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Mollet, la ciutat 
que menys PIB 
va perdre l’any 
de la covid

(Pàgina 16)

La policia de Lliçà d’Amunt 
descobreix una orgia en una 
casa amb unes 70 persones
S’exposen a sancions per infringir les restriccions per la covid (Pàgina 5)
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(Pàgines 8 i 9) Tres veïns de Castellterçol s’abraçaven divendres al migdia al carrer de Baix

Eufòria per la Grossa
El primer premi deixa nou milions a Castellterçol i el segon, un milió a Granollers

El POUM de 
Mollet permet 
construir 
més de 1.200 
pisos nous  
al nucli urbà 

(Pàgines 2 a 4)

Un any després de la primera vacuna
Gracia Valencia, de 102 anys, que viu a la residència Santa 
Rosa, de Mollet, va ser la primera persona vacunada a la 
comarca. Un any després diu que es troba molt bé.

(Pàgines 6 i 7 i editorial) Gracia Valencia i el seu fill Joaquín
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El sorteig de la Grossa de Cap d’Any ha 
tornat a somriure al Vallès Oriental i el 
Moianès. A Castellterçol es van vendre 
íntegrament totes les butlletes del pri-

mer premi, amb nou milions d’euros, 
cosa que va desfermar l’eufòria en una 
localitat d’uns 2.400 habitants. L’en-
titat Activaterçol va adquirir les 450 

butlletes a l’estanc del carrer de Baix. 
A Granollers es va vendre una part del 
segon premi, amb prop d’un milió d’eu-
ros, al Bonpreu del carrer Girona.

L’EC Granollers 
perd a la Pobla 
de Mafumet  
(2-0) i s’allunya 
de la salvació

(Pàgina 29)

(Pàgina 30)

La Garriga i 
Canovelles 
tanquen l’any 
amb la Sant 
Silvestre

El primer vallesà
Jiayi Jiang Wu és el primer vallesà que ha nascut aquest 
2022. Va néixer la matinada de Cap d’Any a l’Hospital de 
Granollers. Els seus pares són veïns de la ciutat.

(Pàgina 27) Jiayi Jiang Wu amb els seus pares
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(Pàgina 26)

Tortell solidari 
de Laura Dou 
i la pastisseria 
Rodellas de 
Sant Celoni
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El pla preveu “indultar” 
edificis fora de normativa 
si s’hi fan pisos protegits
Hi ha vuit edificacions que superen els paràmetres permesos

Mollet del Vallès

J.V.

El POUM dedica un apartat 
a les anomenades actuacions 
de dotació que afecten edifi-
cacions ja existents, però que 
no respecten els paràmetres 
de la normativa urbanística 
vigent. El pla n’identifica 
vuit, situats als números 36 
i 88 del carrer Berenguer III, 
als números 71-73 i 178 del 
carrer Jaume I, als números 
8 i 10 del carrer Pere III, al 
número 21 del carrer Girona, 

als números 2-4 del carrer 
Anselm Clavé i al número 73 
del carrer d’Antoni Gaudí. 
Són edificis que estan en 
volum disconforme, és a dir, 
que superen en profunditat 
o en alçada el que marca la 
normativa urbanística i on 
només es permetrien petites 
rehabilitacions. 

Per facilitar una possible 
sortida a aquestes edificaci-
ons, el pla preveu una mena 
d’indult i, per tant, que no 
calgui enderrocar-les sempre 
que es destinin a habitatge 

protegit. “Hem dibuixat el 
que en diem ‘actuacions de 
dotació’ en el sentit que, si 
hi ha un edifici en volum 
disconforme i per donar-li 
un nou ús i adaptar-lo al 
planejament cal una gran 
rehabilitació, si es destina a 
habitatge de protecció ofi-
cial es permetria mantenir 
els paràmetres actuals”, diu 
Mireia Dionisio.

