorar la seva 
seguretat, a més de reforçar 
la senyalització que es tracta 
d’una via d’ús dels ciclistes. 
Coincidint amb l’EuroRAP, 
l’ens provincial ha anunciat 
més inversions per al 2022. 
S’hi destinaran 365.000 euros 
per a millores a la zona de 

Montornès i 50.000 euros 
més a sectors interurbans 
entre Martorelles i Vilanova. 
L’esforç inversor de la Dipu-
tació no acaba aquí, perquè 
també hi haurà 150.000 euros 
per millorar la cruïlla entre la 
BV-1484 i la BP-1432, al nucli 
de Bigues, i 200.000 euros 
a la cruïlla entre el carrer 
Anselm Clavé i la carretera 
de Granollers, al casc urbà 
de Lliçà d’Amunt. Es tracta 

d’iniciatives que cal aplaudir 
perquè les vies d’un sol carril 
per banda són les que tenen 
més perill.

Cal continuar apel·lant a la 
consciència dels conductors 
i està per veure si la penalit-
zació de perdre punts del car-
net ho aconsegueix. Conduir 
amb cura i amb tots els sen-
tits alerta no és una opció, és 
una necessitat. Les distracci-
ons al volant, sobretot les que 
tenen a veure amb l’ús del 
telèfon mòbil, han crescut 
d’una manera exponencial i 
s’han convertit en la primera 
causa de sinistralitat. Cal que 
tothom s’acostumi a silenciar 
el mòbil abans d’entrar la 
clau al contacte del vehicle. 
Ens hi va la vida.

Els accidents de trànsit 
a les carreteres vallesanes

Ara que ja ha passat Nadal, trobo escaients les 
paraules de Pascal per encapçalar aquest article. 
La raó i la fe són dos extrems que ens acompanyen 
al llarg de la vida i, amb els anys, aprenem que és 
desitjable donar a cadascun el protagonisme que li 
correspon.

Ja sabem que la realitat és complexa i variada i, 
segurament, no pot ser analitzada exclusivament 
sota aquest dualisme. Crec, però, que en la nostra 
societat la raó està sobrevalorada i, en canvi, sen-
tim una gran necessitat de viure amb fe. La fe no 
entesa exclusivament sota una prisma religiós, sinó 
com a alguna cosa inherent a la condició humana 
que ens incita a continuar endavant.

Òbviament necessitem la raó com a instrument 
per analitzar la realitat, per a l’obertura de les nos-
tres creences, perquè és l’antídot per combatre la 
intolerància, la pròpia i l’aliena. La raó ens dona 
la llum necessària per mirar-nos sense arrogància 
i prescindint-ne obrim el perill a les confrontaci-
ons, les actituds dogmatitzants, els sectarismes i 
els fanatismes. Ara bé, viure instal·lats únicament 
en la raó pot precipitar-nos a una actitud de sospita 
constant davant de la vida que pot fer-la insuporta-
ble. La raó tota sola és incapaç de tirar endavant les 

nostres esperances, que aparentment poden sem-
blar boges o desgavellades, perquè la raó és exclusi-
vament racional.

Per experiència, hem après que la fe no respon 
a cap necessitat lògica, sinó a imaginar-ho tot: a 
recuperar el que s’ha perdut, a arriscar el que es 
té, a deixar enrere el que és segur i aventurar- se 
al desconegut. No és cap exercici intel·lectual, és 
un sí a la vida. Només qui es mou per la raó es 
convenç que és sensat no intentar canviar les cir-
cumstàncies i trobarà heroica la resignació, per-
què l’escepticisme de la raó tot ho mutila, tot ho 
frustra.

I és que la raó busca la rendibilitat, però és la fe 
la que troba. Troba allò que per a nosaltres omple 
la vida de sentit. És la que ve a rescatar-nos de 
tanta realitat i la vivim com un glop d’aigua des-
prés d’haver passat molta set. La fe s’anteposa a 
les lleis de la raó, no es presta a aquesta anàlisi, 
no es deixa sotmetre als paràmetres del seny. Ens 
treu de la foscor i ens regala una lucidesa dife-
rent del que és comprovable, analitzable, suscep-
tible a síntesi. És gràcies a la fe que creiem que el 
que és possible és més gran del que és imagina-
ble, segurament per a molts aquest és el misteri 
del Nadal.

Les raons del cor
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La raó tota sola és incapaç 
de tirar endavant les nostres 

esperances, que poden 
semblar boges o desgavellades, 

perquè la raó és racional

Us desitja un feliç 2022

Cartell guanyador per votació popular
‘Que aquest any,
ens tornem a abraçar’
Autora: Jessica Berrocoso. 

Imma Torner Comulada
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La cuina dels Ricart era, mai més ben dit, “un Bulli”. No 
en vulgueu més de viandes reposades, de pollastres, de 
peixos i marisc i tota mena de condiments imprescindi-
bles i un bon joc d’olles i cassoles on es cuinaria aquell 
bé de Déu de productes que serien servits i menjats en 
una taula ben parada, amb estovalles i tovallons de fil i la 
millor vaixella i cristalleria preparada per als tres àpats 
importants: la nit de Nadal, el dinar de Nadal i l’endemà 
Sant Esteve. En definitiva, un tragí a fi que quan arribés 
l’àvia i els altres convidats tot estigués a punt. El pare, 
l’intel·lectual de la família, era qui en finalitzar els àpats 
organitzava el que eren pròpiament les veritables remem-
brances de la festa de Nadal catalana.

Aquella nit el tió ja havia rajat amb abundància de neu-
les, torrons, cava i bons vins i el pare ara assegut al piano 
per acompanyar el cant de les tradicionals nadales. Des-
prés, dirigint-se amb veu majestàtica a la família, recordà 
que era tradició de la casa recitar alguns versos d’El poe-
ma de Nadal de Josep Maria de Sagarra, però si tothom hi 
estava d’acord ho faríem demà en acabar el dinar de Nadal. 
Avui llegiria alguns fragments del conte Quieta nit de Pere 
Calders. La proposta fou acceptada per unanimitat.

Pere Calders va néixer i morí a Barcelona i va viure 82 
anys. De jove la família es traslladà a una masia a Polinyà, 
al Vallès Occidental. El 1937 va ser voluntari a l’exèrcit 
republicà. Amb la caiguda de la República fou internat al 
camp de concentració de Prats de Molló, d’on aconseguí 
escapar-se i arribar a Mèxic. Durant tot l’exili no va deixar 
d’escriure i la crítica literària premià el recull de contes 
Cròniques de la veritat oculta. L’editorial mexicana on tre-
ballava adquirí la barcelonina Montaner i Simon i aquest 
fet li facilità el retorn a la seva estimada Catalunya.

Els comensals van fer silenci i el pare començà la lectura 
resumint i sintetitzant el conte tant com va poder: “L’Agus-
tina, que era la minyona, va veure com s’obria la porta 
del jardí que donava a la cuina. Va fer un crit i el senyor 
Ernest, el pare, hi acudí ràpidament quan la figura rodona 
i vermella d’un Pare Noel ja era dins, portava un gran sac i 
una llarguíssima barba blanca. I digué: “Fa fred al carrer!” 
I tot seguit preguntà: “On són els nens?” Va respondre la 
mare Isabel: “Són a dalt dormint.” El Pare Noel digué: “El 
despertar nens és la meva feina.” La mare replicà: “Li han 
donat una mala adreça. En aquesta casa fem Reis!”

El vell deixà el sac a terra calmosament i contemplà el 
pessebre. S’havien alçat tots de taula i la mare, impregna-
da d’esperit nadalenc, volia enllestir l’escena sense ferir 
els sentiments de ningú: “Si abans d’anar-se’n volgués 
prendre una copeta...” Però ell, entossudit, volia demos-

trar que no s’equivocava: “Podeu suposar que vaig de casa 
en casa, a cegues, preguntant si necessiten cavalls o nines 
de cartró?” La mare contestà: “Qui sap! Els protestants 
es valen de recursos més absurds per obtenir la difusió 
de llurs idees.” Aquestes paraules van ferir el Pare Noel: 
“Això no té res a veure, senyora, seria pueril!”

El pare, que fins llavors havia callat, intervingué: “Aquí 
tots som liberals i ja va bé que cadascú pensi com vulgui. 
Però en aquest cas se’ns ofereix un servei que no haví-
em sol·licitat.” En aquell moment baixaren el nen i la 
nena amb els ulls esbatanats: “Qui és aquest senyor tan 
estrany?” El nen digué a la germana: “És Santa Claus! 
Te’l vaig ensenyar a la revista Saturday Evening Post.” La 
mare, indignada, va retreure al marit que comprés aques-
tes revistes. “Tu no has demanat una escopeta?”, inter-
rogà el Pare Noel. “Sí! I quina mena d’escopeta porta?” 
Respon el Pare Noel: “És d’aire comprimit, automàtica i 
amb balins de plom.” El nen: “Ah, no! Com aquesta en tinc 
dues d’arraconades. Jo vaig demanar una Sanger calibre 
22, amb mira telescòpica.” “Vaja, prou! Estic acostumat 
que em rebin bé. A veure si hauré de demanar agenollat 
que m’acceptin uns quants obsequis.” La mare va trobar 
la solució: “De tota manera, si el senyor s’entesta a deixar 
alguna cosa i no hem de signar cap paper...” I el nen excla-
mà: “Com quedem, doncs? Que fem el salt als Reis?” 

Un aplaudiment general va sonar al menjador dels 
Ricart. La lectura del pare havia agradat, tot i haver-los 
advertit que sols llegiria petits fragments de Pere Cal-
ders. Establiren un pacte: el proper Nadal representarien 
sencer el conte i tothom hauria d’haver-se estudiat el per-
sonatge assignat. I amb aquest memorable acord va finir 
la quieta nit de Nadal. Fum, fum, fum... 
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Aquest dimarts 28 de desembre la 
litúrgia ens porta a la celebració de la 
festa dels Sants Innocents, màrtirs. 
Recordarem aquells infants que donen 
el contrapunt més tràgic a l’alegria de 
Nadal: infants que, segons l’evangeli 
de Mateu, el rei Herodes manà assas-
sinar per intentar treure’s del davant 
el Messies anunciat, a qui ell conside-
rava un competidor perillós. La mort 
dels Innocents mostra en tota la seva 
cruesa la maldat que pot arribar a pro-
vocar l’afany incontrolat de poder; 
però alhora és una afirmació de la vic-
tòria dels més febles i desemparats, als 
quals Déu rep en el seu Regne i corona 
amb la seva vida infinita.

D’aquell fet ja han passat més de 
2000 anys, però ens cal reconèixer 
que avui, en ple segle XXI, la nostra 
societat està farcida de molts altres 
innocents, menors o adults. En faig 
un repàs i uns grups d’éssers humans 
amb aquesta situació m’han vingut a 
la memòria: emigrants; explotats per 
interessos financers; fills maltrac-
tats i, fins i tot, assassinats pels seus 
pares; lladres per necessitat; nonats 
assassinats dins el ventre de les seves 
mares, mitjançant avortaments; oku-
pes per necessitat; aturats per manca 
de treball; perseguits i/o exiliats per 
la mala praxis de l’anomenada Justí-
cia; pobres de solemnitat; prostitutes 
per necessitat; sensesostres; víctimes 
dels assetjaments escolars i laborals; 
víctimes de la pederàstia; víctimes 
de la solitud; víctimes de la violència 
masclista i/o de gènere.

INDIFERÈNCIA I MENYSPREU

Tots ells, amb l’increment en el seu 
infortuni de les dramàtiques conse-
qüències de la indiferència i menys-
preu dels qui els haurien oficialment 
d’ajudar i protegir, i també d’alguns 
de nosaltres. Podria reflexionar molt 
sobre cada grup, però aquí manca 
espai. Només un parell de pinzellades: 
la campanya de Càritas per a aquest 
Nadal 2021 porta com a títol “Aquest 
Nadal, cada portal és important. En 
aquest portal no hi ha ase ni bou, 
però hi ha famílies que no arriben a 
final de mes.” I també el que va dir el 
papa Francesc en la seva recent visita 
a Grècia: “No deixem que el Mediter-
rani es converteixi en un desolador 
Mare Mortum.” 

Aquest dimarts, a la missa, el cele-
brant recitarà aquesta pregària: “Avui, 
Senyor, els sants Innocents, màrtirs, 
han proclamat la vostra glòria, no par-
lant, sinó morint. Feu que proclamem 
amb la nostra vida la fe que confessem 
de paraula.” I crec que en el nostre 
interior hem d’afegir: “Senyor, aju-
da’m a treballar per aconseguir que 
jo mateix, i la gent que m’envolta, no 
maltractem ni explotem les persones 
vulnerables i innocents.” Que així 
sigui.  

LA PROPOSTA ESTEV@

Innocents 
segle XXI

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr

Ramon Casanoves 

Articulista
ramoncasanoves@gmail.com

En aquesta casa fem Reis!

La política mundial del segle XXI és un escarni de la convi-
vència, herència d’un no-escoltar per no haver de dialogar. 
Al llarg de la història, pensadors han teixit filosofies de 
relacions humanes en l’exercici de la llibertat individual 
i col·lectiva. Filosofies sense diàleg i amb molta oposició 
que han acabat en guerres. I aquests conflictes han defen-
sat la violència armada com a argument de pau. Una cla-
ra demostració la tenim en la Guerra Civil espanyola, la 
filosofia de la qual, mort el dictador, continua vigent a la 
democràcia de la pell de brau. La dignitat humana no és 
llei, només ho és la imposició de la llei escrita. I Espanya 
ha declarat la guerra a les persones que lliurament pensen. 

En el fons és una guerra dialèctica contra el comunisme, 

que no és el mateix que la filosofia dels seus pensadors. 
Amb les armes es va voler eliminar una idea i van causar 
milions de morts. I aquests morts clamen justícia. La filo-
sofia de Hegel, com la del Capital de Marx, és una propos-
ta de convivència en pau. I aquesta filosofia no ha estat 
motiu de diàleg per assolir consens sinó rebutjada perquè 
la gran economia no volia perdre el seu poder. I Rússia i 
Espanya, cadascuna en el seu terreny, entraren en guer-
ra: uns, per assolir el poder i fer-se milionaris i altres, per 
defensar el diner i no perdre el poder. I les dues nacions, 
amb milions de morts. Primer el poder que la vida. I tot 
per no dialogar. 

Hegel i Marx volien dialogar i estaven més propers a 
l’evangeli que Stalin i Franco. El resultat encara el patim al 
segle de les noves tecnologies. Les noves tecnologies són 
sempre un avenç sempre que millorin la convivència i res-
pectin els drets de totes les persones. Però no ha estat així. 
I la imatge de la humanitat dels nostres dies és la victòria 
de la pobresa i la misèria amb milers de morts sense recur-
sos materials per poder viure dignament. I aquesta imatge 
també és la d’Espanya. I tot per un deure polític ignorat

El deure oblidat de respectar
Joan Sala Vila 

Professor jubilat i escriptor
jsalavila@hotmail.es
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La de fer esquellots és una tradició que es remun-
ta a l’edat mitjana i es va començar a celebrar als 
pobles del Pirineu; d’aquí ve el nom d’esquellots, ja 
que el bestiar boví de lliure pastura en duia, d’es-
quelles, uns estris que, a més, es podien fer servir 
per fer soroll. Aquesta tradició va reeixir a diver-
sos indrets de la Mediterrània, així que d’esquellots 
se’n celebraven a molts dels nostres pobles i ciutats. 
Si calgués trobar el sentit del perquè se n’organit-
zaven, d’esquellots, hi ha escrits antics apunten que 
qui els feien eren els joves solters del poble que, 
quan un vidu contreia segones noces, els prenia una 
possible candidata a casar-se amb ells. En senyal de 
protesta, l’hi dedicaven aquell xivarri eixordador. 

Una segona versió diu que el fet que els vidus 
celebressin altra vegada el sagrament matrimonial 
–plenament aprovat per l’Església–, la cerimònia, a 
ulls de tothom s’emmarcava dins d’un context impi-
etós, diguem-ne no virginal, i per tant els matrimo-
nis entre vidus se celebraven quasi secretament, 
però perquè tothom els descobrís, la gent organit-
zava uns sorollosos i esplèndids esquellots.

Encara hi ha una tercera versió, aquesta més 
tenebrosa. Si un vidu es tornava a casar, es deia que 
la seva difunta consort es queixava des d’ultratom-
ba i que la fressa dels esquellots servia per tapar 
els seus laments... De tota manera, els més interes-
sats a provocar un bon soroll eren els familiars de 
la difunta.

Poc després d’acabada la Primera Guerra Car-
lina (1842), l’època en què el general Baldomero 
Espartero –de mal record per als catalans– gover-
nava a Barcelona i va publicar un ban prohibint els 
esquellots (las cencerradas) a fi i efecte que ningú 
no se n’aprofites del terrabastall que es formava 
quan se’n feien i no es poguessin cometre actes vio-
lents contra els governants polítics. Així, doncs, es 
va obligar tots els alcaldes de barri a fer complir la 
prohibició, que va durar poc, perquè d’esquellots 
se’n van tornar a fer, com hi ha món!, saltant-se la 
prohibició, que hi havia ganes d’entrar a la taverna 
doncs convidava el nuvi. 

UNA FESTA ESBOJARRADA 

Recordo des de ben petit que Sant Feliu de Codines 
tot sovint se’n feien, d’esquellots. Els més massius 
van ser els oficiats a un vidu, un home d’ofici fer-
rer que gastava força mal geni, i, que ves a saber 
per quins set sous, després que li fessin la tocada 
no li va donar la gana d’obrir la porta de casa seva. 
Aquella primera nit formaven la colla d’esquello-
taires amb prou feines 100 persones que, després 

de la cercavila de costum –a la qual s’hi anava afe-
gint més gent– acaben aplegant-se tots davant del 
domicili dels nous nuvis. La qüestió és que després 
d’estar més de mitja hora tocant, la parella no va 
comparèixer ni, per descomptat, van convidar a 
beure. En casos com aquest, la tradició manava que 
s’hi havia de tornar l’endemà i es lògic de suposar 
que en un poble la veu corre com la pólvora. L’en-
demà, la gentada que va anar a fer esquellots havia 
augmentat: si la primera nit n’eren un centenar, la 
segona nit, la xifra s’havia triplicat.

Se m’escapa si van ser-ne dues o tres, les vegades 
que s’hi va haver de tornar a repetir els esquellots 
fins que l’home es va rendir i va aparaular amb els 
amos del bar de la plaça, els de can Joanic, que ser-
vissin porrons de vi bo i galetes a dojo, fins que tota 
la comitiva d’esquellotaires –tips i una mica cuits– 
van parar de tocar i van donar per bons aquells 
suats esquellots.

Gràcies a l’hemeroteca d’EL 9 NOU, he tingut 
accés a notícies que es van publicar dels esquellots 
celebrats a Sant Feliu de Codines del 1991 fins al 
1999. En aquests anys es van dedicar a un total de 
vuit parelles: el vidu Antoni Turigas, membre de 
la colla dels geganter, i Carme, de Castellterçol 
(1991); el vidu Martí Salamaña  i Montserrat Mon-
rós, de Granollers (1993); el vidu Graciano Cue-
llo, de Palau-solità i Plegamans, i Carmen Andrés, 
de Ca la Sastressa (1995); Juanjo Ramos, que uns 
anys després seria el president de la colla dels Boi-

nes Negres, i la vídua Esperança Boronat (1996); 
Vicenç Torrents, de la Llacuna, i la vídua Mercè 
Oller (1996); Esteve Farré i la vídua Teresa Morales 
(1996); Joan Vilardell i la vídua Maria Grau (1999); 
el vidu Francesc Rovira, de Can Mules, que era el 
jutge de pau i un membre molt actiu de la Junta 
dels Esquellots i del Gremi de Sant Antoni, i Conxi-
ta Torner (1999). 

Amb l’arribada dels nous temps la tradició s’ha 
perdut del tot, però Deu-n’hi-do, la colla d’anys que 
encara es va mantenir activa. Ara trobem parelles 
que s’ajunten en secret; nouvinguts a qui gairebé 
ningú no coneix i es casen de segones i, si es dona 
el cas que una parella està formada per dos vidus 
jubilats i casar-se comporta perdre una de les dues 
pensions que cobren, qui serà el maco que passa 
per l’altar! 

DELS ESQUELLOTS A L’‘ESCRACHE’

La Junta dels Esquellots de Sant Feliu va arribar a 
fer els seus Estatuts i van nomenar un alcalde, càr-
rec que va recaure per unanimitat en la figura del 
cèlebre Andreu Permanyer Jaumet, nomenament 
que al llibre d’actes constava amb aquesta inscrip-
ció: “Ha estat elegit per ser el més vell, boig i savi.” 
L’Andreu Jaumet no es descuidava mai d’obsequiar 
la núvia amb una ploma d’au i una pera d’oli: “Per 
lubricar-la i que així passi bé”, deia.

No hi podria haver esquellots, ni sentir-los, és 
clar, si no hi hagués un gran ventall d’instruments 
de tota mena. Els clàssics i principals són els agríco-
les: xapos, aixades, magalles, arpiots i pioixes, que 
s’han de fer sonar amb qualsevol batall de ferro. 
Desmanegats, s’han de deixar set dies a sol i serena 
per tal que conservin totes les propietats i l’essèn-
cia del seu tremp.

Els instruments dels ramaders: esquelles, bar-
rombes i campanes, que han d’haver fer servit 
–penjats del coll del bestiar– i han de sonar gràcies 
al seu propi batall.

Els de les mestresses de casa: cassoles, pots, pae-
lles, olles i palanganes, fetes servir en festes asse-
nyalades, que només es poden sonar picant-les amb 
una mà de morter de fusta de boix. A hores d’ara 
aquests estris encara són d’utilitat per fer escraches 
a alguns membres de la classe política.

Els dels menestrals: bidons, llaunes i xapes metàl-
liques, que sempre entregaran la seva millor nota si 
rebenten a cops de martell.

Els dels boscaters: masses, xerracs i pales. Més 
contemporàniament, s’hi van afegir les serres 
mecàniques sense fulla, per no ferir ningú.

I finalment, per ser benèvols amb els músics 
d’ofici també s’hi deixen dur uns quants instru-
ments d’orquestra, com trompetes, tambors, caixes, 
corns i xiulets.

A l’obrador de la manyaneria de Can Baió, el seu 
propietari, en Joan Codina, hi va fabricar la Màqui-
na de fer soroll, consistent en un carretó amb un 
suport molt llarg que feia de travesser, on hi ana-
ven fixats xapos i esquelles. Un mecanisme giratori 
de maneta feia que uns braços de ferro els percu-
dissin de manera alterna i generava un soroll indes-
criptible, ben capaç de perforar més d’un timpà.