Un dels edificis més cone-
guts és el bloc de pisos inaca-
bat des de fa prop de quatre 
dècades al número 178 del 

El bloc de pisos del número 178  del carrer Jaume I supera els paràmetres de la normativa vigent. El POUM permetria acabar-lo amb pisos protegits

El pla urbanístic 
de Mollet permet 
construir uns 
1.200 pisos més 
al nucli urbà
En conjunt el POUM preveu més de 2.800 
nous habitatges

Mollet del Vallès

Josep Villarroya

El nou Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) 
de Mollet, que està pendent 
de la seva aprovació definiti-
va, permetria la construcció 
de més de 1.200 habitatges 
nous en el nucli urbà, és a 
dir, sense necessitat d’ocupar 
nou sòl. És el que preveu el 
pla urbanístic en els anome-
nats plans de millora urbana 
(PMU) que s’han previst en 
solars o bé en conjunts d’ha-
bitatges dins del nucli urbà 
que podrien tenir una edifi-
cabilitat més alta. 

Els PMU es reparteixen 
per gairebé tot el nucli urbà 
–vegeu gràfic adjunt–, però 
es concentren a l’entrada 
sud del poble, al PMU del 
carrer Martí l’Humà (amb 
134 pisos previstos), al sec-
tor de Can Gomà (126), a la 
via ronda (99) i als sis PMU 
del carrer Valentí Almirall, 
que en sumen 126. A tots 
aquests caldria afegir els 178 
que es preveuen a l’edifici 
de Can Fàbregas Vell, entre 
els carrers Berenguer III i 
la rambla Balmes, on ja està 
molt avançada la construcció 
de 178 pisos, dels quals 53 
de protecció oficial; els 39 
del polígon d’actuació urba-
nística (PAU) de la rambla 
Pompeu Fabra i els 133 del 
PMU Pinetons, entre el barri 
de Santa Rosa, el carrer Álva-
rez de Castro i la ronda.

Sumant els 1.329 pisos 
que es preveuen en el sector 
del Calderí, la xifra de nous 
habitatges que el POUM de 
Mollet permetria construir 
en els propers anys arribaria 
fins als 2.834, dels quals 901 
(31,8%) serien de protecció 
oficial genèrica, 328 (11,6%) 
de lloguer i 1.605 lliures.

La primera tinent d’alcal-
de de Mollet i coordinadora 
de l’àrea de Desenvolu-
pament Econòmic i Urbà, 
Mireia Dionisio, diu que 
el gran repte del POUM 
és aconseguir habitatge 
protegit. “Mollet és una 
ciutat molt compacta i, tret 
de l’àrea del Calderí, s’han 
previst processos de petites 
transformacions urbanes, 
però dins d’una ciutat ja 

consolidada. Per tant, aquest 
és el gran repte, aconseguir 
habitatge de protecció ofici-
al i assequible. Partim d’una 
normativa catalana que 
obliga a complir el principi 
de solidaritat urbana. Tenim 
el pla territorial d’habitatge 
que està en exposició públi-
ca i ha d’entrar en vigor a 
principis de l’any que ve i 
que qualifica Mollet com 
a ciutat densa en el sentit 
d’una demanda forta i acre-
ditada d’habitatge de protec-
ció oficial. Això ens obliga a 
fer, d’aquí a l’any 2030, un 
seguit d’habitatges de pro-
tecció”, diu Dionisio.

MÉS HABITATGE  
dE llOGUEr

La regidora remarca que, en 
el planejament que està en 
fase de tramitació s’ha anat 
més enllà del que estableix 
la normativa en matèria 
d’habitatge protegit. “La 
llei ens obliga a reservar un 
mínim del 30% d’habitatge 
de protecció i nosaltres, en 
gairebé tots els plans, hem 
establert l’obligació de reser-
var el 50% i d’aquest 50%, la 
meitat hauria de ser genèric, 
és a dir, de venda, i l’altra 

meitat específic, és a dir, 
de lloguer”. Així, la majoria 
dels PMU preveuen, sobre el 
paper, al voltant del 27% de 

pisos de lloguer.
Dionisio també destaca 

que, “com a concepte”, s’ha 
volgut incrementar la super-

fície que poden tenir els 
habitatges. “El planejament 
anterior tenia una densitat 
molt alta i, per tant, sortien 