Després vindria la Màquina de les 12 botzines, 
amb un enginy que les accionava amb aire com-
primit i que fotia una fressa de mil dimonis. En un 
dels darrers esquellots, a finals dels anys 90, els 
esquellotaires van tallar la carretera principal de 
Sant Feliu una bona estona. Un dels cotxes que va 
quedar-hi atrapat era el Mercedes imponent d’un 
industrial jubilat que, amb la seva esposa, feien 
camí cap a la segona residència, a Moià. La dona es 
va espantar quan els va passar, fregant la porta del 
vehicle, la Màquina de les 12 botzines, que emetia la 
seva simfonia trepidant i la tibava una colla de gent 
d’aparença molt feréstega.

–Ai! Quina por que tinc, Lluís. Estem atrapats en 
una manifestació.

El marit, que durant els darrers anys de vida 
laboral ja n’havia viscuda alguna i de ben a prop 
–de manifestació sindical, em refereixo–, per més 
que s’ho mirava no veia cap pancarta reivindicati-
va. Li va dir:

–Si no fos perquè estem en ple segle XX, que gai-
rebé juraria que això semblen esquellots!

A la primera imatge, esquellots el febrer de 1996. Les altres 
dues fotos corresponen a esquellots dels anys 80 del segle XX

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

CLORAT DE POTASSA
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Fer esquellots
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Aspecte interior de les instal·lacions de Maquinaria Industrial Dara (Dara Pharma) a Granollers

“La seva necessitat
és el nostre compromís”

C. Lleida, s/n - Pol. Ind. El Pla · Lliçà de Vall
Tel. 902 181 074 - Fax 93 846 55 02

www.tplogistics.es

EMMAGATZEMATGE TRANSPORT

< 17.000 m2 d’emmagatzematge
< Preparació de comandes

< Manipulacions
< Flota de 50 vehicles

< Solucions logístiques
< Traçabilitat

< Especialistes en entregues a centres comercials

Dilluns, 27 de desembre de 202116

ració en gairebé 17 milions 
d’euros.

MAqUINArIA INDUstrIAL 

DArA, Granollers

L’empresa de Granollers, 
també coneguda com Dara 
Pharma s’ha convertit en 
una de les firmes líders en la 
fabricació de maquinària de 
procés i envasat automàtic 
per a les indústries farma-
cèutica, biotecnològica i cios-
mètica. Dissenya i fabrica 
equips individuals i línies 
completes per al rentat, 
esterilitzat, ompliment, lio-
filitzat i tancament de vials, 
flascons, xeringues i bosses 
per al condicionament de 
productes líquids, semisòlids 
i en pols, en condicions estè-
rils. La companyia, que l’any 
passat va adquirir l’empresa 
CoolVacum, acumula crei-
xements mitjans anuals en 
les vendes del 31% i té més 
de 200 persones en plantilla. 
La facturació supera els 39 
milions d’euros. Actualment 
disposa de filials i agents en 
més de 80 països.

sIstEMAs téCNICOs 

DE ENCOfrADOs,  

Mollet del Vallès)

Aquesta empresa de Mollet 
desenvolupa, fabrica i comer-
cialitza sistemes d’encofrat 
per oferir solucions en qualse-
vol projecte d’edificació i obra 
civil. Amb els seus productes 
s’han construït més de 350 
milions de metres quadrats 
d’instal·lacions. Es caracterit-
zen per un alt grau d’innova-
ció, tècnic i funcional. També 
estan fabricats amb materials 
que garanteixen la resistència 
i durabilitat dels seus com-
ponents. Amb seu central a 
Mollet, la companyia disposa 
de delegacions a Andorra i 
Polònia. Després d’uns anys 
d’entrebancs econòmics que 
van suposar noves entrades 
en l’accionariat per remuntar, 
la companyia ha aconseguit 
acumular creixements del 
27% anuals per situar la fac-
turació per damunt dels 60 
milions d’euros. La plantilla 
està composta per prop de 400 
treballadors.

Cinc empreses vallesanes entre les 
500 amb més creixement a l’Estat
La patronal estatal Cepyme destaca les companyies líders en expansió en els últims exercicis

Granollers

EL 9 NOU

Cinc petites i mitjanes 
empreses de la comarca van 
destacar l’any passat per la 
capacitat d’expansió de les 
vendes, tot i les dificultats 
derivades de la pandèmia. 
Formen part de la llista de 
500 empreses de tot l’Estat 
que la patronal Confedera-
ción Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Cepyme) 
ha seleccionat en un progra-
ma que, a més de destacar 
la capacitat de creixement, 
els posa a disposició asses-
sorament en aspectes com el 
finançament, la internaciona-
lització la digitalització.

Per formar part de la llista, 
les empreses, que tindran a 
disposició una eina de pro-
moció, han de tenir societats  
constituïdes, accionariat 
espanyol, vendes entre 10 i 
200 milions d’euros i haver 
acumulat creixements anuals 
del 15% en els últims exer-
cicis. També han de complir 
criteris de solvència, projec-
ció internacional i innova-
ció. L’any passat, la selecció 
incloïa nou empreses que, 
el 2021, s’han reduït a cinc, 
la mateixa quantitat que hi 
havia  el 2019. Amb els crite-
ris de selecció de l’organitza-
ció empresarial, les empreses 
vallesanes són les següents:

ADDItIUs sANtA MArIA, 

sta. M. de Palautordera

Per segon any consecutiu, 
aquest fabricant de pigments 
naturals per a l’avicultura 
forma part de la llista. Des de 
Santa Maria de Palautordera, 
l’empresa distribueix pro-
ductes que acoloreixen el 
rovell dels ous i la pell del 
pollastre. Les fàbriques de 

pinso els utilitzen perquè els 
ramaders millorin els seus 
pollastres. La companyia s’ha 
expandit fins als 15 milions 
de facturació, amb una taxa 
anual de creixement de 
vendes del 29%. Segons les 
dades de Cepyme, l’empresa 
de Palautordera dona feina 
actualment a 27 treballadors.

AyMAr, sant Celoni

Aquesta empresa de Sant 
Celoni es dedica a la fabrica-
ció de morters, formigons i 
triturats d’àrids de marbre. 
Amb més de 75 anys d’his-
tòria, actualment disposa 
de diferents explotacions 
de marbre al massís del 
Montseny. Entre aquestes 
destaca una explotació sub-
terrània, amb el nom de 
Xauxa, que permet extraure 
uns àrids de marbre d’alta 
qualitat, que constitueixen 
la primera matèria utilitzada 

en els productes. La produc-
ció i distribució es fa des de 
la planta de Sant Celoni i 
també a la planta situada a 
Meknés (el Marroc), a través 
de la societat participada 
A&Z Mortier du Marroc. 
Allà hi fabrica morters 
industrials i distribueix 
materials de construcció per 
a la zona d’influència del 
nord d’Àfrica. Amb 48 treba-
lladors en plantilla, Aymar 
ha tingut un creixement mit-
jà del 19% en la facturació en 
els últims anys, fins a tenir 
unes vendes d’11,5 milions 
d’euros. Aquest és el primer 
any que apareix a la llista de 
companyies amb més capaci-
tat d’expansió.

INDUstrIAL 

GALVANIzADOrA, 

Montornès del Vallès

L’empresa Ingalsa està espe-
cialitzada en la galvanització 

per immersió en calent de 
peces fèrries. Desenvolu-
pa aquesta activitat des de 
la seva fundació, el 1976. 
Actualment, l’empresa dis-
posa d’unes instal·lacions 
de 15.000 metres quadrats 
a Montornès, 5.000 dels 
quals edificats, Té més de 60 
treballadors. Actualment, la 
companyia dirigeix el seus 
serveis a un gran nombre 
de sectors, entre els quals 
destaquen l’obra pública, el 
mobiliari urbà, l’agricultura i 
la ramaderia, la construcció, 
la indústria naval i qualsevol 
altre que necessiti protegir 
acers. Disposa de tecnologia 
que permet la galvanitza-
ció a altes temperatures de 
cargols, vorandeles, ganxos 
o accessoris de reg, entre 
d’altres peces. En els últims 
anys, la companyia ha acon-
seguit creixements mitjans 
del 24%, per situar la factu-

La mesa analitza aquesta setmana 
la proposta de QEV sobre Nissan
Montmeló

EL 9 NOU

La mesa per a la reindus-
trialització de les plantes 
que Nissan ha deixat inope-
ratives amb el tancament 
mantindrà aquest dimecres 
una reunió que es preveu 
que sigui determinant sobre 
els projectes que es desen-
voluparan a les tres plantes 
que el fabricant japonès ha 
deixat inactives. Entre les 

propostes que hi ha sobre 
la taula, la que ha pres més 
força ha estat la que lidera 
l’empresa de Montmeló QEV 
Technologies. És l’anomenat 
hub de descarbonització, que 
uneix iniciatives de diferents 
companyies dedicades a la 
mobilitat sostenible, des de 
fabricants de vehicles a sub-
ministradors de components.

És el projecte que ha pres 
força després que la xinesa 
Great Wall Motors retirés la 

seva proposta. La iniciativa 
de l’enginyeria de Montmeló 
no arriba a ocupar totes les 
instal·lacions de Nissan a la 
Zona Franca, motiu pel qual 
s’està treballant amb altres 
alternatives. Els sindicats 
insisteixen que la resta de 
projectes han de tenir una 
base industrial. També s’ha 
posicionat la Cambra de 
Comerç que considera que la 
reindustrialització és “una 
prioritat inexcusable”.
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La Garriga

S’ha constituït la societat 
Sunbox Online, SL, dedicada 
a la importació i distribució 
d’envasos i material d’emba-
latge, així com la intermedia-
ció en el comerç de tot tipus 
de productes manufacturats 
o no, etc. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Eva 
Sánchez Baraldés. Adreça: 
Francesc Macià, 39-41.

Sant Esteve de P.

S’ha constituït la societat 
Incologic 4, SL, dedicada a la 
compravenda de béns immo-
bles, el seu arrendament no 
financer i participar en socie-
tats de caràcter immobiliari. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradors: Marc Salicrú Fitó, 
Sara Gómez Serra. Adreça: 
Lledoner, 4.

Granollers

S’ha constituït la societat 
4Ever Wellness, SL, dedicada 
l’activitat de les agències 
de publicitat. Capital: 3.100 
euros. Administrador: David 
Ferrer Martín. Adreça: 
Girona, 161.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Serveis Integrals de la Torre 
Miranda, SL, dedicada als 
serveis de neteja en general; 
treballs de paleta i construc-

ció i instal·lacions elèctri-
ques, de fontaneria i fred i 
calor. Capital: 30.000 euros. 
Administrador: Pedro Emilio 
Illa. Adreça: av. Comas i Mas-
ferrer, 2.

Cardedeu

S’ha constituït la societat Añ-
Gar Technology, SL, dedicada 
a la promoció i construcció 
de naus industrials, així com 
a l’arrendament no financer 
d’aquestes; la realització de 
projectes d’activitats immo-
biliàries de construcció, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Joaquín Alcázar 
García. Adreça: Orfeó Català, 
15, PI Sud.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Trans-Mandurov España, SL, 
dedicada al transport de mer-
caderies terrestres; operador 
de transports; compravenda 
de vehicles i maquinària; 
excavacions i rebaixes de ter-
renys. Capital: 9.000 euros. 
Administrador: Petko Ivanov 
Mandorov. Adreça: Vilalba, 1.

La Llagosta

S’ha constituït la societat 
Hiercast, SL, dedicada a 
la importació, promoció 
comercial i comercialització 
d’articles i complements per-
sonals, articles per al fuma-

dor, etc. Capital: 8.000 euros. 
Administrador: Robert Cas-
taño Hierro. Adreça: Jacint 
Verdaguer, 2.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Espai Cardedeu, SL, dedicada 
a l’activitat d’agents de la 
propietat immobiliària; ges-
tió i administració de la pro-
pietat immobiliària. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Daniel Rodríguez Pérez. 
Adreça: Anselm Clavé, 35.

Granollers

La societat Jupama Invest, 
SL, dedicada a la compraven-
da i intermediació de tota 
classe d’immobles, finques 
rústiques i urbanes i la pro-
moció immobiliària, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 132.000 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 384.000 
euros.

La Roca del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Global Futbol Barcelona, SL, 
dedicada als serveis d’asses-
sorament i consultoria en 
matèria esportiva per a tota 
classe d’esportistes i entitats 
esportives; la importació, 
exportació compravenda, 
intermediació i comercia-
lització, etc. Capital: 3.000 

euros. Administrador: Jaime 
Bartrés Arenas. Adreça: 
Puigmal, 7.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat DM 
& R Language, SL, dedicada a 
l’ensenyament d’idiomes per 
a totes les edats, reforç esco-
lar, preparació d’exàmens ofi-
cials, així com totes aquelles 
activitats que siguin comple-
mentàries i afins a aquesta 
formació, etc. Capital: 10.000 
euros. Administrador: Daniel 
Costa Rodríguez. Adreça: La 
Mola, 4.  

Les Franqueses del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Buenavista-Supermarket, 
SL, dedicada al comerç a 
l’engròs de cereals, tabac en 
branca, llavors i aliments per 
a animals; comerç a l’engròs 
de fruites i hortalisses, etc. 
Capital: 3.100 euros. Admi-
nistrador: Maikel Colón 
Pichardo. Adreça: Caseriu, 
10, Corró d’Avall.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Ocean Three, SL, dedicada 
al lloguer d’embarcacions; 
comerç al detall de vehicles 
terrestres i embarcacions 
noves i usades, així com 
accessoris i peces de recan-
vi, etc. Capital: 3.000 euros. 

Administrador: Javier Romeu 
Argemí. Adreça: Josep 
Umbert, 43.

Sant Celoni

La societat Argest, SL, 
dedicada a l’adquisició, 
urbanització, parcel·lació, 
construcció i ampliació de tot 
tipus d’immobles, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 22.725,36 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 1.135.546,56 euros.

La Garriga

La societat G-Stocks Global 
Investmets, SL, dedicada a 
la creació de programari i la 
prestació de serveis d’inter-
net, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 570.820 
Euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
573.820 euros.

Caldes de Montbui

La societat Metal Art 
Works, SL, dedicada a la 
compra, venda, fabricació, 
reforma, importació i expor-
tació d’elements dispensa-
dors líquids i maquinària 
per a hostaleria, ha fet una 
operació de reducció de 
capital per valor de 1.503 
euros i ampliació de capital 
per la mateixa quantitat. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat en 3.006 euros.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

El disseny vallesà 
en embalatge 
destaca als 
premis Liderpack

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El disseny de la presentació 
en punt de venda de la marca 
prèmium de cava Mumm, 
a càrrec de l’empresa de 
Mollet Miralles Cartonajes, 
ha estat una de les triomfa-
dores en el premi Liderpack, 
que destaca les millors cre-
acions en embalatge i pro-
mocions en punt de venda 
del sector de l’empaquetat 
a tot l’Estat. Aquesta crea-
ció ha estat una de les dues 
que ha obtingut la distinció 
dels premis, que es lliuraran 
durant la propera edició de la 
fira del sector Hispack.

Miralles ha obtingut enca-
ra un altre premi per l’empa-
quetat d’una marca de gine-
bra, metre que Tot Displau, 
també de Mollet, ha obtingut 
dos premis en la categoria 
de punt de venda. Adaequo 
destaca per tres premis en 
aquesta categoria. També 
han rebut premis Vibranding 
de Granollers; Durero, de 
Montornès, i Universal Slee-
ve, de Santa Eulàlia.

Dinou contractes 
comarcals dins 
del programa 
Treball i Formació

Granollers

EL 9 NOU

El Consell Comarcal ha 
formalitzat contractes amb 
19 persones en el marc del 
programa Treball i Forma-
ció. Amb aquesta iniciativa 
del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb el cofinan-
çament de diversos ajunta-
ments, es busca facilitar la 
inserció laboral a través de 
la formació i la feina dins de 
l’entitat contractadora.

Amb aquest programa s’ha 
pogut facilitar l’accés a la 
feina de persones de més de 
45 anys i a dones en situació 
d’atur de llarga durada o víc-
times de violència de gènere. 
Faran 80 hores de formació 
en l’horari laboral en compe-
tències diverses i informàti-
ca i comunicació.

Les persones contractades 
faran tasques d’agent cívic, 
ajudant de conserge, auxiliar 
administrativa, auxiliar de la 
llar, peó d’obra, peó de jardi-
neria i peó de neteja en una 
dotzena d’ajuntaments i el 
mateix Consell Comarcal.

La Finestra Sul Cielo estreny 
vincles amb Biotobio

Montmeló

EL 9 NOU

Els vincles entre les marques 
de productes vegetarians i 
ecològics Biotobio i La Fines-
tra Sul Cielo (aquesta última 
amb activitat a Montmeló) 
s’estrenyen. La firma propi-
etària de les dues marques, 
la italiana Ecornaturasì, 
ha integrat els catàlegs per 
ampliar l’oferta respectiva. 
Ecornaturasì, va prendre 
una participació majoritària 
a La Finestra Sul Cielo en 
una operació d’intercanvi 
d’accions l’any passat. Ara, 
les dues companyies agrupen 
les respectives operatives. 
L’empresa ja havia fet passos 
en aquesta integració, amb 
l’adopció de la denominació 
de Biotobio en el mercat de 
l’Estat espanyol.

L’operació comporta que 
Biotobio reforçarà la xarxa de 
marques del sector ecològic 
amb una ensenya amb voca-
ció de lideratge en el mercat 
europeu. La Finestra Sul Cie-
lo és una de les companyies 

Instal·lacions de La Finestra Sul Cielo a Montmeló

veteranes en aquest sector, 
en el qual opera des de 1978, 
i disposa d’instal·lacions 
d’envasament, producció 
i distribució de productes 
ecològics en diferents països, 
amb la central a Itàlia i filials 
a l’Estat espanyol i França. 
“L’evolució del mercat orgà-
nic, que ara té un paper cada 
cop més important, ens va 
impulsar a mirar més enllà 

dels nostres murs corpora-
tius a la recerca d’un soci que 
pogués compartir els nostres 
valors i alhora potenciar-los. 
Biotobio permetrà que cadas-
cú faci la seva feina al màxim 
de les seves possibilitats, i 
garanteixi els estàndards en 
productes i serveis”, explica 
en un comunicat el president 
de La Finestra Sul Cielo, 
Marco Merla.

La firma propietària Ecornaturasì arrenca nou projecte industrial
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Enric Maurí i Nathalie Rey en la ‘performance’ ‘L’Ourse écorchée’ 

Dilluns, 27 de desembre de 202118

Enric Maurí presenta  
un nou projecte a Berlín
L’artista de Cardedeu fa una residència artística amb Nathalie Rey

Vista parcial de l’exposició

Cardedeu

T.T.

Enric Maurí, de Cardedeu, 
i Nathalie Rey, vinculada a 
Roca Umbert de Granollers, 
participen aquestes setma-
nes en una estada artística a 
Berlín. La parella d’artistes, 
que ja ha treballat en diver-
sos projectes conjunts en 
altres ocasions a banda dels 
seus treballs personals, està 
aprofitant al màxim aquesta 
estada de tres mesos, que va 
començar a l’octubre. 

El seu treball a la ciutat 
alemanya gira al voltant d’un 
projecte troncal, “L’artista 
conspirador”, basat “en una 
revisió d’obres d’art, analit-
zant-les i parodiant-les, que 
han estat censurades al llarg 
de la història, així com altres 
obres que avui serien censu-
rades i serien molt difícils de 
fer”, segons ha explicat Mau-
rí. Fa uns dies van presentar 
el projecte, en el qual han 
estat treballant tres mesos, 
però durant aquest temps 
han fet altres intervencions, 
com la performance en què 
revisaven l’acció de l’artista 
Jordi Benito a la Funda-
ció Miró en què escorxava 
un toro i se’n menjava les 
vísceres. “Nosaltres l’hem 
convertit en un espectacle 
de consumisme”, comenta 
l’artista de Cardedeu, que 
tornarà la primavera que ve a 
la ciutat alemanya per tornar 
a fer aquesta performance en 
diferents centres que els hi 
han demanat. 

D’altra banda, al novembre 
també van fer una interven-
ció a l’aparador de la resi-
dència d’artistes Glogauair, 

amb la peça “Moscateer”, que 
forma part d’una pel·lícula 
que han editat i que consta 
de vuit episodis.

A més, Maurí, de forma 
individual, ha participat en 
una exposició amb artistes 
de diferents països amb el 
títol “Longingbelonging”, i 
la llar com a temàtica. L’ar-
tista de Cardedeu hi va pre-
sentar la instal·lació titulada 
“Avui mengem” i que està 
composta de sabates troba-
des pels carrers de Berlín, 
una peanya coberta de roba 
també trobada i una escude-
lla que va cuinar ell mateix 
i que va servir el dia de la 
inauguració.

Per a Maurí, fer una 
estada artística d’aquestes 
característiques és una 
oportunitat d’expansió i 
de conèixer nous espais. 
“Estem en un centre, vivint 
i treballant, i a partir d’allà 
ens anem movent. Berlín és 
una ciutat amb una oferta 
cultural molt gran i amb 
moltes espais que promouen 
activitats artístiques.” L’ar-
tista ja havia fet fa uns anys 
residències als Estats Units i 
a Londres.

COL·LECTIVA A REUS

La seva estada a Berlín també 
ha coincidit amb la seva par-
ticipació en l’exposició col-
lectiva “Arqueologies del pre-
sent” a Reus, oberta fins al 
31 de gener. S’hi pot visionar 
el vídeo La caseta i l’hortet, 
fruit del projecte “La caseta i 
l’hortet i el perill de la civitas 
autista”. El projecte parteix 
de l’ideari de Francesc Macià, 
“la caseta i l’hortet”, i de com 
aquesta idea es perverteix 
principalment a partir dels 
anys 60 a Catalunya, i molt 
especialment a l’àrea del 
Montseny, on les grans fin-
ques van ser urbanitzades i 
víctimes d’una especulació 
salvatge, amb la reducció de 
manera irreversible l’espai 
verd i agrícola.

Concert de Nadal 
amb l’Orquestra 
Baix Montseny  
a Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Orquestra Baix Montseny 
presenta aquest dijous un 
concert de Nadal amb un 
repertori variat en el qual la 
música del Cirque de Soleil 
tindrà un paper destacat, 
a més d’altres sorpreses 
musicals i alguna nadala. El 
concert, amb arranjaments i 
direcció de Josep Maria Apa-
ricio, tindrà la participació 
de la cantant Marina Llopis, 
de Sant Celoni. El concert 
començarà a les 8 del vespre 
a la sala gran del Teatre Ate-
neu. Les entrades tenen un 
preu de 10 euros.

Marata

EL 9 NOU

La parròquia de Santa 
Coloma de Marata acollirà 
aquest dimecres, coincidint 
amb l’aniversari de Claudi 
Arimany, el concert Nadal 
entre amics. En aquesta oca-
sió, el flautista de Granollers 
estarà acompanyat de Marisa 
Martins, mezzosoprano; 
Eduard Sànchez, flauta; Marc 
Renau, violoncel, i Pedro 
Rodríguez, clavicèmbal. El 
concert, que es farà a les 9 
del vespre, inclourà la inter-
pretació d’obres de Bach, 

Händel i Telemann.
Arimany té una llarga tra-

jectòria com a flautista i és 
considerat un dels solistes 
catalans de més prestigi. Va 
ser company durant molts 
anys de Jean-Pierre Rampal 
en escenaris de tot el món. 
En els seus concerts, el flau-
tista utilitza l’emblemàtica 
flauta d’or W.S. Haynes, de 
J.P. Rampal.

Per la seva banda, la hispa-
noargentina Marisa Martins 
va començar els seus estudis 
a Buenos Aires i els va conti-
nuar al Conservatori Superi-
or de Barcelona.

Claudi Arimany ofereix un nou 
concert a Marata, dimecres
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Claudi Arimany, a la dreta, en el concert de l’any passat
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Sant Celoni

Pol Purgimon

Han passat 20 anys des que 
els Zeidun tenien 20 anys. 
Els mateixos des que aques-
ta banda de Sant Celoni –a 
mig camí entre el hardcore i 
l’emo– va teure el seu primer 
disc, 001 (BCore, 2000), i que 
ara la discogràfica reedita 
amb motiu de l’aniversari. 

L’EP, de sis cançons i remas-
teritzat per a l’ocasió, ha sor-
tit per primer cop en vinil. 
BCore ha col·laborat amb el 
segell La Agonía de Vivir per 
a la reedició i ha tret al mer-
cat 300 exemplars, dels quals 
ja es van vendre bona part 
de les existències durant la 
prevenda. 

 “Per nosaltres, que abans 
ja havíem tingut altres grups, 

Zeidun va ser el pas cap a 
una música més melòdica”, 
explica el seu cantant, Joan 
Colomo. A més d’ell, Zeidun 
–que no han deixat mai de 
tocar junts– està integrat 
per Mau Boada, Xavi Garcia, 
Albert Trabal i Càndid Coll, 
que amb els anys s’han con-
vertit amb alguns dels noms 
més recurrents de la música 
del Baix Montseny.

El 001 va arribar pocs 
mesos després que el grup 
debutés en concert a la festa 
major de Sant Celoni. I el 
disc es va cuinar a Sant Feliu 
de Guíxols (Baix Empordà) 
a mans del productor Santi 
Garcia. “Vam anar a l’estudi 
que el Santi tenia al garatge 
de casa el seus pares i vam 
gravar-ho tot amb un vuit 
pistes de cassette”, explica 

Mau Boada. “Vam arribar  
allà amb una guitarra i poca 
cosa més”, apunta també 
Colomo, a tall d’anècdota.

Llavors el grup tot just 
arrencava i els seus mem-
bres venien de trobar-se 
en altres bandes de rock 
del Montseny, com Sigue 
Buskando, Ariadna o Rain 
Still Falling. Amb Zeidun, 
Colomo es va posar a cantar, 
Boada va passar a tocar la 
bateria i van incorporar per 
primera vegada Càndid Coll 
als teclats. “Llavors estàvem 
flipant amb un grup, The Get 
Up Kids, i vam posar teclats 
perquè ells també en tenien”, 
admet Boada. 

Zeidun va ser un abans 
i després en la carrera 
musical d’aquests veïns del 
Montseny. Van situar-se al 
mapa del rock alternatiu a 
Catalunya i van anar a fer 
gires per l’Estat, amb alguna 
parada europea inclosa. Un 
dels responsables del salt 
de Zeidun va ser director 
de BCore, Jordi Llansamà. 
“Zeidun és una banda que no 
va rebre atenció per part de 
la premsa en el seu moment. 
No se’ls van prendre serio-
sament. Però amb el pas del 
temps tenim clar que va ser 
una pedra angular del movi-
ment musical a Catalunya”, 
diu Llansamà. De Zeidun van 
néixer, amb els anys, grups 
com La Célula Durmiente, el 
projecte en solitari de Joan 
Colomo, Esperit! de Mau 
Boada, Autodestrucció o, 
més recentment, Les Cruet. 

Una quarantena d’infants,  
al I Concurs de Dibuix  
de la Penya Blaugrana Parets

Els premiats i els organitzadors del concurs

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El I Concurs de Dibuix de 
la Penya Blaugrana Parets, 
amb títol “Nadal i el Bar-
ça”, ha comptat amb la 
participació de prop d’una 
quarantena de nens i nenes 
de fins a 12 anys. La gua-
nyadora d’aquesta primera 
edició ha estat Bruna Colín, 
d’11 anys, amb un dibuix 
d’Alexia Putellas, la capita-
na de l’equip femení del FC 
Barcelona, que recentement 
ha estat guardonada amb 
la Pilota d’Or. El premi ha 
consistit en dues entrades 
per veure un partir del FC 

Barcelona. El segon premi 
va ser per a Alma Álvarez, 
de 9 anys; el tercer, per a 
Marcel Rafart, de 7 anys, 
i el quart, per a Martina 
Rosset, de 8 anys. A més, els 
representants del jurat van 
decidir atorgar dos accèssits 
a Arlet Casas, de 5 anys, i a 
Maria Angelica Ramon, de 
9 anys.

L’entrega de premis es 
va fer abans de la xerrada 
organitzada per l’entitat i 
que portava per títol “Barça i 
Catalunya”, a càrrec de Salva 
Torres i Frederic Porta, amb 
Aksana Vayevoda a la part 
tècnica, i amb la presència de 
Xavier Gamper.

Zeidun van 
situar-se al mapa 
de rock alternatiu 
a Catalunya i van 
fer gira per l’Estat 
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D’esquerra a dreta, Joan Colomo, Xavi Garcia, Càndid Coll, Albert Trabal i Mau Boada fa uns 20 anys

Zeidun refloten el seu disc 
de debut 20 anys després 
BCore reedita el ‘001’, la primera referència de la mítica banda de Sant Celoni 
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L’artista Pep Bou presenta un espectacle únic per fer volar la imaginació dels espectadors
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Pep Bou s’instal·la al Sant 
Andreu Teatre per Nadal

Barcelona

EL 9 NOU

La companyia Pep Bou 
s’instal·la aquestes festes de 
Nadal al Sant Andreu Teatre 
(SAT) de Barcelona per pre-
sentar Pep Bou Experiències. 
Hi haurà funcions els dies 
27, 28, 29 i 30 de desembre, i 
els dies 2, 3 i 4 de gener a 2/4 
de 6 de la tarda. 

Pep Bou Experiències és un 
espectacle únic creat per un 
artista singular reconegut 
arreu del món amb el seu 
llenguatge escènic inèdit, en 
què les bombolles de sabó 

faran volar la imaginació dels 
espectadors.

Pep Bou Experiències pro-
posa un viatge cap a mons 
poètics i onírics partint de 
tres elements senzills però 
essencials: el sabó, l’aigua i 
la música en directe. És una 
síntesi inèdita d’un llenguat-
ge audiovisual i teatral que 
ha fascinat públics de tots els 
continents.

TOCS ANTOLÒGICS

L’espectacle, estructurat 
amb tocs antològics, és una 
impressionant mostra dels 

processos constants de recer-
ca del creador i alquimista en 
el seu laboratori. 

Aquest nou muntatge  és el 
producte de gairebé quatre 
dècades d’experimentació de 
coneixements teòrics i pràc-
tics del món de la física; un 
coneixement fins ara inèdit 
de l’espai escènic i un talent 
excel·lent per al món de l’es-
pectacle.

L’artista vallesà de les bom-
bolles i la seva companyia 
han signat altres espectacles 
com Bloop! o Clinc, amb els 
quals ha fet un gran nombre 
d’actuacions arreu del món.

Sam Ramos presenta el seu 
nou disc al Teatre Auditori 
Cardedeu

El músic Sam Ramos

Cardedeu

EL 9 NOU

Sam Ramos finalment pre-
sentarà el seu tercer disc, 
Una pàgina en blanc, aquest 
dimecres a les 9 del vespre 
al Teatre Auditori Cardedeu 
després de la suspensió del 
concert previst pel 20 de 
novembre per causes relacio-
nades amb la covid-19.

El nou treball arriba dos 
anys després de la presenta-
ció del seu segon disc, Junts 
som millor, premiat com la 
millor cançó de l’estiu 2019 
a TV3. Ramos ha tornat amb 
un projecte en el qual han 
estat treballant durant gai-
rebé dos anys amb “un equip 
únic que ha elevat el concep-
te de cada cançó a uns pai-
satges delicadament inespe-
rats”. Segons explica el músic 

de Cardedeu, Una pàgina en 
blanc és un mirall a través 
del qual s’ha mirat al llarg 
d’aquets temps convulsos 
que han posat potes enlaire 
els sistemes i paradigmes 
sobre els quals s’havia cons-
truït. “Un grapat de cançons 
que posen sobre la taula una 
mirada forta i arrelada en mi 
mateix que dona llum i corat-
ge a cada pas, que defuig la 
petjada per anar més enllà i 
deixar l’empremta”, diu.

El disc l’integren 10 can-
çons intenses que dibuixen 
a través d’un folk modern, 
fresc i èpic, una mirada vita-
lista i encoratjadora amb mis-
satges clars i contundents.

El disc ha estat produït, 
gravat i mesclat per Marc 
Parrot als estudis Grabacio-
nes Silvestres. La producció 
ha estat exquisidament ela-

borada i ha dotat cada tema 
amb una energia especial.

En la gravació ha comp-
tat amb músics com Dídac 
Fernámdez, a la bateria 
(Macaco, Santi Serratosa...); 
Pep Pérez Cucurella, al baix 
(professor de l’ESMUC, Ser-
rat, Vicente Amigo, Estrella 
Morente, Bevo Valdés...), 
Nan Mercader, a la percussió 
(professor ESMUC, Serrat, 
Jarabe de Palo, Lluís Llach...); 

Dani Ferrer als teclats (Marc 
Parrot, Love of Lesbian) i el 
garriguenc Guillem Callejón 
a la guitarra elèctrica i pedal 
steel (Ramon Mirabet, Inta-
na...) i amb la col·laboració 
en els arranjaments dels 
metalls de Carlos Avatar.

El fotògraf David Ruano, 
també de Cardedeu, s’ha 
encarregat del disseny i l’ela-
boració de la part gràfica i la 
fotografia.

Exposició 
d’il·lustracions 
solidàries a Can 
Rajolers de Parets

Parets del Vallès

El Centre Cultural Can 
Rajoler de Parets acull una 
exposició d’il·lustracions 
originals del llibre Les 
Fades dels Contes, del paretà 
Xavier L. Murtra, fetes per 
Míriam Jaques. Les imatges 
combinen aquarel·la, llapis 
i acrílic i reprodueixen la 
màgia que experimenten les 
protagonistes de la història 
en els viatges que emprenen. 
Les il·lustracions es posen 
a la venda per destinar fons 
al laboratori de recerca del 
càncer infantil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. L’exposició 
es podrà veure fins al 9 de 
gener, de dilluns a divendres 
de les 10 del matí a les 8 del 
vespre, i dijous de les 10 del 
matí a la 1 del migdia. En la 
inauguració, divendres pas-
sat, es va presentar el llibre 
Les Fades dels contes, un relat 
sobre dues germanes aficio-
nades a la lectura.

Concert del Quartet 
Bora Bora per a la 
gent gran de Parets 
al Poliesportiu
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets 
ha organitzat per aquest 
dilluns a les 6 de la tarda al 
Poliesportiu Municipal la 
tradicional festa nadalenca 
de germanor adreçada a la 
gent gran del municipi. Actu-
arà el Quartet Bora Bora i es 
farà el sorteig de 10 paneres, 
i es regalaran polvorons i 
torrons.

Jam solidària 
a Sant Esteve 
de Palautordera, 
aquest dijous

Sant Esteve de P.

EL 9 NOU

El Teatre Pare Casals de Sant 
Esteve de Palautordera aco-
llirà aquest dijous a les set 
de la tarda una jam solidària 
amb Noa Azkargorta i Maria 
Alabern. La presentadora 
serà Teresa Carretero, i els 
artistes convidats, Chris 
Carnie, Ona Garsot, Eudald 
Rojas, La Elisa, Jñulia Lewis, 
Núria, Jordina González, Ber-
ta Martínez, Helena Alonso, 
Teresa Díaz, Maria Ventu-
ra, Eva Ibáñez, Valentina 
Azzati, Laia Campamà, Pau 
Garcia, Lluís Alabern i Natxi 
Azkargorta. Els tècnics seran 
Gerard Boj i Quim Frigola, 

Alabern i Azkargorta van 
anar a viure a Amsterdam 
l’agost passat per enriquir les 
seves carreres artístiques. La 
Noa estudia mim a la Univer-
sitat AHK, a l’ATD Acadèmia 
voor Teather en dans, mentre 
que la Maria estudia ballet 
clàssic i dansa contemporà-
nia a l’escola Henny Jürriens 
i afro-house i coupé décalé 
a l’escola Touchée. A hores 
d’ara, combinen els seus pro-
grames d’estudi amb feines 
que cobreixen la necessitat 
de sobreviure el dia a dia. 

Ara, volen ensenyar al seu 
poble una petita part de tot 
allò que estan aprenent i, 
juntament amb amics i artis-
tes presenten un recull de 
tastets de teatre, dansa músi-
ca, audiovisuals...

Nova iniciativa 
de contes per a 
nadons al CAP 
de Parets

Parets del Vallès

El Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) de Parets del 
Vallès i la Biblioteca de Can 
Butjosa han engegat un 
projecte de xerrades dirigi-
des a famílies que acaben 
de portar un nounat a les 
seves vides. Amb el nom 
de Quan la lectura comença 
a la panxa de la mare, la 
xerrada pretén obrir la lite-
ratura infantil als pares, ja 
que, en paraules de Sònia 
Fernández, directora de la 
Biblioteca de Can Butjosa, 
“la literatura infantil és tot 
un món per descobrir”. A 
través de recomanacions 
de lectura i tècniques de 
col·locació, assessoren les 
famílies perquè coneguin 
una gran varietat de llibres 
dins de la lectura infantil i 
puguin compartir-los amb 
els seus fills.

L’artista de Cardedeu presenta ‘Pep Bou experiències’
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La lluita reinventada entre el bé i 
el mal, als Pastorets de la Garriga
Les mesures sanitàries tornen a formar part del muntatge, que s’ha estrenat el cap de setmana
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La primera representació dels Pastorets de la Garriga es va fer el dia de Nadal a la tarda al Teatre El Patronat

La Garriga

Andrea Espigares

Els Pastorets de la Garriga 
han pujat un any més a l’es-
cenari amb una nova adap-
tació de l’obra original de 
Josep Maria Folch i Torres. 
Enguany, tot i les restricci-

ons d’aforament, dalt de l’es-
cenari han comptat gairebé 
amb una vuitantena d’actors 
i actrius. El guió ha tornat a 
combinar la tradició i la inno-
vació. Aquest any la repre-
sentació ha posat el focus en 
la lluita entre el bé i el mal 
barrejant l’humor i la crítica 

social. L’obra ha inclòs des 
d’uns pastors que es qüestio-
nen noves formes d’estimar 
fins a un front celestial que 
critica el comportament cru-
el dels humans. 

La temàtica no ha estat 
l’única novetat, sinó que els 
espectadors han pogut obser-

var una nova escenografia. 
Fem Pastorets ha creat un 
tapís escenogràfic basat en 
una de les obres de la grava-
dora i pintora Conxa Sisque-
lla, de qui es va commemorar 
el centenari del seu naixe-
ment l’any 2020.

L’espectacle festiu ha enca-

bit diferents mesures sanità-
ries, tal com va explicar Joan 
Monells, director de l’obra. 
“A més d’un cribratge massiu 
als participants, la represen-
tació també ha integrat les 
mascaretes com a part del 
vestuari i ha respectat els 
grups bombolla en la posada 
en escena”. El director també 
va expressar que ni els entre-
bancs d’últim moment ni els 
canvis de personatges han 
jugat en contra perquè els 
actors i actrius ho van donar 
tot dalt de l’escenari.

L’obra va avançar entre 
diàlegs reinventats i peces 
musicals que homenatgen 
temes de diferents èpoques 
i que van acompanyar l’es-
pectador al llarg de la repre-
sentació. La interpretació 
musical va anar a càrrec del 
grup de músics de Fem Pas-
torets, sota la direcció d’Ori-
ol Garcia. Les veus de tres 
actrius del front celestial 
també van formar part de la 
música en directe. 

Tot i les novetats en el guió 
i en la temàtica, la 16a edició 
dels Pastorets ha mantingut 
l’essència de l’obra original. 
Al voltant de 130 persones 
han participat per fer possi-
ble l’espectacle nadalenc que 
ha omplert les butaques del 
Teatre El Patronat. L’obra 
va acabar arrencant un gran 
aplaudiment dels assistents.

El Teatre Auditori de Can Palots acull la primera representació dels Pastorets de Canovelles

Àngels i dimonis, a Canovelles
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Una escena de la representació de diumenge a la tarda 

Canovelles

EL 9 NOU

Els Pastorets han tornat a 
Canovelles, amb totes les 
mesures de seguretat per la 
covid-19, però també amb 
tota la il·lusió i les ganes del 
món, tant per part del grup 
organitzador, Pastorets de 
Canovelles, com del públic. 
La primera representació 
d’aquestes festes d’ Àngels, 
dimonis i... pastorets? es va fer 
diumenge, dia de Sant Esteve, 
a les 7 de la tarda al Teatre 
Auditori Can Palots, el seu 
escenari habitual des que va 
obrir les portes aquest equipa-
ment cultural. També hi haurà 
funció els dies 2 i 8 de gener. 

Pastorets de Canovelles ha 
portat l’obra que va estrenar 
el 2019, allunyada del text de 
Folch i Torres, amb la direcció 
de Marc Bachiller, dramatúr-

gia de Meritxell Rodríguez i 
arranjaments de Jonay Roda. 
És una obra única i de creació 
pròpia marcada per la lluita 
entre el bé i el mal, amb uns 
àngels i dimonis, i com això 
afecta la vida actual, segons 
explica Bachiller. “Veiem 
com els valors de l’esperança, 
la unió o la convivència són 
valors que salven Nadal”, afe-
geix. Una de les novetats és 
una cançó pròpia creada per 
Víctor Aiza, de Granollers, 
que toquen en directe alguns 
infants.

Els Pastorets de Canovelles 
són possibles gràcies als 26 
actors i actrius que pugen a 
l’escenari, sense mascareta 
però guardant les distàncies. 
Els cinc que no parlen sí que 
porten mascareta. A més, hi 
ha 32 col·laboradors que aju-
den a fer que la representació 
sigui una realitat, des de l’aju-
dant de direcció fins al que 
s’encarrega del maquillatge. 
Enguany, després que l’any 
passat no és posés per tenir 
més espai, ha tornat la repro-
ducció de la Domus d’Olivet.

Unes 130 
persones 

van fer possible 
l’espectacle 

nadalenc
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Teresa Maria Riera embolica un regal amb un cordill, tal com es feia abans, tot aprofitant l’estructura d’un dels taulells centenaris, divendres passat

Si els taulells poguessin parlar
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Detall d’un paquet embolicat en un dels taulells modernistes de Can Baldufes

Granollers

Oriol Serra

“Si aquests taulells pogues-
sin parlar i explicar-nos tot 
allò que han vist, no acaba-
rien mai. Des que van servir 
per primer cop, han arribat 
a veure dues guerres, una 
dictadura i, darrerament, 
una pandèmia.” Teresa 
Maria Riera, propietària de 
la botiga Can Baldufes de 
Granollers, es refereix als 
dos taulells modernistes que 
hi ha a l’establiment, dels 
quals es commemora aquest 
mes de desembre el 100è ani-
versari.

“Ens hauria agradat fer 
una gran celebració, però la 

pandèmia no ens ho ha posat 
fàcil. Per això vam optar per 
celebrar aquests 100 anys en 
petit comitè”, afegeix Riera. 
Diumenge passat, la propi-
etària de l’històric negoci 
de la plaça dels Cabrits va 
encarregar un pastís al forn 
El Racó i el va compartir a 
l’interior de la botiga amb 
la seva única treballadora. 
“També en vaig guardar uns 
trossos per a aquells famili-
ars que havien conegut els 
taulells i els els vaig portar a 
casa. Vaig voler minimitzar 
la interacció perquè estem 
en pandèmia i cal actuar amb 
responsabilitat.”

Can Baldufes, coneguda 
durant bona part de la seva 
trajectòria com a Confecci-
ons Riera, va obrir portes el 
1888 a la plaça de les Olles. 
El 1921 va ampliar la seva 
superfície fins al seu actual 
local de la plaça dels Cabrits. 
Va ser aleshores quan va 
estrenar els taulells ara cen-
tenaris. “Estem provant d’es-
brinar qui n’és l’autor, però 
costa molt seguir-ne la pista”, 
apunta la propietària.

Els taulells van servir per 
atendre el públic fins ben 
entrada la dècada dels 70, 
quan van passar a la rebotiga. 
“Servien com a prestatges. 
No els teníem a la vista del 
públic, però tampoc els 
havíem deixat d’utilitzar 
mai”, recorda Riera. El 2013, 
amb motiu dels 125 anys del 
negoci, va decidir recuperar-
los a la botiga. Recentment 
hi ha col·locat plaques com-
memoratives del centenari.

Riera ha celebrat 
l’aniversari 

amb un pastís 
i plaques 

commemoratives

La botiga Can Baldufes, de Granollers, celebra el centenari dels seus taulells modernistes

Bigues i Riells del Fai homenatja la dona 
i l’home més grans del municipi 
Bigues i Riells del Fai L’alcalde de Bigues i Riells 
del Fai, Joan Galiano, i la regidora de Serveis Soci-
als, Mayte Escobar, van visitar la setmana passada 

a domicili la dona i l’home més grans del munici-
pi, Francisca Rey Gómez, que és a punt de fer 101 
anys, i Gabriel Morgades, que en té 97.

En tots dos casos, l’homenatge va incloure 
l’entrega d’un obsequi commemoratiu, un lot de 

productes locals d’alta qualitat pensat especial-
ment per passar les festes de Nadal. També se’ls 
va oferir un tiquet vàlid per a un dinar fet a mida. 
Galiano es va mostrar “molt orgullós de tenir gent 
gran tan ferma” al municipi.
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Més viu que mai
Sant Fost de C.  

El pessebre vivent de Sant 
Fost ha tornat enguany al 
turó de Can Teià amb més 
ganes que mai. Fins diu-
menge ja s’havien fet quatre 
representacions, que s’allar-
garan fins al 9 de gener. 
L’organització, totalment 
renovada aquest any, està 
molt satisfeta amb la res-
posta del públic i la venda 
d’entrades en línia, gairebé 
exhaurides en cada funció. 
En el pessebre hi participen 
un centenar de persones, 
tant els que surten en una 
de la vintena d’escenes com 
els que treballen al darrere. 
La primera part del pesse-
bre és més de representació, 
i cap al final hi ha les para-
detes, en què el públic pot 
anar més al seu ritme. En les 
representacions tampoc hi 
falta la torrada, que es dona 
individualment a cadascú, i 
el vi, canviant el porró per 
gots individuals.G
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Amat de Sans, propietari de Cal Rosset juntament amb Anna Florenza

Adéu a cal Rosset
El popular bar restaurant de Caldes de Montbui tanca després de 57 anys

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

El Bar Restaurant El Rosset 
de Caldes de Montbui, ha 
baixat la persiana. Amb el 
seu tancament, Caldes es 
queda sense un local emble-
màtic que ha esdevingut un 
punt de trobada, al llarg dels 
anys, i que s’ha convertit en 
un espai referent per a tres 
generacions de calderins.

Anna Florenza i Amat de 
Sans són la parella de propie-
taris, que posen punt i final a 
tota una vida rere els fogons 
i al capdavant d’aquest bar, 
que va impulsar el pare 
de l’Anna, Josep Florenza. 
Ell va començar la història 
hostalera d’una part de la 
família. “Vam obrir just el 
mes de desembre del 1964, 
fa 57 anys. El meu pare havia 
treballat de cuiner al Bal-

neari Broquetes i els estius 
també duia el bar restaurant 
de la piscina municipal”, 
explicava Anna Florenza. Un 
temps després el seu pare 
va decidir obrir El Rosset. 
“Tots els cuiners volen tenir 
el seu propi restaurant.” De 
ben jove, Florenza ja es va 
començar a familiaritzar 
amb el món de l’hostaleria 
col·laborant al bar i ajudant 
amb els serveis de dinars. 

“Jo treballava de monitora 
al Club Natació i als migdies 
els donava un cop de mà amb 
el que tocava: bar, menjador 
o cuina.”

Josep Florenza va morir el 
1983 i la seva dona, ja gran, 
també es va retirar. En aquell 
moment va ser quan l’Anna 
va agafar les regnes del local, 
i el seu marit, Amat de Sans, 
s’hi va unir l’any 1972.

Cal Rosset era més que un 

bar. En aquesta emblemàtica 
cantonada de parets blanques, 
situada just davant l’església 
de Caldes, qualsevol persona 
hi era benvinguda. De fet, els 
que van poder gaudir de la 
seva cuina tradicional catalana 
eren més que simples clients. 
“Tothom passava per aquí, s’hi 
trobaven com a casa i érem 
com una família”, apuntava 
Florenza. Era un punt de tro-
bada. “Sap greu tancar perquè 
hi ha gent que venien de joves 
i després han vingut amb els 
fills”, deia, però al mateix 
temps reconeixia que s’han fet 
grans. “Jo en vaig fer 70 fa poc 
i, fins ara, estàvem fent una 
jubilació activa. Tot comença i 
tot s’acaba.”

El nom del bar sorgeix 
del pseudònim del besavi 
de l’Anna. “Els meus avis 
van venir d’Escó i el meu 
besavi era picapedrer i li van 
començar a dir el “Rosset 
d’Escó.” Era un diminutiu 
de ros. Per tant, el meu pare 
era conegut com “El net del 
Rosset” i van decidir posar el 
mateix nom al restaurant”, 
explicava.

Des del restaurant s’han 
implicat amb el poble de 
moltes maneres. Durant un 
temps van portar el càtering 
de l’Escola Montbui i també 
havien sigut els encarregats 
de cuinar el caldo de Nadal, 
juntament amb el restaurant 
El Remei. A més, també van 
col·laborar de forma desinte-
ressada amb Càritas, cuinant 
grans quantitats de llenties 
que després es van repartir 
entre la gent que ho neces-
sitava.

Cal Rosset ha sigut un 
autèntic punt de trobada cal-
derí, per on ha passat tothom 
i que ha deixat una emprem-
ta inesborrable.
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El Recam Làser Caldes es 
classifica per a la Copa del Rei
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Marcos Blanqué, del Caldes, va disputar el partit contra el Noia de titular

Recam Làser Caldes 1

Camps, Sito, Rovira, Gurri i Blanqué 
[cinc inicial]; Rosa, Alexandre 
Acsensi, Cristian Rodríguez, Roger 
Acsensi i Roger Beltrán. 

CE Noia Freixenet 1

Roca, Esteller, Salvadó, Bargalló i 
Pujadas [cinc inicial]; Fernández, 
Costa, Mitjans, Joseph i Ballart. 

ÀRBITRES: Erik Rivas i Joan Nicolás. Targetes blaves: Cristian Rodríguez, del 
Recam Làser Caldes.

GOLS: 1-0, Rovira, min 3; 1-1, Costa, min 15. 

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Recam Làser Caldes es va 
assegurar, de manera mate-
màtica, la classificació per 
a la Copa del Rei d’hoquei 
després d’empatar contra el 
Noia (1-1) dimecres a la Tor-
re Roja. El partit, que esta-
va ajornat des de feia més 
d’una setmana per diversos 
positius de covid al Caldes, 
deixa els vallesans en setena 
posició quan falta un partit 
per tancar la primera volta. A 
la Copa, s’hi classifiquen els 
vuit primers d’aquesta fase 
de la competició. 

Pel que fa a l’enfrontament 
de dimecres, el Caldes jugava 
contra el quart classificat. 
El partit va tenir anades i 
vingudes per tots dos equips, 
però el Caldes va ser capaç 
d’endollar-s’hi d’hora i Rovi-
ra, en una jugada al minut 3, 
va fer l’1-0. El gol va partir 
d’un contraatac conduït del 
Caldes, que el rival va mig 
interceptar a la zona inter-
mèdia del camp. La pilota, 
però, va quedar morta, i el 
Caldes la va poder recuperar, 
amb una conducció de Xavi 
Rovira, que va marcar.

No tot van ser bones notí-
cies per al Caldes als primers 
minuts de partit. Sito va 
haver d’abandonar el terreny 

de joc amb el peu inflat des-
prés de rebre-hi una pilota-
da. Les proves han constatat 

que no té res trencat. El par-
tit va seguir amb intensitat 
per part de tots dos equips. 

El Noia les va tenir per avan-
çar-se. Primer Mitjans va 
fallar un penal. I Costa, en 
un segon intent de penal, va 
fallar, tot i que va aprofitar el 
rebot per marcar l’1-1.

El marcador ja no es va 
moure més, però el Caldes va 
arribar a tenir un penal i una 
directa per ficar-se el partit a 
la butxaca. Amb aquest resul-
tat, el conjunt vallesà aconse-
gueix el primer objectiu de la 
temporada: ser a la Copa.
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La família Gassama, amb les autoritats presents a la recepció, al balcó de l’ajuntament, aquest dijous

Granollers

EL 9 NOU

Granollers va agrair aquest 
dijous el paper rellevant 
de la jugadora de la ciutat 
Kaba Gassama en el Mun-
dial d’Handbol femení. Els 
tres partits que la Selecció 
espanyola va jugar al Palau 
d’Esports van demostrar que 
Gassama és ara “una refe-
rent” esportiva, com apunta-
va l’alcalde, Josep Mayoral, 
en la recepció que van fer a la 
jugadora a la sala de plens.

“Avui, a Granollers, el 
referent esportiu és una 
dona. Ens agrada llegir-te i 
com penses, també ets un 
referent social”, afegia l’al-
calde. “Aquetes setmanes 
han estat un somni. Quan 
vaig saber que el Mundial 
es jugaria aquí vaig treba-

Granollers agraeix l’aportació de Kaba Gassama al Mundial d’Handbol femení

La nova referent esportiva llar encara més per ser-hi”, 
explicava, agraïda, la pivot de 
Granollers, avui jugadora del 
Fleury Loiret, però formada 
al BM Granollers. “Ha estat 
complicat arribar fins on 
he arribat, però no ha estat 
només cosa meva, sinó de 
tota la família”, afegia.

I, en la recepció al seu 
ajuntament, Gassama esta-
va acompanyada de la seva 
família, amb els també espor-
tistes d’elit Mamadou, actu-
alment a la primera divisió 
d’handbol portuguès; Sekou, 
jugador de futbol al Málaga, i 
Goundo, portera a la base del 
BM Granollers i imatge del 
xutòmetre que ha acompa-
nyat la promoció del Mundial 
a la ciutat. I els pares, Issaga 
i Foune Cissokho, orgullosos 
d’aquesta nissaga esportista.

“No haver aconseguit una 
medalla pot semblar un fra-
càs, però s’ha de valorar el 
camí que s’ha fet”, apuntava 
el regidor d’Esports, Álvaro 
Ferrer, en referència a la 
trajectòria de la Selecció al 
Mundial.

ERC demana 
una comissió 
per avaluar 
el Mundial 
d’Handbol

Granollers

EL 9 NOU

El Grup Municipal d’ERC a 
Granollers vol que l’Ajun-
tament creï una comissió 
extraordinària per avaluar el 
Mundial d’Handbol femení. 
La portaveu del grup, Núria 
Maynou, va demanar-ho 
durant el ple de la setmana 
passada, en el torn de precs 
i preguntes a l’equip de 
govern. Va demanar que la 
comissió tingui lloc durant 
el mes de gener, abans de 
fer pública una valoració als 
mitjans, i que hi participin 
tots els agents implicats en 
l’organització de l’esdeve-
niment: l’Ajuntament, la 
Reial Federació d’Handbol 
i la Federació Internacional 
(IHF). “Tots els que som aquí 
compartim i estem d’acord 
que volem que passin moltes 
més coses com aquesta a la 
ciutat. Per fer-ho, només hi 
ha un camí: avaluar-nos, per 
aprendre i poder fer les coses 
millor.”

Maynou va voler deixar 
clar, durant el ple, que el 
Mundial ha servit per visi-
bilitzar “l’empenta” de l’es-
port femení i la “força del 
voluntariat” a Granollers. Va 
justificar la comissió amb 
un doble objectiu: avaluar 
l’impacte socioeconòmic 
del Mundial i analitzar què 
anant bé i què no.

OK LLIGA MASCULINA

L’empat contra el Noia els assegura matemàticament ser a la competició l’any que ve



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 27 de desembre de 2021 25

Montmeló

EL 9 NOU

El Circuit de Barcelona-
Catalunya ha tancat l’any 
amb uns nivells d’ocupació 
semblants als que havia 
tingut abans de la pandè-
mia. En concret, el traçat de 

Montmeló, en un comunicat, 
apunta que el balanç d’ocu-
pació aquest 2021 ha estat 
del 83%, amb 302 dies d’acti-
vitat. És una xifra que s’acos-
ta a la del 2019, quan el Cir-
cuit va tancar l’any amb 317 
en actiu i un 87% d’ocupació. 
Per la seva banda, el 2020, 

que va estar més condicionat 
per la pandèmia que l’actual, 
va tancar amb 185 dies d’acti-
vitat i un 57% d’ocupació. 

El Circuit valora positi-
vament les xifres del 2021, 
després que l’any comencés 
amb les mateixes restriccions 
sanitàries que el 2020. Amb 

el temps, el Circuit ha regis-
trat una millora progressiva 
de l’ocupació, fins a arribar 
pràcticament al 90% en l’úl-
tim trimestres de l’any. En 
concret, detallen que aquest 
any s’han destinat 216 dies a 
lloguers i testos, hi ha hagut 
86 jornades de competició 

i 43 dies s’han destinat a la 
realització d’obres i tasques 
de manteniment diverses.

En xifres absolutes, aquest 
any han visitat el traçat 
de Montmeló unes 72.600 
persones. Una dada que, 
des del Circuit, consideren 
“molt positiva”, sobretot si 
es té en compte que no se’ls 
va permetre l’entrada de 
públic fins al gran premi de 
MotoGP, al mes de juny. Lla-
vors s’hi van aplegar 32.500 
persones, el pic d’assistència 
més alt d’aquest 2021. Un 
altre dels grans esdeveni-
ment que s’hi va celebrar va 
ser la festa d’aniversari dels 
30 del Circuit. Va concentrar 
unes 14.000 persones a finals 
de novembre.

ES FA PÚBLIC  
EL CALENDARI DEL 2022

El Circuit també ha aprofitat 
el tancament de l’any per fer 
públic el calendari del 2022. 
Aquest diari ja n’havia anun-
ciat algunes dates amb ante-
rioritat. El curs esportiu de 
l’any que ve comptarà amb 
18 esdeveniments. Els més 
esperats són els grans pre-
mis de fórmula 1 i MotoGP. 
El primer es disputarà al 
Circuit entre el 20 i el 22 de 
maig, i el segon serà del 3 
al 5 de juny. Aquest any el 
Circuit també s’ha assegu-
rat la celebració d’aquestes 
dues competicions fins al 
2025. Altres proves desta-
cades són les 24 hores de 
motociclisme, al juliol, i les 
d’automobilisme, que es dis-
putaran al setembre. Durant 
l’any, també s’hi correran les 
European Le Mans Series 
o l’Internacional GT Open, 
que tornarà a tancar-hi la 
seva temporada.
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Les 24 hores de motociclisme, en una foto d’arxiu del 2021, se celebrarà al mes de juliol

El Circuit s’acosta als nivells 
d’ocupació anteriors a la pandèmia
El traçat de Montmeló s’ha enfilat fins a un 83% d’assistència aquesta temporada 

La Selecció catalana de waterpolo es fixa en el porter 
del CN Granollers Bruno del Mas
Granollers El porter del CN Granollers Bruno del Mas torna a estar en el 
punt de mira de la Selecció catalana infantil. Ho està després de passar pel 
programa d’entrenament de detecció i seguiment de talents del Comitè de 
Waterpolo de la Federació Catalana de Natació, que va tenir lloc entre el 9 i 
el 16 de desembre al CAR de Sant Cugat. A més d’ell, hi van ser una trente-
na de jugadors de tot el país. 

El CN Granollers puja a la primera divisió 
de la Copa d’Espanya de clubs absoluta
Granollers L’equip absolut del CN Granollers serà la temporada que ve a la 
a la primera divisió Copa d’Espanya de clubs. El conjunt granollerí va aconse-
guir la fita després de quedar el sisè classificat de la Segona Divisió d’aquest 
campionat, que es va celebrar entre el 22 i el 23 de desembre a Pontevedra 
(Galícia). L’entrenador del CN Granollers, Hernan Schneides, va destacar les 
actuacions dels nadadors de l’equip Arnau Colomer i Pau Ruiz al campionat.
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Un CB Mollet erràtic naufraga 
a la pista del Menorca (95-64)
L’equip de Marsà va estar lluny de les seves habituals xifres, sobretot pel que fa a l’atac 

Una vegada més, Yeikson Montero, amb la pilota,  va tornar a ser l’home més determinant en la faceta ofensiva

Maó (Menorca)

EL 9 NOU

Els desplaçaments a les 
Illes no li proven gaire bé al 
Recanvis Gaudí CB Mollet. 
A Eïvissa, el dia de l’estrena 
en la categoria, hi va perdre 
per un contundent 93-60, i 
aquest dimecres, a Menorca, 
hi va tornar a perdre de for-
ma clara (95-64) en un partit 
per oblidar, en què als de 

Josep Maria Marsà no els va 
sortir bé gairebé res.

A mitjan primer quart el 
partit ja es va començar a 
torçar amb un parcial de 

10-0 que va obrir escletxa al 
marcador (25-10) i el reguit-
zell de tècniques amb què la 
parella arbitral va castigar els 
molletans al segon quart va 

acabar de treure de pollegue-
ra els de Marsà. Després del 
descans el Mollet va acon-
seguir equilibrar el joc amb 
una certa millora que es va 

trencar al darrer quart amb 
una gran aportació del local 
Pablo González –10 punts i 3 
triples.

La cistella inicial de Yeik-
son Montero (0-2) i dos tirs 
lliures de Marc Sesé (2-4) 
van ser els únics avantatges 
d’un Mollet que es va man-
tenir dins del partit fins al 
15-10, moment a partir del 
qual l’Hestia Menorca va 
començar a desnivellar el 
marcador amb un parcial de 
10-0 on van destacar el base 
Jermaine Marrow i el pivot 
Thomas Smallwood.

A l’inici del segon quart el 
desgavell en el joc molletà 
va augmentar i el parcial va 
arribar fins a un 17-2 –amb 
tècniques a Toni Figuerola i 
Marc Sesé incloses– que per-
metia el Menorca arribar als 
20 punts de diferència (32-
12). A excepció dels primers 
minuts del partit, els menor-
quins van dominar sota ciste-
lla i van millorar una mica les 
estadístiques en el tir exteri-
or –ambdós equips van estar 
molt erràtics– just abans 
del descans per engrandir la 
ferida fins a portar-la als 25 
punts de diferència (50-25).
La defensa del Menorca 
havia estat molt exigent –és 
la millor defensa del grup– i 
es va imposar clarament al 
millor atac –el molletà–. La 
millora dels de Marsà va ser 
insuficient davant un equip 
llançat que, a més, va recupe-
rar l’encert en el tir exterior 
al darrer quart.

El Mollet tancarà l’any el 
proper dimecres, a les 7 de 
la tarda, a la pista del CB. 
Cornellà, que només té una 
victòria més –set.

Hestia Menorca 95

Anej Orel (4), Raúl Timoner (2), 
Diego Alderete (2), Ilia Sorokin (13) 
i Pablo González (18) –[cinc inicial]–; 
Makhtar Gueye (9), Jermaine 
Marrow (17), Jorge Jiménez, Thomas 
Smallwood (14) i Álex Tamayo (16).

Rec. Gaudí CB Mollet 64

Marc Sesé (9), Ignasi Belver (11), Javi 
Rodríguez (1), Yeikson Montero (12) 
i Carles Marzo (4) –[cinc inicial]–; 
Toni Figuerola (7), Sergi Tell, Sergi 
Guàrdia (5), Marc Pagès (6), Artem 
Yailo (1) i José Manuel Coego (8).

ÀRBITRES: Héctor Sanhermelando 
i Josep Lluís Presseguer. Van xiular 
falta antiesportiva a Makhtar Gueye 
de l’Hestia Menorca. Van assenyalar 
faltes tècniques a Toni Figuerola, 
Marc Sesé, Josep Maria Marsà 
(entrenador) i a la banqueta del 
Recanvis Gaudí CB Mollet.

PARCIALS: 25-10 [primer quart]; 
50-25 [descans]; 66-43 [tercer quart] 
i 95-64.

BÀSQUET - LLIGA LEB PLATA 

El Club Escacs Mollet recull 560 euros per a La Marató

Mollet del Vallès El Club d’Escacs Mollet va recaptar 560 euros durant el 
torneig infantil solidari que va organitzar el 18 de desembre en favor de La 
Marató de TV3. En conjunt, hi van participar 79 nens d’escoles de Mollet i 
rodalies, que es van aplegar per disputar partides al Mercat Vell de la ciutat. 
La competició es va fer en tres grups de diferents categories escolars. S’hi 
van sortejar llibres d’escacs i es va muntar una parada amb material relacio-
nat amb aquesta disciplina. A l’activitat, s’hi va sumar el Club Social La Llum. 

Yago Domínguez tanca la temporada amb 23 podis a 23 curses

Montornès del Vallès El pilot de Montornès Yago Domínguez va tancar el 
cap de setmana passat la temporada amb 23 podis en 23 curses disputades. 
Domínguez ha acabat, així, la seva participació en la categoria infantil, una 
etapa en què ha guanyat 14 títols, inclosos campionats estatals, nacionals 
i provincials, entre les cilindrades 50, 65, 85 i 125cc. L’última prova, el cap 
de setmana passat, van ser les 3 hores de resistència de Sant Feliu, en què 
Domínguez va guanyar conjuntament amb el seu company d’equip. 
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Una de les participants és la Carla Pardos, d’11 anys, que competeix en la categoria infantil

El Torneig del Belulla iguala  
les xifres d’abans de la covid
L’edició d’enguany arriba a 262 jugadors i s’aproxima a la participació d’abans de la pandèmia

Canovelles

EL 9 NOU

El Club de Tenis Belulla 
acull, des del 23 de desem-
bre fins al 4 de gener, la 12a 
edició del Torneig Estatal de 
Nadal de Tenis, en el qual 
prenen part prop de 262 

jugadors. Una xifra que el 
director esportiu del club, 
Marc Roca, considera molt 
notòria i que iguala la que es 
donava abans de la pandèmia 
de la covid-19. A més, Roca 
assegura que és la competi-
ció, en l’àmbit català, amb 
més jugadors en aquestes 

dates de Nadal.
Amb una dotació de 900 

euros per als guanyadors 
–300 per als que s’imposin 
en les categories masculina i 
femenina i 150 per als fina-
listes en ambdues categori-
es–, l’Open absolut comença-
rà aquest dilluns i continuarà 

fins al dia 31, en què es 
disputaran les finals, en cas 
que les condicions meteo-
rològiques ho permetin. La 
categoria sènior –majors 
de 40 i majors de 50, també 
conclourà el dia 31 encara 
que es va iniciar el dia 23–. 
Les categories inferiors són 

les competicions més exten-
ses, van començar com la 
sènior (júnior, juvenil, cadet, 
infantil, aleví i benjamí) i el 
calendari s’allargarà fins al 
dia 4 de gener. Durant dijous 
i divendres es van disputar 
les primeres eliminatòries 
de les categories sèniors i 
inferiors. A partir de demà, 
continuaran amb les rondes 
de vuitens i quarts de final.

QUATRE GRANS NOMS A LES 
CATEGORIES ABSOLUTES

En la categoria absoluta 
sobresurten quatre raquetes 
amb alt nivell estatal –dues 
de masculines i dues de 
femenines–. Roger Ordeig, 
del Club de Tenis Vic i 79è 
del rànquing estatal, és el 
jugador més ben posicionat i 
màxim favorit a endur-se el 
premi masculí. Per sota seu 
hi ha Jordi Mas, segon cap 
de sèrie. El jugador del Club 
Tenis Mataró ocupa la posi-
ció 111a en la classificació 
estatal. En el quadre femení 
la tenista més destacada, 
i que serà la cap de sèrie 
número 1, és Lucía Aranda, 
l’actual número 64 a l’Estat. 
La segona millor jugadora, 
Marina Alcaide, del Club 
Tenis Vic, també està situada 
entre les 100 millors del ràn-
quing estatal i ocupa la posi-
ció 78a de l’estatal. Malgrat 
ser els màxims favorits, en 
l’edició d’enguany, el torneig 
també comptarà amb la par-
ticipació de cinc jugadors –3 
de femenines i 2 de mascu-
lins– que competeixen en el 
circuit americà i que arriben 
amb un gran nivell. A més, 
aquests jugadors no disposen 
de rànquing a escala estatal, 
ja que estan afiliats a univer-
sitats americanes.
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David Puig, al centre, acompanyat, a la seva esquerra per Jordi Casoliva, president de l’ACPJG

David Puig, de la Garriga, 
guanya el premi a millor 
golfista de l’any

La Garriga

EL 9 NOU

El golfista de la Garriga 
David Puig ha guanyat el 
premi a Jugador Català de 
l’Any que atorga l’Associa-
ció Catalana de Periodistes 
Jugadors de Golf (ACPJG). 
Es tracta d’un reconeixement 
que aquesta entitat atorga 
anualment a esportistes del 
seu àmbit. 

Puig, de 19 anys, format 
al Golf Barcelona, és sisè al 
rànquing mundial de juga-
dors amateurs. Actualment, 
competeix per l’Arizona 
State University –el centre 
on cursa els seus estudis–, 
dins el circuit universitari 
dels Estats Units, on està fent 
un bon paper. En concret, va 
guanyar el torneig Southwes-

tern Invitational, a l’abril, i 
The Amer Ari Invitational, al 
maig. Dona la casualitat, tam-
bé, que David Puig competeix 
amb la mateixa universitat 
on es va formar el prestigiós 
golfista Jon Rahm. A més 
del seu paper al continent 
americà, Puig va ser el millor 
amateur del campionat Acci-
ona Open d’Espanya, que es 
va celebrar aquesta tardor. En 
el global de la competició, va 
quedar 34è. 

L’ACPJG ha distingit el 
jugador en el marc del Tor-
neig de Nadal que l’entitat 
celebra cada any al Club 
de Golf Terramar de Sitges 
(Garraf). En aquest sentit, 
l’associació també ha distin-
git el cap del servei d’epide-
miologia de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, Antoni Trilla.



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 27 de desembre de 202128

La Cursa del Caneló de Sant Feliu 
supera el centenar de corredors

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

La Cursa del Caneló, que es 
va celebrar al matí d’aquest 
diumenge al matí, dia de 
Sant Esteve, va reunir una 
mica més d’un centenar de 
corredors malgrat el delicat 
moment sanitari. Tot i les 
noves restriccions imposades 
en els darrers dies, des de 
l’organització ja comptaven 
amb una sortida esglaonada 
i amb mascaretes, per tal de 
garantir la seguretat dels 
participants. Des de l’orga-
nització es fa un balanç posi-
tiu per molt que les inscrip-
cions fossin més baixes que 

en les darreres edicions. “Ja 
era la previsió que teníem, 
hi comptàvem”, expliquen. 
“Hi ha hagut un percentatge 
de gent que no s’ha presen-
tat, i es podia esperar que hi 
hagués algun positiu inespe-
rat”, indiquen.

La cursa, que va arribar 
a la desena edició després 
de no fer-se l’any passat, va 
servir perquè els participants 
poguessin baixar els primers 
excessos de les festes de 
Nadal en un ambient força 
festiu, amb veïns del munici-
pi sortint als balcons per ani-
mar els corredors. El recor-
regut va constar de prop de 
cinc quilòmetres –4.700–. 
Tot i que la cursa no té clas-
sificacions, els guanyadors 
van ser Martí Ullar, del Club 
Atlètic Parets, en categoria 
masculina, i Elisabet Martín 
en la femenina.

Aquesta cursa ha estat 
el primer acte esportiu del 
Centre Excursionista de Sant 
Feliu de Codines en  l’any del 
seu 50è aniversari.
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Algun participant es va animar, fins i tot, a sortir acompanyat del seu gos

Martí Ullar, del Club Atlètic Parets, en va ser el guanyador

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

Real Canoe, 90 - FC Cartagena CB, 95
La Roda, 84 - Safir Fruits Alginet, 77
Benicarló, 73 - Albacete, 70
Zentro B. Madrid, 65 - Sant Antoni Ibiza, 78
H. Gran Canaria, 66 - El Ventero CBV, 64
Menorca, 95 - Recanvis G. Mollet, 64
CB Cornellà, 74 - Valencia BC, 69

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Sant Antoni Ibiza ..........11 9 2 849 729 20
 2.- Benicarló ........................11 9 2 828 745 20
 3.- Menorca .........................11 7 4 838 722 18
 4.- Albacete..........................11 7 4 881 820 18
 5.- FC Cartagena CB ...........11 7 4 871 811 18
 6.- CB Cornellà ....................11 7 4 811 785 18
 7.- Globalcaja La Roda ........11 6 5 838 807 17
 8.- Recanvis G. Mollet ...... 11 6 5 884 928 17
 9.- H. Gran Canaria .............11 4 7 766 825 15
 10.- Zentro B. Madrid ..........11 4 7 845 915 15
 11.- Real Canoe .....................11 3 8 854 943 14
 12.- El Ventero CBV .............11 2 9 770 838 13
 13.- Safir Fruits Alginet .......10 3 7 687 776 13
 14.- Valencia BC ....................10 2 8 740 818 12

Copa Catalunya. Grup 3

UB Sant Adrià, 81 - CB Granollers, 77
 Santa Coloma - Ripotrans CB Lliçà, ajornat
Sant Gervasi, 79 - UE Mataró, 82
Badalona, 61 - UE Montgat, 57
CB Castellar, 63 - Vive-El Masnou, 76
B. Pia Sabadell - Sant Josep, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UB Sant Adrià ................11 9 2 885 715 20
 2.- UE Montgat ...................11 9 2 856 739 20
 3.- Badalona .........................11 8 3 731 645 19
 4.- CB Granollers .............. 11 7 4 785 716 18
 5.- CB Santa Coloma ...........10 8 2 719 686 18
 6.- UE Mataró ......................11 6 5 824 823 17
 7.- Vive-El Masnou .............11 5 6 804 767 16
 8.- Sant Gervasi ...................11 3 8 802 877 14
 9.- Sant Josep .........................9 4 5 672 662 13
 10.- CB Castellar ...................10 3 7 655 739 13
 11.- B. Pia Sabadell ...............10 1 9 616 746 11
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 10 0 10 519 753 10

Primera categoría. Grup 1

CB Matadepera, 62 - CB Granollers 2, 66
Sant Cugat - Centre Catòlic, sr.
CB Prat, 72 - A.E.S.E. B, 70
El Círcol B, 69 - CN Caldes A, 66
AEC Collblanc, 60 - CB Sant Josep Obrer, 61
AE Minguella, 75 - CE Sant Nicolau, 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Granollers 2 ........... 11 8 3 760 659 19
 2.- CN Caldes A ................. 11 7 4 832 746 18
 3.- CE Sant Nicolau .............11 7 4 808 757 18
 4.- AE Minguella .................11 7 4 754 708 18
 5.- El Círcol B.......................11 7 4 699 723 18
 6.- CB Prat ............................11 6 5 766 747 17
 7.- CB Matadepera ..............11 5 6 773 765 16
 8.- Centre Catòlic................10 5 5 690 682 15
 9.- AEC Collblanc................11 4 7 707 722 15
 10.- CB Sant Josep Obrer .....11 4 7 656 746 15
 11.- A.E.S.E. B ........................11 3 8 671 770 14

 12.- Sant Cugat ......................10 2 8 704 795 12

Segona Categoria. Grup 7

UB Sant Adrià B, 73 - CB Sant Celoni, 66
Vilanova del Vallès, 58 - Lliçà d’Amunt, 62
UB Mir, 88 - Cerdanyola Al Dia B, 80
CB Parets, 70 - CB Mollet B, 66
CB La Garriga - Vive-El Masnou, sr.
AE Minguella B - CB Les Franqueses, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- AE Minguella B .............10 9 1 724 618 19
 2.- UB Sant Adrià B.............11 8 3 809 718 19
 3.- UB Mir ............................11 7 4 836 722 18
 4.- CB Les Franqueses ...... 10 7 3 680 610 17
 5.- CB La Garriga .............. 10 5 5 700 717 15
 6.- Cerdanyola Al Dia B .....11 4 7 682 721 15
 7.- Vilanova del Vallès ..... 11 4 7 647 687 15
 8.- CB Parets ..................... 11 4 7 659 699 15
 9.- Vive-El Masnou ...............9 5 4 628 622 14
 10.- CB Sant Celoni ............ 10 4 6 626 673 14
 11.- CB Mollet B ................. 11 3 8 687 775 14
 12.- CB Lliçà d’Amunt B ..... 11 3 8 662 778 14

Tercera Categoria. Grup 1

Natació Terrassa B, 77 -Castellbisbal B, 59
Sant Cugat 2 - CB Ripollet B, sr.
CB Nou Badia, 80 - Can Parellada, 69
Sant Quirze BC, 82 - CN Caldes B, 66
CB Castellar B - Sabadell BQ Vallès, sr.
Pia Sabadell B - Natació Sabadell B, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Pia Sabadell B ................10 9 1 657 581 19
 2.- CN Caldes B ................. 11 8 3 741 685 19
 3.- Natació Terrassa B ........11 7 4 730 632 18
 4.- CB Ripollet B ...................9 8 1 696 561 17
 5.- Sant Quirze BC ..............11 6 5 763 727 17
 6.- CB Nou Badia .................11 4 7 685 732 15
 7.- Natació Sabadell B ..........9 5 4 570 539 14
 8.- Can Parellada .................11 3 8 678 757 14
 9.- CB Castellbisbal B .........10 2 8 637 694 12
 10.- CB Castellar B ..................9 3 6 526 592 12
 11.- Sabadell BQ Vallès ..........9 3 6 483 603 12
 12.- Sant Cugat 2 .....................9 2 7 481 544 11

Grup 4 

CB Cardedeu, 63 - CB Granollers 3, 61
CB Vic 3 - Gramanet BC, sr.
Sant Gervasi 2, 56 - CB L’Ametlla, 60
Montmeló CB, 86 - CB Mollet C, 84
CB Tona B - Bàsquet Neus, sr.
CB Llinars, 58 - Canovelles BC, 54

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic 3 ..........................10 10 0 842 534 20
 2.- Gramanet BC..................10 7 3 668 592 17
 3.- CB Llinars ...................... 9 8 1 551 517 17
 4.- Canovelles BC .............. 11 6 5 726 711 17
 5.- CB L’Ametlla ............... 11 6 5 692 748 17
 6.- CB Granollers 3 ........... 10 5 5 593 598 15
 7.- CB Mollet C ................. 11 4 7 746 761 15
 8.- Bàsquet Neus .................10 5 5 604 661 15
 9.- CB Cardedeu ................ 10 4 6 689 684 14
 10.- Sant Gervasi 2 ................11 3 8 681 767 14
 11.- Montmeló CB .............. 10 2 8 552 656 12
 12.- CB Tona B .........................9 1 8 526 641 10

Femení

Copa Catalunya

CEJ L’Hospitalet, 66 - Cadí Manresa, 42
CB Balaguer, 46 - AB Premià, 40
EBAE Sese - CBF Cerdanyola, sr.
Bàsquest Safa Claror, 66 - CEEB Tordera, 73
CB Granollers, 62 - Natació Terrassa, 45

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola.............10 9 1 689 506 19
 2.- CEEB Tordera ................11 7 4 730 684 18
 3.- CEJ L’Hospitalet ............10 7 3 588 489 17
 4.- Cadí Manresa .................10 7 3 599 577 17
 5.- CB Balaguer ...................11 4 7 582 640 15
 6.- AB Premià ......................10 5 5 526 540 15
 7.- CB Granollers .............. 11 4 7 563 666 15
 8.- EBAE Sese ........................9 5 4 528 486 14
 9.- Bàsquest Safa Claror .....10 3 7 492 593 13
 10.- Natació Terrassa ............10 0 10 455 571 10

Primera Categoria. Grup 1

FD Cassanenc, 76 - CBU Lloret , 32
Femení Osona A - CE Onyar, sr.
CN Caldes, 63 - GEIEG B, 32
Sutton Cerdanyola, 44 - Sant Gervasi 1, 55 
Argentona, 45 - Sant Andreu Natzaret, 51
Sant Cugat Negre, 69 - Sabadell Vallès, 53

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- FD Cassanenc.................11 9 2 755 568 20
 2.- Femení Osona A ............10 8 2 607 523 18
 3.- Sant Gervasi 1 ................11 6 5 661 578 17
 4.- CE Onyar ........................10 7 3 574 517 17
 5.- GEIEG B ..........................11 6 5 611 635 17
 6.- Sant Cugat Negre ..........10 6 4 608 603 16
 7.- Sant Andreu Natzaret ...11 5 6 618 619 16
 8.- Sabadell BQ Vallès ........11 5 6 614 641 16
 9.- CB Argentona ................11 5 6 542 581 16
 10.- Sutton Cerdanyola ........11 3 8 547 614 14
 11.- CN Caldes .................... 11 3 8 556 661 14
 12.- CBU Lloret  ....................10 1 9 458 611 11

FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

FC Ascó, 1 - CP San Cristóbal, 2
EE Guineueta, 0 - CF Pobla Mafumet, 4
EC Granollers, 2 - Girona B, 3
CF Peralada - CE Manresa, ajornat
L’Hospitalet CE, 3 - UE Figueres, 0
UE Sant Andreu, 0 - FC Vilafranca, 1
UE Sants, 1 - UE Castelldefels, 1
UE Vilassar de Mar, 0 - UE Olot, 1
Descansa: FE Grama

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................16 9 4 3 31 15 31
 2.- Girona B ......................15 9 3 3 16 10 30
 3.- CF Peralada ................14 7 6 1 23 8 27
 4.- FC Vilafranca .............15 7 6 2 14 7 27
 5.- L’Hospitalet CE .........15 8 2 5 17 13 26
 6.- CP San Cristóbal .......15 7 5 3 16 13 26
 7.- UE Sant Andreu ........15 7 2 6 21 13 23
 8.- CE Manresa ................14 5 8 1 14 8 23
 9.- FE Grama ....................15 5 5 5 15 12 20
 10.- UE Vilassar de Mar ...15 4 8 3 14 11 20
 11.- UE Figueres ...............15 4 5 6 15 18 17
 12.- CF Pobla Mafumet ....15 4 3 8 9 11 15
 13.- UE Castelldefels ........15 4 3 8 16 24 15
 14.- UE Sants .....................15 3 4 8 12 20 13

 15.- EC Granollers .......... 15 3 3 9 17 27 12
 16.- FC Ascó .......................15 2 4 9 9 30 10
 17.- EE Guineueta .............15 2 3 10 8 27 9

Primera Catalana. Grup 1

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- L’Escala FC .................11 8 2 1 23 9 26
 2.- CD Bescanó ................11 7 3 1 18 12 24
 3.- Mollet CF ................. 11 6 2 3 16 10 20
 4.- Parets CF ................. 11 5 3 3 22 18 18
 5.- CE Banyoles ...............11 5 2 4 10 9 17
 6.- Palamós CF.................11 5 1 5 18 13 16
 7.- Montañesa CF............10 5 1 4 14 16 16
 8.- Martinenc CF .............11 3 5 3 13 10 14
 9.- Unificació Llefià CF ..10 3 4 3 14 12 13
 10.- Les Franqueses CF .. 11 3 3 5 14 14 12
 11.- Lloret CF ....................11 3 3 5 17 18 12
 12.- EF Mataró ...................11 3 3 5 13 16 12
 13.- Llagostera B ...............11 2 2 7 8 23 8
 14.- UE La Jonquera .........11 0 2 9 4 24 2

Segona Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa B ...............11 10 0 1 29 5 30
 2.- CCD Turó Peira .........11 9 0 2 26 7 27
 3.- Premià CE...................11 8 1 2 28 19 25
 4.- CF Lloreda ..................11 6 1 4 23 14 19
 5.- Vilassar de Mar B ......11 6 1 4 21 15 19
 6.- UD Molletense ........ 11 5 2 4 23 18 17
 7.- EF Barberà Andalucía 11 5 2 4 18 20 17
 8.- CD Masnou ................10 5 1 4 16 9 16
 9.- San Juan Montcada ...11 4 3 4 23 15 15
 10.- CF Singuerlín...............9 4 1 4 15 14 13
 11.- CE Canyelles ..............11 3 2 6 11 17 11
 12.- UD Parc ......................11 3 2 6 17 28 11
 13.- UE Sabadellenca ........11 3 2 6 14 30 11
 14.- Racing Vallbona ........11 3 0 8 15 22 9
 15.- CD Montcada .............11 1 3 7 15 31 6
 16.- UD At.Gramanet .......10 0 1 9 4 34 1

Grup 6

UD Molinos, 1 - St Julià Vilatorta, 1
CF La Torreta, 3 - Unif. Santa Perpètua, 3
UD Cirera, 2 - CE Llavaneres, 3
CF Caldes Montbui, 5 - CF Argentona, 0
CF Parets B, 0 - FC Cardedeu, 1
CD Malgrat, 1 - UE Gurb, 1
CF Torelló, 4 - AT. Sant Pol, 0
Oar Vic A, 0 - UD Taradell, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Caldes Montbui . 11 8 2 1 23 12 26
 2.- FC Cardedeu ............ 11 6 3 2 23 13 21

 3.- UE Gurb ......................11 5 6 0 17 9 21
 4.- CF Torelló ..................11 6 2 3 18 13 20
 5.- CF Argentona ............11 6 2 3 19 19 20
 6.- AT. Sant Pol ................11 5 3 3 18 14 18
 7.- CD Malgrat ................11 5 3 3 18 14 18
 8.- UD Cirera ...................11 4 3 4 20 20 15
 9.- CF Parets B .............. 11 4 2 5 13 13 14
 10.- UD Taradell................11 4 1 6 13 17 13
 11.- CE Llavaneres ............11 3 3 5 16 17 12
 12.- Unif. Santa Perpètua 11 3 3 5 14 20 12
 13.- UD Molinos ...............11 2 5 4 17 16 11
 14.- CF La Torreta .......... 11 1 7 3 17 19 10
 15.- Oar Vic A ....................11 0 4 7 6 19 4
 16.- St Julià Vilatorta .......11 0 3 8 6 23 3

Tercera Catalana. Grup 5

FC Pradenc, 2 - CF Castellterçol , 0
UE Seva, 3 - St Feliu de Codines, 0
CF Caldes Montbui B, 3 - Santa Eugènia, 1
CF Folgueroles, 4 - Sant Vicenç Torelló, 2
UE Centelles, 5 - CE Navàs B, 0
CD Borgonyà, 0 - UE Tona B, 5
CE Aiguafreda, 5 - CE Moià, 3
Olímpic La Garriga, 1 - CF Voltregà, 0
Descansa: CE Roda de Ter

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Voltregà ................12 9 2 1 36 14 29
 2.- UE Centelles ..............12 9 2 1 35 16 29
 3.- CF Folgueroles ..........12 8 2 2 37 18 26
 4.- Olímpic La Garriga.. 13 7 4 2 26 22 25
 5.- St Feliu de Codines . 13 8 0 5 26 19 24
 6.- Santa Eugènia ............12 6 3 3 25 23 21
 7.- CE Moià ......................12 6 2 4 25 21 20
 8.- CE Roda de Ter ..........12 6 0 6 20 28 18
 9.- FC Pradenc .................12 5 2 5 27 17 17
 10.- UE Tona B...................12 4 4 4 19 13 16
 11.- CE Aiguafreda ......... 13 4 3 6 24 29 15
 12.- CE Navàs B .................12 4 3 5 17 23 15
 13.- CF Caldes Montbui B 12 4 2 6 25 28 14
 14.- UE Seva .......................12 4 1 7 25 32 13
 15.- CF Castellterçol  ........13 1 3 9 17 38 6
 16.- CD Borgonyà ..............12 1 1 10 16 41 4
 17.- Sant Vicenç Torelló ...12 1 0 11 18 36 3

Grup 9

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Celoni FC ......... 11 6 4 1 35 17 22
 2.- CF Ametlla Vallès.... 11 7 1 3 32 22 22
 3.- FC Cardedeu B ......... 11 6 2 3 25 16 20
 4.- CE Llerona ............... 11 6 2 3 26 23 20
 5.- CF Palautordera ...... 11 5 3 3 30 23 18
 6.- Bellavista Milán ...... 11 5 2 4 19 21 17
 7.- Montmeló UE .......... 10 4 3 3 25 21 15
 8.- CD Montornés Norte 10 4 3 3 18 16 15
 9.- CE Lliçà d’Amunt .... 11 5 0 6 21 23 15
 10.- At.Vallès .................. 10 4 2 4 19 20 14
 11.- CE Llinars ................ 11 4 2 5 21 26 14
 12.- Vilanova del Vallès . 10 3 3 4 22 22 12
 13.- UE Canovelles ......... 11 3 3 5 21 22 12
 14.- CF Vilamajor ........... 11 3 1 7 16 30 10
 15.- CE La Batllòria ........ 11 2 2 7 11 23 8
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	16.-	FC	Lliçà	de	Vall........ 11	 1	 3	 7	 15	 31	 6

Grup 14

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CD	Badia	.....................11	 9	 1	 1	 40	 15	 28
	 2.-	La	Romànica	..............11	 7	 2	 2	 29	 23	 23
	 3.-	SD	Pajaril......................9	 7	 0	 2	 23	 14	 21
	 4.-	Can	Gambús	...............11	 5	 4	 2	 24	 17	 19
	 5.-	Sant	Quirze	V.	............11	 5	 1	 5	 22	 22	 16
	 6.-	Roureda	......................11	 5	 1	 5	 20	 21	 16
	 7.-	Martorelles.............. 10	 4	 3	 3	 25	 17	 15
	 8.-	Huracan	......................11	 3	 4	 4	 24	 22	 13
	 9.-	Sta.	M.	Montcada	......10	 4	 1	 5	 21	 21	 13
	10.-	Llano	SBD...................10	 4	 1	 5	 15	 25	 13
	11.-	Sta.	Eulàlia	Ronçana	10	 3	 3	 4	 16	 14	 12
	12.-	Unif.	Sta.	Perpètua....11	 3	 3	 5	 17	 21	 12
	13.-	Badalona	Sud	.............10	 3	 2	 5	 19	 29	 11
	14.-	Escola	Barberà	...........11	 3	 2	 6	 11	 27	 11
	15.-	Ripollet	.......................10	 2	 2	 6	 13	 21	 8
	16.-	Cercle	Sabadellès	......11	 1	 2	 8	 15	 25	 5

Quarta Catalana. Grup 4

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Taradell	......................10	 9	 1	 0	 45	 13	 28
	 2.-	St	Miquel	Balenyà	.....10	 8	 1	 1	 31	 5	 25
	 3.-	Balenyà	At.	.................10	 6	 2	 2	 32	 20	 20
	 4.-	St	Hilari	......................10	 5	 3	 2	 30	 19	 18
	 5.-	OAR	Vic	......................10	 6	 0	 4	 19	 19	 18
	 6.-	St	Feliu	Codines	...... 10	 5	 0	 5	 24	 22	 15
	 7.-	Tona	............................10	 3	 4	 3	 22	 21	 13
	 8.-	Riudeperes	...................9	 4	 1	 4	 25	 26	 13
	 9.-	St	Julià	Vilatorta	.......10	 4	 1	 5	 19	 23	 13
	10.-	Gurb	..............................9	 2	 2	 5	 17	 18	 8
	11.-	Collsuspina	................10	 1	 4	 5	 16	 32	 7
	12.-	Viladrau	......................10	 1	 3	 6	 8	 40	 6
	13.-	Ol.	la	Garriga	............. 8	 1	 1	 6	 19	 23	 4
	14.-	Figaró	....................... 10	 1	 1	 8	 13	 39	 4

Grup 6

Joventut	Teià,	0	-	Premià,	5
Vilassar	Dalt,	3	-	La	Torreta,	1
Blanc-Blava	la	Roca,	5	-	Dosrius,	1
Salesians	Mataró,	2	-	Cabrils,	3
Cabrera,	4	-	Arenys	de	Munt,	1
Masnou,	3	-	Alella	2013,	2
Descansa:	Sant	Fost,	At.	Vallès

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Vilassar	Dalt	..............10	 8	 2	 0	 36	 6	 26
	 2.-	Cabrils	........................11	 8	 2	 1	 24	 12	 26
	 3.-	Alella	2013	.................12	 8	 1	 3	 33	 17	 25
	 4.-	Blanc-Blava	la	Roca	. 10	 7	 0	 3	 26	 20	 21
	 5.-	Premià	........................10	 6	 2	 2	 32	 12	 20
	 6.-	Masnou	.......................10	 6	 2	 2	 25	 24	 20
	 7.-	La	Torreta	................ 10	 4	 3	 3	 24	 19	 15
	 8.-	Dosrius	.......................10	 3	 1	 6	 17	 25	 10
	 9.-	At.	Vallès	................. 11	 2	 4	 5	 16	 33	 10
	10.-	Sant	Fost	.................. 10	 2	 2	 6	 29	 41	 8
	11.-	Joventut	Teià	.............11	 2	 2	 7	 14	 28	 8
	12.-	Cabrera	.......................10	 2	 1	 7	 11	 19	 7
	13.-	Salesians	Mataró	.........9	 2	 0	 7	 22	 27	 6
	14.-	Arenys	de	Munt	........10	 0	 2	 8	 10	 36	 2

Grup 11

At.	Vallès	B,	3	-	AE	Ametlla,	3
Vallgorguina,	3	-	Lourdes,	2
Vilamajor,	1	-	Ramassà,	5
Caldes	Montbui,	5	-	At.Lliçà	d’Amunt,	0
La	Llagosta,	2	-	Corró	Amunt,	1
Llinars,	0	-	Bigues,	5
Palau-Solità,	7	-	CF	Ametlla,	0
Santa	Agnès,	4	-	Sentmenat,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Corró	Amunt	........... 12	 10	 0	 2	 45	 19	 30
	 2.-	Caldes	Montbui	....... 12	 9	 1	 2	 42	 22	 28
	 3.-	Palau-Solità	................12	 9	 1	 2	 32	 14	 28
	 4.-	Ramassà	................... 12	 8	 1	 3	 41	 18	 25
	 5.-	Bigues	...................... 12	 8	 1	 3	 38	 16	 25
	 6.-	La	Llagosta	.............. 12	 7	 3	 2	 40	 23	 24
	 7.-	Santa	Agnès	............. 12	 6	 4	 2	 34	 15	 22
	 8.-	AE	Ametlla	.............. 12	 6	 3	 3	 38	 21	 21
	 9.-	Lourdes	.................... 12	 6	 1	 5	 28	 18	 19
	10.-	At.	Vallès	B	.............. 12	 4	 3	 5	 29	 30	 15
	11.-	Vallgorguina	............ 12	 2	 2	 8	 22	 33	 8
	12.-	Vilamajor	................. 12	 2	 1	 9	 17	 40	 7
	13.-	Sentmenat	..................12	 2	 1	 9	 16	 42	 7
	14.-	CF	Ametlla	............... 12	 2	 1	 9	 14	 44	 7
	15.-	Llinars	...................... 12	 1	 2	 9	 11	 39	 5
	16.-	At.Lliçà	d’Amunt	.... 12	 1	 1	 10	 13	 66	 4

Femení
Preferent

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CF	Palautordera	...... 11	 8	 2	 1	 31	 10	 26

	 2.-	UE	Porqueres	.............12	 8	 2	 2	 21	 7	 26
	 3.-	Fundació	Terrassa	.....11	 6	 3	 2	 26	 12	 21
	 4.-	FC	Martinenc	.............11	 6	 2	 3	 27	 13	 20
	 5.-	FC	Girona	...................10	 6	 1	 3	 31	 10	 19
	 6.-	PBB	La	Roca	............. 12	 5	 4	 3	 27	 16	 19
	 7.-	CF	Cerdanyola	Vallès	11	 4	 2	 5	 19	 16	 14
	 8.-	CE	Llerona	............... 11	 3	 2	 6	 14	 23	 11
	 9.-	CE	Pontenc	.................11	 2	 2	 7	 7	 25	 8
	10.-	CE	Sabadell	................12	 2	 1	 9	 8	 36	 7
	11.-	Fundació	Jupiter	.......10	 0	 1	 9	 1	 44	 1

FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

AECS	L’Hospitalet,	6	-	FCS	Arrahona,	2
CE	Jesús-Maria	-	AE	Xarxa	Horta,	ajornat
CN	Caldes,	3	-	FS	Canet,	8
CFS	Arenys	de	Munt,	5	-	CFS	Montcada,	5
CFS	Montsant,	5	-	EF	Les	Corts,	4
Unión	Santa	Coloma,	6	-	CEFS	Prosperitat,	6
Eixample,	4	-	Futsal	Mataró	B,	1
Sant	Joan	Vilassar,	4	-	Gràcia	FSC,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FS	Canet	.....................11	 9	 1	 1	 49	 22	 28
	 2.-	EF	Les	Corts	...............11	 8	 2	 1	 50	 28	 26
	 3.-	CE	Jesús-Maria	..........10	 6	 2	 2	 37	 32	 20
	 4.-	CN	Caldes	................ 11	 5	 3	 3	 45	 44	 18
	 5.-	AECS	L’Hospitalet	....11	 5	 2	 4	 49	 43	 17
	 6.-	Unión	Santa	Coloma	.11	 4	 4	 3	 44	 46	 16
	 7.-	Eixample	.....................11	 5	 1	 5	 29	 37	 16
	 8.-	CFS	Montsant	............11	 4	 3	 4	 42	 33	 15
	 9.-	CEFS	Prosperitat	.......11	 4	 3	 4	 47	 47	 15
	10.-	CFS	Arenys	de	Munt	11	 4	 2	 5	 28	 35	 14
	11.-	Gràcia	FSC	..................11	 4	 1	 6	 37	 47	 13
	12.-	Futsal	Mataró	B	.........11	 3	 1	 7	 39	 42	 10
	13.-	Sant	Joan	Vilassar	.....11	 2	 4	 5	 44	 53	 10
	14.-	CFS	Montcada	...........11	 2	 4	 5	 31	 40	 10
	15.-	AE	Xarxa	Horta	.........10	 2	 3	 5	 22	 27	 9
	16.-	FCS	Arrahona	............11	 2	 0	 9	 39	 56	 6

Divisió d’Honor Catalana

FS	Ripollet	B,	5	-	FS	Castellar,	6
FS	Pineda	de	Mar	-	Vacarisses	CE,	ajornat
Ciutat	de	Mataró,	6	-	EFS	Girona,	3
FS	Parets,	5	-	CFS	Lloret,	4
Sant	Julià	de	Ramis,	7	-	Badalona	Futsal,	3
CEFS	Manlleu,	7	-	Montornès	La	Unión	B,	2
Rapid	Santa	Coloma,	3	-	CFS	Vilamajor,	1
Descansa:	FS	Sant	Cugat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Ciutat	de	Mataró	.......11	 8	 0	 3	 62	 31	 24
	 2.-	FS	Castellar	................10	 8	 0	 2	 53	 34	 24
	 3.-	CFS	Vilamajor	......... 10	 7	 0	 3	 45	 29	 21
	 4.-	Rapid	Santa	Coloma	.10	 6	 3	 1	 37	 31	 21
	 5.-	FS	Parets	.................. 11	 6	 1	 4	 55	 42	 19
	 6.-	Vacarisses	CE	...............9	 6	 1	 2	 43	 34	 19
	 7.-	CEFS	Manlleu	............11	 5	 2	 4	 46	 44	 17
	 8.-	FS	Sant	Cugat	............10	 5	 1	 4	 46	 43	 16
	 9.-	Sant	Julià	de	Ramis	...11	 4	 3	 4	 43	 44	 15
	10.-	Montornès	La	Unión	B	10	3	 2	 5	 37	 41	 11
	11.-	FS	Pineda	de	Mar	........9	 2	 1	 6	 32	 46	 7
	12.-	EFS	Girona	.................10	 2	 1	 7	 30	 44	 7
	13.-	Badalona	Futsal	.........10	 1	 3	 6	 30	 57	 6
	14.-	CFS	Lloret	..................10	 1	 2	 7	 30	 31	 5
	15.-	FS	Ripollet	B	..............10	 1	 2	 7	 27	 65	 5

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CF	Castellón	..............12	 9	 3	 0	 34	 18	 30
	 2.-	CN	Caldes	................ 12	 9	 1	 2	 38	 15	 28
	 3.-	FSF	César	Augusta	....11	 7	 4	 0	 47	 26	 25
	 4.-	Penya	Esplugues	B	....12	 7	 2	 3	 45	 30	 23
	 5.-	AE	Les	Corts	..............12	 7	 1	 4	 39	 27	 22
	 6.-	Mecanoviga	Eixample	11	 7	 0	 4	 42	 24	 21
	 7.-	Intersala	Zaragoza	....12	 6	 3	 3	 38	 24	 21
	 8.-	AECS	L’Hospitalet	....12	 6	 3	 3	 39	 32	 21
	 9.-	CD	La	Concordia	..... 12	 5	 2	 5	 40	 26	 17
	10.-	Emotion	Zaragoza	.....12	 4	 5	 3	 32	 35	 17
	11.-	FS	Castelldefels	.........12	 3	 4	 5	 35	 37	 13
	12.-	Sabadell	Femení	........12	 2	 2	 8	 29	 44	 8
	13.-	Aliança	Mataró	..........12	 1	 3	 8	 29	 51	 6
	14.-	FS	Ripollet..................12	 1	 3	 8	 28	 51	 6
	15.-	CD	Santa	Ana	.............12	 1	 2	 9	 16	 47	 5
	16.-	AD	Sala	Zaragoza	......12	 1	 0	 11	 21	 65	 3

HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

Antequera,	26	-	L.Cantabria	Sinfín,	27
Barça,	41	-	Abanca	Ademar	León,	26
Frigoríficos	Morrazo,	30	-	Logroño,	28
Helv.	Anaitasuna,	28	-	V.	Herol	Nava,	31
BM	Benidorm,	28	-	Bidasoa	Irún,	27
Bada	Huesca,	33	-	Incarlopsa	Cuenca,	29
Atl.	Valladolid,	37	-	Fraikin	Granollers,	36
BM	Torrelavega,	32	-	Puente	Genil,	30

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................15	 14	 0	 1	 522	 386	 28
	 2.-	Fraikin	Granollers	.. 15	 10	 0	 5	 463	 426	 20
	 3.-	Logroño	La	Rioja	.......15	 10	 0	 5	 469	 457	 20
	 4.-	Bidasoa	Irún...............13	 9	 1	 3	 384	 354	 19
	 5.-	Frigoríficos	Morrazo	15	 8	 2	 5	 429	 411	 18
	 6.-	BM	Benidorm	............15	 8	 2	 5	 438	 422	 18
	 7.-	Viveros	Herol	Nava	...15	 7	 2	 6	 447	 452	 16
	 8.-	Helvetia	Anaitasuna	.15	 6	 2	 7	 450	 436	 14

	 9.-	Bada	Huesca	...............14	 5	 3	 6	 401	 408	 13
	10.-	Puente	Genil	..............15	 6	 1	 8	 444	 452	 13
	11.-	BM	Torrelavega	.........15	 6	 0	 9	 414	 404	 12
	12.-	Incarlopsa	Cuenca	.....15	 6	 0	 9	 434	 466	 12
	13.-	Atlético	Valladolid	....14	 5	 2	 7	 389	 421	 12
	14.-	Abanca	Ademar	León	15	 5	 0	 10	 463	 493	 10
	15.-	L.Cantabria	Sinfín.....15	 3	 3	 9	 414	 458	 9
	16.-	Antequera	..................15	 1	 0	 14	 332	 447	 2

Primera Estatal 

CH	Poblenou	-	H	Sant	Cugat,	ajornat
H	Sant	Joan	Despí,	30	-	Joventut	Mataró,	26
La	Salle	Montcada,	36	-	KH-7	Granollers,	34
H	Banyoles,	26	-	Palautordera-Salicru,	25
Mubak	BM	La	Roca,	38	-	CA	Sabadell	,	28
CH	Bordils,	27	-	H	Terrassa,	30
St.Esteve	Sesrovires,	28	-	SM	Adrianenc,	29
OAR	Gràcia,	32	-	St	Esteve	de	P.,	37

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mubak	BM	La	Roca	. 13	 12	 0	 1	 436	 368	 24
	 2.-	KH-7	Granollers	...... 13	 9	 0	 4	 439	 386	 18
	 3.-	OAR	Gràcia	................13	 9	 0	 4	 455	 410	 18
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............12	 8	 1	 3	 387	 318	 17
	 5.-	La	Salle	Montcada	.....13	 8	 1	 4	 442	 414	 17
	 6.-	St	Esteve	de	P........... 13	 7	 2	 4	 423	 387	 16
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....12	 8	 0	 4	 373	 362	 16
	 8.-	CH	Bordils	..................13	 7	 0	 6	 372	 369	 14
	 9.-	CH	Poblenou..............11	 6	 0	 5	 331	 328	 12
	10.-	H	Terrassa	..................13	 5	 1	 7	 377	 391	 11
	11.-	Joventut	Mataró	........13	 5	 0	 8	 348	 365	 10
	12.-	St.Esteve	Sesrovires	..13	 4	 1	 8	 409	 423	 9
	13.-	SM	Adrianenc	............13	 4	 1	 8	 388	 415	 9
	14.-	H	Banyoles	.................13	 3	 1	 9	 369	 425	 7
	15.-	Palautordera-Salicru	13	 3	 0	 10	 344	 392	 6
	16.-	CA	Sabadell		...............13	 0	 0	 13	 336	 476	 0

Lliga Catalana Masculina. 
Grup A

CH	Bordils,	26	-	FH	Sant	Vicenç,	38
H	Molins,	29	-	KH-7	BM	Granollers,	26
UEH	Calella	-	H	Gavà,	ajornat
CH	Canovelles	-	St.	M.	Adrianenc,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FH	Sant	Vicenç	..........12	 12	 0	 0	 449	 298	 24
	 2.-	UEH	Calella	...............11	 7	 1	 3	 324	 287	 15
	 3.-	H	Molins.....................12	 6	 1	 5	 373	 331	 13
	 4.-	H	Gavà	........................11	 5	 0	 6	 335	 345	 10
	 5.-	CH	Bordils	..................11	 5	 0	 6	 325	 341	 10
	 6.-	KH-7	BM	Granollers	11	 5	 0	 6	 320	 344	 10
	 7.-	St.	M.	Adrianenc	.......11	 4	 0	 7	 361	 362	 8
	 8.-	CH	Canovelles	......... 11	 0	 0	 11	 255	 434	 0

Grup B

La	Salle	Bonanova,	39	-	CH	Vilamajor,	23
Espanyol	Handbol,	39	-	Mubak	La	Roca,	24
H	Sant	Cugat,	43	-	Garbí	Palafrugell,	29
Coop.	Sant	Boi,	33	-	CH	Cardedeu,	29

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	La	Salle	Bonanova	.....11	 10	 0	 1	 367	 288	 20
	 2.-	Coop.	Sant	Boi	...........10	 8	 1	 1	 329	 264	 17
	 3.-	Espanyol	Handbol	.....11	 5	 2	 4	 309	 296	 12
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............11	 5	 1	 5	 339	 322	 11
	 5.-	CH	Vilamajor	.......... 10	 4	 1	 5	 282	 285	 9
	 6.-	CH	Cardedeu	........... 10	 3	 1	 6	 275	 297	 7
	 7.-	Garbí	Palafrugell	.......10	 3	 0	 7	 306	 333	 6
	 8.-	Mubak	La	Roca	........ 11	 1	 0	 10	 298	 420	 2

Primera Catalana Masculina. 
Grup A

CH	St.	Llorenç,	31	-	H	Ègara,	32
Cerdanyola	CH,	33	-	CEH	BCN	Sants,	29
St	E.	Sesrovires,	33	-	UE	Sarrià,	23
CH	Parets,	30	-	CH	Martorell,	24
Espanyol	Handbol	-	H	Banyoles,	ajornat
Descansa:	Joventut	Mataró

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Parets	................... 9	 8	 1	 0	 272	 227	 17
	 2.-	CH	Martorell	.............10	 6	 2	 2	 314	 292	 14
	 3.-	H	Ègara	.......................10	 6	 0	 4	 277	 250	 12
	 4.-	CH	St.	Llorenç	.............9	 6	 0	 3	 279	 260	 12
	 5.-	CEH	BCN	Sants	...........9	 5	 1	 3	 287	 271	 11
	 6.-	UE	Sarrià	......................9	 5	 0	 4	 259	 265	 10
	 7.-	Joventut	Mataró	........10	 3	 1	 6	 285	 297	 7
	 8.-	Espanyol	Handbol	.......9	 2	 2	 5	 235	 240	 6
	 9.-	St	E.	Sesrovires	..........10	 2	 2	 6	 293	 312	 6
	10.-	Cerdanyola	CH	..........10	 2	 1	 7	 290	 330	 5
	11.-	H	Banyoles	...................9	 2	 0	 7	 255	 302	 4

Primera Fase-B

Handbol	La	Garriga,	37	-	BM	Barberà,	22
AEH	Les	Franqueses	-Pardinyes,	ajornat
Poblenou	B,	39	-	OAR	Gràcia,	27
Handbol	Igualada,	41	-	SM	Adrianenc	C,	34
Sant	Joan	Despí	B,	27	-	CH	Valldoreix,	28
Handbol	Esplugues,	21	-	Ràpid	Cornellà,	21

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Handbol	Esplugues	...10	 8	 1	 1	 307	 229	 17
	 2.-	Handbol	La	Garriga	 10	 8	 0	 2	 300	 243	 16
	 3.-	CH	Valldoreix	............10	 7	 1	 2	 304	 260	 15
	 4.-	Ràpid	Cornellà	...........10	 7	 1	 2	 305	 280	 15
	 5.-	AEH	Les	Franqueses	. 9	 6	 0	 3	 278	 272	 12
	 6.-	Lleida	Pardinyes	..........9	 5	 0	 4	 274	 256	 10
	 7.-	Handbol	Igualada......10	 5	 0	 5	 326	 314	 10
	 8.-	BM	Barberà	................10	 3	 1	 6	 261	 304	 7
	 9.-	Poblenou	B	.................10	 3	 0	 7	 269	 315	 6
	10.-	Sant	Joan	Despí	B	......10	 2	 0	 8	 264	 288	 4
	11.-	OAR	Gràcia	................10	 2	 0	 8	 270	 297	 4
	12.-	SM	Adrianenc	C	........10	 1	 0	 9	 259	 359	 2

Grup A

CH	Sant	Andreu,	37	-	Handbol	Berga,	32
La	Salle	Montcada	B,	37	-	Vilamajor	B,	30
FH	Sant	Vicenç	-	BM	Polinyà,	ajornat	Sant	

Fost	-	Palautordera-Salicru,	ajornat
Coope.	Sant	Boi	B,	24	-	SA	Súria,	27

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	La	Salle	Montcada	B	.10	 9	 0	 1	 331	 255	 18
	 2.-	BM	Polinyà	...................9	 8	 0	 1	 317	 262	 16
	 3.-	CH	Sant	Andreu	........10	 7	 0	 3	 314	 294	 14
	 4.-	SA	Súria	......................10	 5	 0	 5	 270	 256	 10
	 5.-	Palautordera-Salicru	 8	 5	 0	 3	 233	 236	 10
	 6.-	CH	Sant	Fost	.............. 8	 4	 0	 4	 232	 235	 8
	 7.-	Handbol	Berga	...........10	 3	 0	 7	 290	 307	 6
	 8.-	Coope.	Sant	Boi	B	......10	 3	 0	 7	 247	 265	 6
	 9.-	FH	Sant	Vicenç	............9	 2	 0	 7	 246	 276	 4
	10.-	CH	Vilamajor	B	....... 10	 1	 0	 9	 246	 340	 2

Grup B

E.	Pia	Granollers	-Palafrugell,	ajornat
BCN	Sants,	19	-	Salle	Bonanova	,	30
Castelldefels,	25	-	Maresme	Llavaneres,	27
H	Sant	Cugat	C,	20	-	CH	Bordils	C,	23
H	Fornells,	34	-	CA	Sabadell	B,	19

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Maresme	Llavaneres	...9	 8	 0	 1	 286	 238	 16
	 2.-	H	Fornells.....................9	 6	 0	 3	 264	 223	 12
	 3.-	E.	Pia	Granollers	....... 8	 6	 0	 2	 224	 186	 12
	 4.-	Salle	Bonanova		...........9	 6	 0	 3	 264	 233	 12
	 5.-	CH	Bordils	C	................8	 4	 1	 3	 216	 221	 9
	 6.-	Castelldefels	................9	 4	 0	 5	 236	 228	 8
	 7.-	Garbí	de	Palafrugell	....8	 4	 0	 4	 232	 241	 8
	 8.-	BCN	Sants	....................8	 2	 0	 6	 206	 245	 4
	 9.-	CA	Sabadell	B	..............9	 1	 1	 7	 187	 252	 3
	10.-	H	Sant	Cugat	C	............9	 1	 0	 8	 230	 278	 2

Primera Fase-A

Vilanova	i	la	Geltrú,	27	-	Tarragona	HC,	17
F.	Esplugues,	36	-	Vendrell,	9
HC	Vallag,	31	-	Salle	Bonanova,	31
CH	Cambrils,	28	-	S.Andreu	de	la	Barca,	21
Descansa:		Laietà	Argentona

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	F.	Esplugues	.................9	 8	 0	 1	 264	 194	 16
	 2.-	CH	Cambrils	................9	 8	 0	 1	 281	 243	 16
	 3.-		Laietà	Argentona........8	 6	 0	 2	 240	 218	 12
	 4.-	Salle	Bonanova	............9	 4	 1	 4	 262	 259	 9
	 5.-	Vilanova	i	la	Geltrú	.....9	 4	 0	 5	 242	 252	 8
	 6.-	S.Andreu	de	la	Barca	...9	 3	 0	 6	 232	 233	 6
	 7.-	Vendrell	........................9	 3	 0	 6	 229	 274	 6
	 8.-	HC	Vallag	.....................9	 2	 1	 6	 223	 240	 5
	 9.-	Tarragona	HC	..............9	 1	 0	 8	 214	 274	 2

Primera Fase. Grup B

H	Santpedor	-	Espanyol	Handbol,	ajornat
CH	Castellbisbal,	21	-	CH	Vic,	22
BM	Pau	Casals,	19	-	CH	Sant	Just,	31
CH	Ripollet	-	CH	Cardedeu	B,	ajornat
Montgrí	CH,	19	-	GEIEG,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Vic	.........................10	 9	 0	 1	 289	 236	 18
	 2.-	GEIEG	...........................9	 7	 0	 2	 263	 188	 14
	 3.-	CH	Castellbisbal........10	 6	 0	 4	 268	 245	 12
	 4.-	CH	Sant	Just	..............10	 4	 3	 3	 254	 257	 11
	 5.-	CH	Cardedeu	B	.......... 9	 4	 2	 3	 251	 256	 10
	 6.-	H	Santpedor	.................9	 4	 1	 4	 245	 235	 9
	 7.-	BM	Pau	Casals	...........10	 3	 1	 6	 236	 259	 7
	 8.-	Montgrí	CH................10	 3	 1	 6	 236	 261	 7
	 9.-	Espanyol	Handbol	.......8	 3	 0	 5	 219	 212	 6
	10.-	CH	Ripollet	..................9	 0	 0	 9	 166	 278	 0

Femení
Divisió d’Honor Plata

CB	Almassora,	23	-	BM	Benidorm,	18
Mubak	La	Roca,	26	-	BM	Castellón,	28
Elda	Prestigio,	28	-	Levante	Marni,	23
CH	Amposta	-	Grupo	USA,	ajornat
FH	Sant	Vicenç,	21	-	Joventut	Mataró,	22
KH-7	Granollers	At	-	Handbol	Gavà,	ajornat
H	Sant	Joan	Despí,	25	-	OAR	Gràcia,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Elda	Prestigio	............14	 12	 1	 1	 414	 342	 25
	 2.-	CB	Almassora.............13	 11	 0	 2	 333	 316	 22
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........14	 10	 1	 3	 379	 322	 21
	 4.-	BM	Castellón	.............14	 9	 1	 4	 403	 367	 19
	 5.-	Grupo	USA	.................12	 9	 0	 3	 396	 333	 18
	 6.-	OAR	Gràcia	................14	 8	 2	 4	 400	 365	 18
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....14	 7	 1	 6	 376	 381	 15
	 8.-	Mubak	La	Roca	........ 14	 6	 0	 8	 361	 377	 12
	 9.-	Handbol	Gavà	............13	 4	 2	 7	 325	 342	 10
	10.-	BM	Benidorm	............14	 3	 4	 7	 335	 356	 10
	11.-	Joventut	Mataró	........13	 4	 1	 8	 324	 341	 9
	12.-	KH-7	Granollers	At	. 13	 2	 0	 11	 299	 374	 4
	13.-	Levante	Marni	...........14	 1	 1	 12	 349	 414	 3
	14.-	CH	Amposta	...............12	 0	 2	 10	 270	 334	 2

Grup A

CE	BCN	Sants		-	HC	Sant	Boi,	ajornat
Mubak	La	Roca	-	Esplugues,	ajornat
CH	Cardedeu	-	Les	Franqueses,	ajornat
CH	Ascó	-	A.	Lleidatana	,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Ascó	......................11	 10	 1	 0	 376	 272	 21
	 2.-	A.	Lleidatana		.............11	 9	 2	 0	 345	 215	 20
	 3.-	AEH	Les	Franqueses	10	 7	 0	 3	 300	 291	 14
	 4.-	HC	Sant	Boi	................11	 6	 1	 4	 300	 265	 13
	 5.-	CE	BCN	Sants		............11	 3	 1	 7	 289	 304	 7
	 6.-	Mubak	La	Roca	........ 10	 2	 1	 7	 221	 277	 5
	 7.-	CH	Cardedeu	........... 11	 1	 2	 8	 243	 368	 4
	 8.-	Esplugues	...................11	 1	 0	 10	 218	 300	 2

Grup B

CH	Canovelles,	22	-	CH	Vilamajor,	41	
Vilanova	del	Camí,	13	-	Handbol	Ribes,	26
FH	Sant	Vicenç,	24	-		H	Palautordera,	28
Descansa:	CH	Martorell

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FH	Sant	Vicenç	..........10	 9	 0	 1	 315	 240	 18
	 2.-		H	Palautordera	....... 10	 9	 0	 1	 324	 231	 18
	 3.-	Handbol	Ribes	...........10	 7	 0	 3	 291	 229	 14
	 4.-	CH	Vilamajor	.......... 10	 5	 0	 5	 294	 268	 10
	 5.-	CH	Martorell	.............10	 2	 1	 7	 253	 317	 5
	 6.-	CH	Vilanova	del	Camí	9	 1	 1	 7	 205	 250	 3
	 7.-	CH	Canovelles	......... 11	 1	 0	 10	 241	 388	 2

Primera Catalana. Grup A

Lleida	Pardinyes	-	H	Sant	Cugat,	ajornat	
Sant	Quirze	B,	31	-	CH	Sant	Esteve	de	P,	36
Torró	d’Agramunt,	22	-	BM	Pau	Casals,	19
OAR	Gràcia	B	-	H	Santpedor,	ajornat
Descansa:	HC	Perelló

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Quirze	B	...........9	 6	 0	 3	 262	 232	 12
	 2.-	CH	Sant	Esteve	de	P	.. 8	 6	 0	 2	 244	 214	 12
	 3.-	H	Sant	Cugat	................8	 6	 0	 2	 222	 199	 12
	 4.-	Lleida	Pardinyes	..........8	 5	 0	 3	 197	 165	 10
	 5.-	OAR	Gràcia	B	...............8	 5	 0	 3	 201	 208	 10
	 6.-	H	Santpedor	.................8	 4	 0	 4	 231	 215	 8
	 7.-	HC	Perelló	....................8	 3	 0	 5	 177	 183	 6
	 8.-	BM	Pau	Casals	.............9	 1	 0	 8	 196	 259	 2
	 9.-	Torró	d’Agramunt	.......8	 1	 0	 7	 158	 213	 2

Segona Catalana. Grup A

CH	Sant	Fost,	22	-	CH	Vilamajor	B,	25
H	La	Garriga	-	H	Sant	Cugat,	ajornat
Descansa:	Palautordera-Salicru,	CE	BCN	
Sants	B,	Les	Franqueses	Negre

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Cugat	................6	 6	 0	 0	 160	 128	 12
	 2.-	H	La	Garriga	.............. 6	 5	 0	 1	 156	 122	 10
	 3.-	Les	Franqueses	Negre	6	 4	 0	 2	 152	 143	 8
	 4.-	CH	Vilamajor	B	......... 7	 2	 1	 4	 152	 167	 5
	 5.-	Palautordera-Salicru	 5	 2	 0	 3	 114	 134	 4
	 6.-	CH	Sant	Fost	.............. 6	 1	 1	 4	 142	 162	 3
	 7.-	CE	BCN	Sants	B	...........6	 0	 0	 6	 146	 166	 0

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................12	 12	 0	 0	 80	 26	 36
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........12	 9	 2	 1	 68	 32	 29
	 3.-	Lleida	Llista	Blava	.....12	 7	 3	 2	 52	 34	 24
	 4.-	CE	Noia	Freixenet	.....12	 6	 4	 2	 55	 36	 22
	 5.-	Reus	Deportiu	...........12	 6	 2	 4	 50	 45	 20
	 6.-	Parlem	Calafell	..........12	 6	 2	 4	 39	 40	 20
	 7.-	Recam	Làser	Caldes	12	 4	 4	 4	 34	 30	 16
	 8.-	CP	Voltregà	................12	 4	 1	 7	 31	 37	 13
	 9.-	Pas	Alcoi	.....................12	 3	 3	 6	 38	 49	 12
	10.-	Igualada	Rigat		..........12	 3	 2	 7	 27	 49	 11
	11.-	CP	Manlleu	................12	 3	 1	 8	 33	 58	 10
	12.-	Garatge	Plana	Girona	12	 2	 2	 8	 27	 49	 8
	13.-	CP	Alcobendas	...........11	 2	 1	 8	 28	 57	 7
	14.-	CH	Palafrugell	...........11	 1	 3	 7	 27	 47	 6

OK Lliga Plata Nord

CP	Tordera	-	CH	Mataró,	ajornat
CHP	Sant	Feliu,	2	-	CH	Lloret,	3
Dominicos,	4	-	Deportivo	Liceo,	2
CE	Vendrell,	7	-	SD	Espanyol,	4
Rochapea,	2	-	Compañía	de	María,	4
CE	Arenys	de	Munt	-	RC	Jolaseta,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CE	Vendrell	..................9	 5	 2	 2	 36	 28	 17
	 2.-	CP	Tordera	...................8	 5	 1	 2	 37	 21	 16
	 3.-	CH	Mataró	...................8	 5	 1	 2	 40	 25	 16
	 4.-	Dominicos	....................9	 4	 3	 2	 32	 25	 15
	 5.-	Deportivo	Liceo	...........9	 4	 2	 3	 34	 26	 14
	 6.-	CH	Lloret......................9	 4	 1	 4	 34	 31	 13
	 7.-	CE	Arenys	de	Munt.....8	 4	 1	 3	 28	 27	 13
	 8.-	Compañía	de	María	....9	 4	 0	 5	 23	 28	 12
	 9.-	SD	Espanyol	.................9	 3	 2	 4	 21	 29	 11
	10.-	RC	Jolaseta	...................8	 2	 3	 3	 29	 29	 9
	11.-	CHP	Sant	Feliu	.......... 9	 2	 1	 6	 32	 41	 7
	12.-	Rochapea	......................9	 1	 1	 7	 22	 58	 4

Femení
OK Lliga

CHP	Bigues	i	Riells,	3	-	CH	Mataró,	1
CP	Manlleu,	4	-	CP	Vila-Sana,	1
Telecable	HC,	10	-	Igualada	Femení,	1
Cerdanyola	CH,	7	-	Garatge	Plana	Girona,	1
Palau	de	Plegamans,	4	-	PHC	Sant	Cugat,	0
CP	Las	Rozas,	1	-	CP	Voltregà,	1
Deportivo	Liceo,	4	-	CP	Vilanova,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CP	Manlleu	..................8	 8	 0	 0	 34	 9	 24
	 2.-	Telecable	HC................8	 7	 1	 0	 41	 9	 22
	 3.-	CP	Vila-Sana	................8	 7	 0	 1	 48	 13	 21
	 4.-	Palau	de	Plegamans	....8	 6	 1	 1	 33	 8	 19
	 5.-	Cerdanyola	CH	............8	 6	 1	 1	 28	 9	 19
	 6.-	CHP	Bigues	i	Riells	... 8	 5	 0	 3	 23	 21	 15
	 7.-	Igualada	Femení	..........8	 4	 0	 4	 18	 30	 12
	 8.-	Deportivo	Liceo	...........8	 3	 2	 3	 24	 18	 11
	 9.-	CP	Las	Rozas	................8	 1	 3	 4	 11	 26	 6
	10.-	PHC	Sant	Cugat...........8	 1	 1	 6	 12	 23	 4
	11.-	CP	Voltregà	..................8	 1	 1	 6	 7	 20	 4
	12.-	CH	Mataró	...................8	 1	 1	 6	 8	 30	 4
	13.-	CP	Vilanova..................8	 0	 1	 7	 12	 42	 1
	14.-	Garatge	Plana	Girona..8	 0	 0	 8	 4	 45	 0
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Exclusiu
pEr als
subscriptors

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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

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

aUDITORI C. Ponent, 41 

eSCOLaPI bLaU Av. Sant Esteve s/n 

CORONa C. Sant Josep de Calassanç. 19

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

Consulteu
els

descomptes

calDEs DE moNtbui

2X1
En la
visita

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 D’EntRaDEs DOBlEs

Bellavista
teatreauditori

Música

COnCERt D’any nOu
Dissabte 1 de gener a les 19.00

sORtEiG DE CistElls aMB pRODuCtEs CapRaBO

barcEloNa

2X1
En l’EntRaDa

al MusEu

Dilluns, 27 de desembre de 202130
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AGENDA
amb jocs, inflables i activitats 
per als més petits. Pavelló 
d’Esports. D’11.00 a 14.00 i de 
16.00 a 19.00.

Mollet del Vallès. Nadal al 
Mercat. Espai de jocs i tallers 
per a infants i joves.  Mercat 
Vell. D’11.30 a 13.30 i de 17.00 
a 19.00.

Tallers de Nadal. Museu 
Abelló. 16.30-18.30.

Montornès del Vallès. 
17è Parc de Nadal Solidari, 
organitzat per l’Esplai Panda.  
Carpa Polivalent El Sorralet. 
16.00-20.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Parc de Nadal Medieval 
Solidari. Esplanada davant de 
l’Escola Joan Casas. D’11.00 a 
14.00 i de 16.30 a 19.30.

Dimecres 29

Canovelles. Parc de Nadal.  
Pista Polivalent. D’11.00 a 
13.00 a 15.00 a 18.00.

Cardedeu. Concert de Sam 
Ramos, que presenta el disc 
Una pàgina en blanc. Teatre 
Auditori. 21.00.

Granollers. Taller de fanalets. 
Roca Umbert. 10.00 i 16.00.

Taller de picarols. Roca 
Umbert. 10.00 i 16.00.

La Fàbrica dels Desitjos. La 
Tèrmica. 11.00.

Màster class de zumba.  Plaça 
de les Hortes. 11.00.

Classe de ioga. Plaça de les 
Hortes. 12.00.

Circ Fantasy world.  Parc Firal. 
16.00.

La Llagosta. Parc Infantil 
de Nadal. Merry Christmans 
Princess. Centre Cultural. 
11.00-13.00.

La Roca del Vallès. Parc 
de Nadal. Centre Esportiu 
Municipal. De 10.30 a 13.30, i 
de 16.30 a 19.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Fira de Nadal. Plaça de 
l’Ajuntament. 10.00-20.00.

Taller de manualitats. 
Ornament amb elements 
naturals  Plaça de 
l’Ajuntament. 11.00-13.00.

Juguem a escacs. Club Escacs 
les Franqueses. Plaça de 
l’Ajuntament. 16.00-20.00.

Mostra Art del Bonsai. 
Associació l’Art del Bonsai. 
Plaça de l’Ajuntament. 16.00-
20.00.

Jocs gegants. Plaça de 
l’Ajuntament. 17.00-19.00.

Xocolatada i recollida 

de xumets. Plaça de 
l’Ajuntament. 17.00-19.00.

Concert Nadal entre amics, 
amb Claudi Arimany, 
Marisa Martins, Eduard 
Sánchez, Marc Renau i Pedro 
Rodríguez. Parròquia de 
Santa Coloma de Marata. 
21.00.

Llinars del Vallès. Parc 
de Nadal solidari. Pavelló 
Municipal, Pavelló 1 
d’Octubre i plaça dels Països 
Catalans. 16.30-20.00.

Lliçà d’Amunt. Parc de Nadal.  
Pavelló d’Esports. D’11.00 a 
14.00 i de 15.00 a 20.00.

Competició de paintball per a 
joves. Camp de futbol. 16.00-
20.00.

Martorelles. Parc de Nadal, 
amb jocs, inflables i activitats 
per als més petits. Pavelló 
d’Esports. D’11.00 a 14.00 i de 
16.00 a 19.00.

Mollet del Vallès. Nadal al 
Mercat. Espai de jocs i tallers 
per a infants i joves. Mercat 
Vell. D’11.30 a 13.30 i de 
17.00 a 19.00.

Tallers de Nadal. Museu 
Abelló. 16.30-18.30.

Sons de Nadal-Animacions 
itinerants amb Quartet Jumble 
Sounds-Swing Tenes Trio i 
Núria Conangla (violoncel).  
Jaume Ir, Gaietà Vínzia i zona 
centre. 18.00-20.00.

Montornès del Vallès. 17è 
Parc de Nadal Solidari, Esplai 
Panda. Carpa Polivalent El 
Sorralet. 16.00-20.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Sortides reconeixement 
d’ocells. Punt de trobada a 
Ajuntament Can Perpunter. 
09.00-13.00.

Mini golf familiar. Plaça de la 
Vila. De 10.30 a 3.30 i de 16.00 
a 19.00.

Sant Feliu de Codines. Teatre 
familiar:  Home. Centre Cívic. 
18.00.

Dijous 30

Canovelles. Parc de Nadal.  
Pista Polivalent. D’11.00 a 
13.00 a 15.00 a 18.00.

Cardedeu. Jocs de taula. 
Dinamitza Joan Bramona.  
Biblioteca Marc de Vilalba. 
17.30-18.30.

Granollers. Contacontes i 
campanades. Plaça Maluquer i 
Salvador. 11.00.

Classe d’autodefensa personal.  
Plaça de les Hortes. 11.00.

Insectes, crancs i aranyes a 
les vostres mans. Museu de 
Ciències Naturals. 17.30.

Dilluns 27

Cànoves i Samalús. Patge 
Sebastià. Plaça de Sant Muç. 
16.00-19.00.

Granollers. Curs: Premonitor/
a de lleure. Gra. 10.00.

Taller de fanalets. Roca 
Umbert. 10.00 i 16.00.

Taller de picarols. Roca 
Umbert. 10.00 i 16.00.

La Fàbrica dels Desitjos.  La 
Tèrmica. 11.00.

Circ Fantasy world. Parc Firal. 
18.00.

La Llagosta. Parc Infantil de 
Nadal Toca-ho tot. Amb tastet 
d’instruments de l’Escola 
Municipal de Música. Centre 
Cultural. 11.00-13.00.

La Roca del Vallès. Parc 
de Nadal. Centre Esportiu 
Municipal. De 10.30 a 13.30, i 
de 16.30 a 19.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Fira de Nadal. Plaça de 
l’Ajuntament. 10.00-20.00.

Llinars del Vallès. Parc 
de Nadal solidari. Pavelló 
Municipal, Pavelló 1 
d’Octubre i plaça dels Països 
Catalans. 16.30-20.00.

Lliçà d’Amunt. Parc de Nadal. 
Pavelló d’Esports. D’11.00 a 
14.00 i de 15.00 a 20.00.

Martorelles. Parc de Nadal, 
amb jocs, inflables i activitats 
per als més petits. Pavelló 
d’Esports. D’11.00 a 14.00 i de 
16.00 a 19.00.

Mollet del Vallès. Nadal al 
Mercat. Espai de jocs i tallers 
per a infants i joves. Mercat 
Vell. D’11.30 a 13.30 i de 17.00 
a 19.00.

Montornès del Vallès. 17è 
Parc de Nadal Solidari, Esplai 
Panda. Carpa Polivalent El 
Sorralet. 16.00-20.00.

Parets del Vallès. Concert 
del Quartet Bora Bora a la 
festa de Nadal per a la gent 
gran. Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez. 18.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Parc de Nadal Medieval 
Solidari. Esplanada davant de 
l’Escola Joan Casas. D’11.00 a 
14.00 i de 16.30 a 19.30.

Sant Celoni. Jocs de taula 
en família a la biblioteca.  
Biblioteca de la Unió 
Batllorienca. De dilluns a 
divendres de les 10.00 a les 

13.00.

Jocs de taula en família a 
la biblioteca. Biblioteca 
l’Escorxador. Dilluns de les 
15.00 a les 20.00. Dimarts, 
dimecres i dijous de les 10.00 
a les 13.00, i de les 15.00 a les 
20.00.

Dimarts 28

Granollers. Taller de picarols.  
Dents de Serra- La Roca 
Umbert. 10.00.

Taller de fanalets. Roca 
Umbert. 10.00.

Mercat de Nadal. Plaça 
Barangé. 10.00.

Taller de llufes. Plaça de la 
Porxada. 11.00.

La Fàbrica dels Desitjos. La 
Tèrmica. 11.00.

Circ Fantasy world. Espectacle 
de teatre i circ infantil. Parc 
Firal. 18.00.

Presentació del llibre La isla, 
amb els autors Artur Scriabin 
i Enric Lax, amb l’editora M. 
Luisa Samaranch. Anònims. 
18.30.

La Llagosta. Parc Infantil de 
Nadal Toca-ho tot. Fàbrica 
d’Elfs. Centre Cultural. 11.00-
13.00.

Parc de Nadal.  Plaça Antoni 
Baqué. 11.30-20.00.

La Roca del Vallès. Parc 
de Nadal. Centre Esportiu 
Municipal. De 10.30 a 13.30, i 
de 16.30 a 19.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Fira de Nadal. Plaça de 
l’Ajuntament. 10.00-20.00.

Taller infantil de bonsais.  
Plaça de l’Ajuntament. 11.30.

Taller infantil de sardanes.  
Plaça de l’Ajuntament. 11.30.

Llinars del Vallès. Parc 
de Nadal solidari. Pavelló 
Municipal, Pavelló 1 
d’Octubre i plaça dels Països 
Catalans. 16.30-20.00.

Lliçà d’Amunt. Parc de Nadal. 
Pavelló d’Esports. D’11.00 a 
14.00 i de 15.00 a 20.00.

Competició de paintball per a 
joves. Camp de futbol. 16.00-
20.00.

Espectacle infantil de màgia: 
Crack up 2.0 de Deux à la 
Tache. Ateneu l’Aliança. 18.00.

Martorelles. Parc de Nadal, 

Circ Fantasy world. Parc Firal. 
18.00.

Contacontes i campanades.  
Plaça Maluquer i Salvador. 
18.00.

L’Home dels Nassos. 
L’Aplegador. 19.00.

La Llagosta. Parc Infantil 
de Nadal. Els Patges Reials.  
Centre Cultural. 11.00-13.00.

La Roca del Vallès. Parc 
de Nadal. Centre Esportiu 
Municipal. De 10.30 a 13.30, i 
de 16.30 a 19.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Fira de Nadal. Plaça de 
l’Ajuntament. 10.00-20.00.

Taller de tai txí. Plaça de 
l’Ajuntament. 11.00.

Miniarc. Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses. Plaça de 
l’Ajuntament. 11.30-13.30.

Ball en línia. Plaça de 
l’Ajuntament. 17.00.

Exhibició de hip hop. Plaça de 
l’Ajuntament. 20.15.

Mollet del Vallès. Tallers de 
Nadal. Museu Abelló. 16.30-
18.30.

Festa Pre-Cap d’Any. Mercat 
Vell. Contacontes morat, 
18.00. Sopar de Nadal morat, 
entrepans, 20.00. Concert de 
Miquel del Roig, 21.00. DJ 
Maceta, 23.00. Fes les Pre 
Campanades Morades, 00.00.

Festa Pre-Cap d’Any. Mercat 
Vell. Contacontes Morat, 
18.00. Sopar de Nadal Morat 
(entrepans), 20.00. Concert 
de Miquel Roig (21.00), Dj 
Maceta (23.00). Fes les pre-
campanades morades, 00.00.

Sons de Nadal-Animacions 
itinerants amb Quartet 
Jumble Sounds-Swing 
Tenes Trio i Núria Conangla 
(violoncel). Jaume Ir, Gaietà 
Vínzia i zona centre. 18.00-
20.00.

Montornès del Vallès. 17è 
Parc de Nadal Solidari, Esplai 
Panda.  Carpa Polivalent El 
Sorralet. 16.00-20.00.

Parets del Vallès. Hora del 
Conte: Escudella de Nadal 
amb Assumpta Mercader. Can 
Butjosa. 18.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Sortides reconeixement 
d’ocells. Ajuntament Can 
Perpunter. 09.00-13.00.

Sant Celoni. Concert de 
Nadal amb l’Orquestra Baix 
Montseny. Teatre. 20.00.

Sant Esteve de Palautordera. 
Jam solidària amb Noa 
Azkargorta i Maria Alabern.  
Teatre Pare Casals. 19.00.
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Treball 

S’ofereix noia catalana amb 
experiència per cuidar nens. 
(Granollers). Tel. 655 52 00 89.

És necessita un oficial de 2a,
calderer i soldador per mun·
tar estructures metàl·liques. 
Experiència a soldar amb fil 
continu, elèctrodes. Fer anar 
plegadora i cilindre. Sou 1.300 

 Horari de 7.00 a 15.00  i un 
muntador de quadres elèc-
trics. Experiència a fer instal·
lacions elèctriques i de gasoil 
(gas). Cablejar maquinària i 
fabricar i instal·lar les resistèn·
cies que fabriquem per als nos·
tres forns. Sou 1.300  Horari 
de 7.00 a 15.00 Interessats envi·
eu CV a: marcgrupoemison@
icloud.com Tel. 690 13 55 31.

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

Edició OsOna i El RipOllès:
93 889 49 49 o per correu electrònic
publicitat@vic.el9nou.com

per contactar podeu trucar a:

anunciEu-vOs a

La millor manera d’arribar als vostres clients

Edició vallès ORiEntal:
93 860 30 20 o per correu electrònic
publicitat@gra.el9nou.com

cada 3r dilluns de 
cada mes El 9 nOu
publica un suplement 
mensual íntegrament 
dedicat al Moianès

Tel. 93 845 26 56
Santiago Rusinyol, 6, 1r 2a - Sant Antoni de Vilamajor

gUia serveis

Dilluns, 27 de desembre de 202132

L’Ametlla del Vallès

Sala d’Art Carles Sindreu. 
“10 anys de vinyetes al Diari 
de l’Ametlla”. Fins al 31 de 
desembre.

Sala Polivalent. “Els nostres 
avis”, fotografies. Organitza 
l’Associació Fotogràfica de 
l’Ametlla del Vallès (AFA) 
amb el suport de l’Agrupació 
de la Gent Gran. Fins al juny. 

Bigues i Riells del Fai

Centre Cívic El Rieral. 2a 
Exposició de Figures del 
còmic amb mida real, de Jor·
ge Ávila. Fins al 5 de gener.

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. “En català, 
jugues?”. Fins al 14 de gener.

Campins

El Local de Campins. 
“Capes, fum, color”, 
exposició d’il·lustracions de 
Laura Crehuet. Fins al 31 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 
connexions”, fotos de 
Joan Ramell. Fins al 30 de 
desembre.

Teatre Auditori Cardedeu. 
“Un jazz més íntim”, d’Alba 
Morera i Hal Masonberg. 
Fins al 13 de febrer.

Les Franqueses del Vallès

Artemisia. “Lo que las flores 
no callan”, de Guillermo De 
Angelis. 

Ateneu Popular La 
Tintorera. “Teixim oportu·
nitats”, fotos d’Elena Rubio. 
Fins al 31 de desembre.

Granollers

Museu de Granollers. “Afi·
nitats. Sobre les col·leccions 
del Museu de Granollers”. 

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve”. 
Fins al 9 de gener.

EXPOSICIONS 
Rajoler. “Les Fades dels 
Contes”, de Míriam Jaques. 
Fins al 9 de gener.

Sant Celoni

Rectoria Vella. “Límits 
Ignots. Els llindars gràfics de 
la pintura”. Pintures d’Ignasi 
Deulofeu. Fins al 23 de 
gener.

Can Ramis. “Cases i carrers 
de Sant Celoni”. Dibuixos al 
plomí d’Antonio Cruz. Fins 
al 9 de gener.

Biblioteca L’Escorxador. 
“Austràlia i el sud de l’illa 
del sud de Nova Zelanda”. 
Fotografies d’Iona Ini 
Amadó. Fins al 29 de gener.

Sant Feliu de Codines

Centre Cívic La Fonteta. 
Exposició de caganers i 
quadres d’hivern del taller 
de pintura. Fins al 9 de gener.

Sant Pere de Vilamajor

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

Sta. M. de Palautordera

Nidart. “iRacional”, de 
Mariona Bonet. Fins al 31 de 
desembre.

Biblioteca Ferran Soldevila. 
Bibliografia sobre Ferran 
Soldevila.

Vallromanes

Casal. Dibuixos originals de 
TBO, cedits pel grafòpata 
Lluís Giralt. Fins al 14 de 
gener.

“El modernisme i les flors. 
De la natura a l’arquitectu·
ra”, arts decoratives. 
Fins al 9 de gener.

“Posar·se en lloc de l’al·
tre”, de Luz Broto. Fins al 3 
d’abril.

Museu de Ciències 
Naturals. “Tu investi·
gues!” i Sala d’Invertebrats. 
Permanents.

“Playmobil i natura”, Fins al 
27 de febrer. 

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.

Cinema Edison. V Premi 
d’Escultura Manel Batlle. 
Fins al 9 de gener.

Anònims. “Antonio Téllez, 
100 anys. La memòria de les 
guerrilles llibertàries”. Fins 
al 5 de gener.

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

La Garriga

Granja-cafeteria La Mila. 

“Paisatges”, pintures acrí·
liques de Lluís Gelabert 
Molas. Fins al 31 de desem·
bre.

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

El Nou Trull. “Fragments 
de mirades”, de Bet Isasi·
Isasmendi. Fins al 31 de 
gener.

Llinars del Vallès

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. 

Montmeló

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

Sant Antoni de Vilamajor

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

Parets del Vallès

Centre Cultural Can 
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LA GARRIGA  Dilluns Dimecres Dijous

Alhambra	 Spider-man	no	way	home	 18.00	i	20.45	 -	 -
	 West	Side	Story	 -	 17.30	i	20.30	 17.30	i	20.30

GRANOLLERS  Dilluns i dimarts

Ocine	 ¡Canta!	2	 16.00,	18.15	i	20.30	/	17.15,	19.30	i	21.45	/	18.50	/	16.30
	 Way	down	 22.40
	 Matrix	resurrections	(Atmos)	 16.15,	19.15	i	22.15
	 Spider-man	no	way	home	(Atmos)	 16.00,	19.00	i	22.00
	 Spider-man	no	way	home	 16.30,	19.30	i	22.20	/	18.00	i	21.00	/	17.00	i	20.00	/	18.30	i	21.30/	20.30
	 La	historia	de	mi	mujer	 15.50
	 La	casa	Gucci	 21.30
	 Clifford,	el	gran	perro	rojo	 16.00
	 Mamá	o	papá	 16.15	/	18.30	/	20.40	i	22.40
	 Matrix	resurrections	 18.15	i	21.15
	 Encanto	 16.20	/	18.40
	 Cazafantasmas:	Más	allá	 16.00
	 West	Side	Story	 16.00,	19.00	i	22.00

SANT CELONI  Dilluns i dimarts

Ocine	 ¡Canta!	2	(cat.)	 17.00
	 Encanto	 19.10
	 La	casa	Gucci	 21.30
	 Matrix	resurrections	 16.15,	19.15	i	22.15
	 ¡Canta!	2	 16.00,	18.15	i	20.30
	 Mamá	o	papá	 22.40
	 Clifford,	el	gran	perro	rojo	 16.00
	 Spider-man	no	way	home	 16.00,	18.00,	19.00,	21.00	i	22.00

¡CANTA! 2
EUA 2021. Dir. Garth Jennings. 
Animació. Buster	Moon	i	els	
seus	amics	han	de	persuadir	
l’estrella	del	rock	Clay	Calloway	
perquè	s’uneixi	a	ells	en	
l’estrena	d’un	nou	espectacle.

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.

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.

LA HISTORIA 
DE MI MUJER
Hongria 2021. Dir. Ildikó 
Enyedi. Amb Léa Seydoux, Gijs 
Naber i Louis Garrel. Drama. 
Jacob	Störr	és	un	capità	holandès	
molt	treballador	la	vida	amorosa	
del	qual	no	va,	precisament,	
vent	en	popa.	Un	dia,	s’aposta	
en	una	cafeteria	que	es	casarà	
amb	la	primera	dona	que	entri	
en	el	lloc.	Una	dona	anomenada	
Lizzy	és	l’afortunada.	Contra	
tot	pronòstic,	el	llop	de	mar	
aconsegueix	el	seu	objectiu.	
No	obstant	això,	a	mesura	que	
van	passant	els	anys,	Jacob	es	
pregunta	sobre	si	la	seva	esposa	
li	és	infidel	i	decideix	investigar,	
sense	sospitar	que	cada	avanç	
que	faci	provocarà	que	la	seva	
vida	comenci	a	estar	en	perill.

MAMÁ O PAPÁ
Espanya 2021. Dir. Dani de 
la Orden. Amb Paco León i 
Miren Ibarguren. Comèdia. 
Flora	i	Víctor	són	els	pares	que	
tot	nen	voldria	tenir:	moderns,	
divertits	i	afectuosos.	No	obstant	
això,	tot	es	torça	el	dia	que	
decideixen	divorciar-se	i	apareix	
l’oportunitat	laboral	amb	la	
qual	porten	somiant	tota	la	
vida.	Només	hi	ha	un	problema:	
la	custòdia.	Cap	està	disposat	
a	cedir.	Així	que,	per	ordre	de	
la	jutgessa,	els	nens	hauran	de	

CARTELLERA

CINEMA 

OCINE 
GRANOLLERS 
I SANT CELONI 
Keanu	Reeves	i	Carrie-
Anne	Moss	protagonitzen	
‘Matrix	resurrections’

decidir	amb	qui	es	queden:	amb	
mamà,	o	amb	papà.	A	partir	
d’aquest	moment,	els	pares	
modèlics	es	declaren	la	guerra	i	
no	hi	haurà	treva.	Tots	dos	faran	
tot	el	possible	per	no	obtenir	la	
custòdia	dels	seus	fills.

MATRIX 
RESURRECTIONS
EUA 2021. Dir. Keanu Reeves 
i Carrie-Anne Moss. Ciència 
ficció. Neo	viu	una	vida	normal	
i	corrent	a	San	Francisco	mentre	
el	seu	terapeuta	li	prescriu	
pastilles	blaves.	Fins	que	Morfeo	
li	ofereix	la	pastilla	vermella	i	
torna	a	obrir	la	seva	ment	al	món	
de	Matrix.

SPIDER-MAN  
NO WAY HOME
Estats Units 2021. Dir. 
Jon Watts. Amb Tom 

Holland, Zendaya i Benedict 
Cumberbatch. Ciència-ficció.	
Per	primera	vegada	en	la	història	
cinematogràfica	de	Spider-Man,	
el	nostre	heroi,	veí	i	amic	és	
desemmascarat,	i	per	tant	ja	no	
és	capaç	de	separar	la	seva	vida	
normal	dels	enormes	riscos	que	
comporta	ser	un	súper	heroi.	
Quan	demana	ajuda	al	doctor	
Strange,	els	riscos	passen	a	
ser	encara	més	perillosos,	i	
això	l’obliga	a	descobrir	el	que	
realment	significa	ser	Spider-
Man.	Seqüela	de	Spider-Man: Far 
from Home.

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	
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.

WEST SIDE STORY
EUA 2021. Dir. Steven 
Spielberg. Amb Rachel Zegler 
i Ansel Elgort. Musical.	Els	
adolescents	Tony	i	María,	
malgrat	tenir	afiliacions	amb	
colles	de	carrer	rivals,	els	Jets	i	
els	Sharks,	s’enamoren	a	la	ciutat	
de	Nova	York	en	la	dècada	dels	
50.	Nova	versió	del	llegendari	
musical	West Side Story.
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Fa 30 anys 
27/12/1991

“L’arquebisbe 
Carles presideix 
el repic 
de campanes 
a Granollers”

Fa 20 anys 
31/12/2001

“Renfe 
incorpora totes 
les estacions 
de rodalies de 
la comarca al 
Sistema Tarifari 
Integrat”

Fa 10 anys 
23/12/2011

“Granollers 
Promocions 
s’aprima 
i prescindeix 
del gerent, 
Juanma Pérez 
Ortiz”

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
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 27. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 28. 
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 29. 
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dia 30. 

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
✚ FERRARONS 
C. Banys, 106-108.  
Tel. 93 871 81 28 | dies 17 a 30.

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. 
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ MONTSE VILA 
Av. Onze de Setembre, 65. 
Tel. 93 024 37 39 | dia 23.  
✚ RUTH CALVO SÁNCHEZ 
Plaça de la Concòrdia, 1.  
Tel. 93 560 18 16 | dies 24 a 26.

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
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 27. 
✚ ROVIROSA 
C. Berenguer III, 66.  
Tel. 93 593 00 95 | dia 28. 
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 29. 
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 30.

Montmeló
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 27. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 28. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 4.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 29. 
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 30.

Montornès del Vallès
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 27. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 28. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 29. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 30.

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
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 27. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 28. 
✚ M. EUGÈNIA GONZÁLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 29. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 30.

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. Per a ell és complicació 
incomprensible, per ella els mil replecs de la 
personalitat / 2. Mascota de dona mironiana. 
Era a Viridiana que es tractava de l’iris / 3. 
Remor de ronc. Panxut, però molt localitzat. 
Al cul dels conductors de volant canviat / 4. 
D’Holanda al Barça passant per Sudàfrica. 
Estranya descura, que dicta ximpleries / 5. 
Embolic de peus al cigarret. Enrevessadament 
nuós, manipulant els nous / 6. Limiten cada 
localitat. Més totxo que calçat de pallasso. 
Continua roncant / 7. La sorpresa la té tota 
en contra. No troba sa femella a cap hora / 8. 
Amagatall per a caps porucs. Derivi l’aigua del 
Segre cap a ponent / 9. Teia per acompanyar 
amants antics. Il•limitadament múser / 10. 
Clavi d’esquena una palmada al cul. Llenguat-
ges sectorials, sobretot de sectors marginals / 
11. Nou buida. Giravolt a la carretera esdevin-
gut epidèmia. A tu / 12. Agafador per a genets 
que munten a pèl. Esmalti de mala manera 
per culpa del licor / 13. Intermediari en con-
flictes de resolució urgent. Prec de llibre.

VERTICALS: 1. Falç per fer callar el psicòleg 
ja jubilat. Mexicà instal•lat a Mallorca / 2. Din-
tre la boca. Expertòleg en les coses de l’ens. 
Abracen en Rafel / 3. Són bones interlocuto-
res habituals de les teves. De la panxa, com 

segons quin suc / 4. Recuperació de forces 
per qui se sent ple en la neurosi. Espectadora 
privilegiada de les millors plomes / 5. Estan 
en consonància amb la lluna. Per anar de visi-
ta es carrega de paciència. Ve a mitges / 6. Les 
altres mitges. Porta tanta feina que necessita 
un departament exclusiu. Prefix fàcilment 
espatllable / 7. Quan érem llobatons ella ja 
era vella. Solucionat amb un raig de mus-
cari / 8. Guareixi al revés del món. Cubells 
antics, a la manera de tines / 9. En matèria de 
titani abundosa. Intèrprets de l’orgue més 
desafinat / 10. Al cor de cada. Pressupost per 
a una patrulla policial. Extrems de l’Europa 
/ 11. Columnes vertebrals del regne floral. 
Rasclet per recollir espigues i sembrar el caos 
als tallers / 12. Inexplicable en clau de teatre 
beckettià. Part de la flor obtinguda de les 
mates.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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Canelons
Sant Esteve i canelons 
formen parella de fet. Tot 
i que sembli un costum 
antic, la veritat és que van 
arribar a Barcelona de la 
mà de cuiners italians al 
segle XIX. El 1911, quan 
Ramon Flo, fundador d’El 
Pavo, va comercialitzar 
les primeres plaques de 
pasta seca, és quan va 
esclatar la passió pels 
canelons. Una passió 
que dura i dura, i com a 
mostra, aquesta cua llar-
guíssima a la porta de la 
Crossandra de Granollers 
aquest diumenge al matí.

J.
N

.

VISIÓ PERIFÈRICA

Sembla que ha tornat la bogeria a 
les farmàcies, oi?

Ho dius pels tests d’antígens?
Sí.
El cas és que durant les vacances 

d’estiu, al juny, juliol i agost, es van 
vendre més tests perquè la gent els 
necessitava per viatjar, per sortir. 
Llavors no hi va haver problema. Des-
prés la cosa va estar molt tranquil·la, 
al novembre es va activar i al desem-
bre ha estat una bogeria.

Per què no han pogut servir prou 
tests? Ha estat un problema de mas-
sa demanda? Un problema de prove-
ïdors poc previsors?

És una barreja de tot. L’esclat 
va començar al desembre, amb els 
dinars d’empresa. La gent te’n dema-
nava 8, 12, 14... I ja en teníem en 
estoc i el que havia sobrat de l’estiu, 
però van començar a sortir molt 
ràpid. En demanaves un centenar més 
i de seguida s’esgotaven. I després 
dels sopars d’empresa, ara farà un 
parell de setmanes, la gent va venir 
a comprar-ne de cara a Nadal, per 
trobar-se amb la família. I el mateix: 
mai no demanaven només un test. I, 
a més, ha coincidit amb els contagis 
a les escoles, amb moltes classes con-
finades per un positiu. Famílies sen-
ceres volien confirmar si tenien o no 
la covid amb un test. I ara fa uns dies 
els majoristes ens van restringir les 
comandes perquè no donaven l’abast. 
Ens deien: “No, ara només podeu 
demanar aquesta quantitat i prou.” 
Cada dia hem anat arreplegant el que 
podíem fins ara. Nosaltres ens vam 
quedar sense tests el divendres 17.

No hi ha tests de diverses marques?
Els que es venen són de dues mar-

ques. Tampoc no n’hi ha gaires més.
Quines marques?
El que més es ven és el Boson i n’hi 

ha un altre que es diu Flowflex. 
Els majoristes no s’atreveixen a 

donar-los una data de quan podran 
atendre la demanda dels seus cli-
ents?

És que ells tampoc no ho saben ben 

bé. Diuen que aniran arribant.
Què li costa al públic un test?
Nosaltres els venem a 4,95 euros. 

Però en trobaràs de diferents preus. 
Crec que entre 4,95, que seria el més 
econòmic, fins a 7 i escaig euros.

Ara amb les noves restriccions 
productes com les mascaretes escas-
sejaran com el març del 2020?

Ara no es venen més que abans 
perquè la mascareta l’hem hagut de 
portar sempre. No està tenint pics de 
demanda. Potser aquesta setmana ens 
tornen a demanar més les del tipus 
FFP2. Quan la gent va començar a 
vacunar-se vam notar que es deixaven 
de vendre tantes FFP2 i s’optava més 
per la mascareta quirúrgica. Ara les 
FFP2 creixen i crec que és per a les 
trobades en família.

Com estan d’ànims els farmacèu-
tics després de gairebé dos anys de 
pandèmia?

Deu-n’hi-do. Ens hem hagut de bus-
car la vida per trobar productes que 
havíem tocat molt poc o mai: masca-
retes, tests, gels... Anem resistint.

La gent us demana consell?
Molta gent quan té una molèstia 

o un mal o un problema petit, en 
lloc de trucar al CAP, que sap que 
estarà desbordat o molt enfeinat per 
la covid, t’ho demana a tu. Quan és 
greu, evidentment que va al CAP o 
a Urgències perquè els atenguin. La 
gent està consultant moltíssim els 
farmacèutics per problemes de salut 
lleus: dolors, afeccions de la pell, etc.

S’ha penedit de ser farmacèutica 
en algun moment d’aquests dos 
anys?

[Riu de tot cor] No, gens! Al contra-
ri. Si pots ajudar la gent, et sents bé. 
Per això hi som, oi? I quan no podem 
ajudar-los prou els insistim perquè 
consultin amb el metge. I de tot allò 
relacionat amb la covid també ens fan 
moltes preguntes i procures informar 
perquè els protocols han anat canvi-
ant, procures orientar.

Jesús Medina
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Pacheco, de 51 anys, viu a Cardedeu i porta la Farmà-
cia Pacheco de Corró d’Avall. Aquests dies han viscut 
l’angoixa de quedar-se sense els tests d’antígens que la 
gent demanava per a les trobades familiars de Nadal.

“La gent està consultant moltíssim 
els farmacèutics per problemes lleus”

TERESA PACHECO, farmacèutica
de les Franqueses

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LXII)