EL TEMANOU9EL Dilluns, 3 de gener de 2022 3EL DEBAT DE L’HABITATGE A MOLLET

Polígons d’actuació urbanística Habitatge Lliure HPP genèric HPP específic totaL

PAU 02 Can Fàbregas Vell 125 53 178

PAU 04 Rambla Pompeu Fabra 39 39

Plans de millora urbana

PMU 01 Passatge Magallanes 8 10 18

PMU 02 Carrer Ferrocarril 36 21 21 78

PMU 03 Biblioteca 25 15 15 55

PMU 04 Pablo Picasso 25 15 15 55

PMU 05 Can Fonolleda 50 29 29 108

PMU 06 Can Gomà 58 34 34 126

PMU 07 Ptge. Bartomeu Robert 6 8 14

PMU 08 Valentí Almirall 7 8 15

PMU 09 Valentí Almirall 4 4 8

PMU 10 Valentí Almirall 6 7 13

PMU 11 Valentí Almirall 3 3 6

PMU 12 Valentí Almirall 9 5 5 19

PMU 13 Valentí Almirall 30 17 17 64

PMU 14 Via Ronda 45 27 27 99

PMU 15 Sant Jordi 19 11 11 41

PMU 16 Bernat Metge 17 10 10 37

PMU 17 Pista Trèvol 25 15 15 55

PMU 18 Carret Terrassa 24 14 14 52

PMU 19 Carrer Vallès 27 16 16 59

PMU  20 Joan Maragall 34 20 20 74

PMU 21 Pinetons 61 36 36 133

PMU 22 Josep Irla 23 14 14 51

PMU 23 Martí l’Humà 62 36 36 134

Sòl urbanitzable delimitat

SUD 01 El Calderí 849 480 1.329

totaL 1.605 901 328 2.834
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Superfície total (m2) sòl privat (m2) activitat econòmica (m2)

PAU 01 Mollet Sud 5.464 2.522 3.741

PAU 03 Can Prat Sud 157.302 117.662 105.286

PMU 24 Can Prat 134.292 92.894 134.292

PMU 25 Teneria 69.393 41.636 72.842

Polígons d’actuació urbanística d’activitat econòmica
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El bloc de pisos del número 178  del carrer Jaume I supera els paràmetres de la normativa vigent. El POUM permetria acabar-lo amb pisos protegits

carrer Jaume I. La fallida 
de la promotora va aturar 
les obres quan només se 
n’havia fet l’estructura i el 
sostre i, per poder continu-
ar-les, caldria reduir l’alçada 
i la profunditat. Segons el 
cadastre, l’immoble fa actu-
alment 2.195 metres qua-
drats de superfície i segons 
el POUM, n’hauria de fer 
1.106. S’hi podrien fer 26 
habitatges. I en el conjunt 
dels vuit immobles se’n 
podrien fer un total de 156.

Des d’ERC, Marta Vilaret 
diu que, en alguns casos, la 
solució es vàlida, però en 
altres suposaria suprimir 
superfície comercial i “va 
una mica en contra del 
model de barreja d’usos”. 
I Marina Escribano, de 
Mollet en Comú, diu que 
caldria posar un límit de 
temps per poder acollir-se a 
aquesta possibilitat.

Mollet del Vallès

J.V.

Els dos grans grups de 
l’oposició a l’Ajuntament, 
ERC i Mollet en Comú, 
discrepen del plantejament 
que fa el POUM pel que fa 
a habitatges. Marta Vilaret, 
d’ERC, diu que caldria una 
empresa municipal per pro-
moure habitatge públic per 
evitar que l’única fórmula 
per promoure aquest tipus 
d’habitatge sigui a través 
d’intermediaris.

Vilaret alerta que, tot i 
que des del govern es diu 
que es preveu un 50% d’ha-
bitatge protegit, “al sector 
del Calderí, que és on es 
preveu més habitatge, la 
proporció ja no es compleix 
i aquesta és la primera gran 
incongruència”. I apunta 
que, a la resta de plans, el 
percentatge no és uniforme 
“perquè ha calgut estudiar 
la viabilitat econòmica. 
Per això, en alguns no es 
posa tanta càrrega d’habi-
tatge de protecció”. Vilaret 
també troba a faltar eines 
per aconseguir un dels 
objectius del pla, que és la 
barreja d’usos d’habitatge, 
comerç i serveis. “El POUM 
parla de barreja d’usos, 
però no hi ha cap actuació 
concreta que ho promocio-
ni. Al Calderí, per exemple, 
es permet habitatge en 
planta baixa. Posar molt 

èmfasi en l’habitatge va en 
detriment d’aquesta barreja 
d’usos. “Caldria potenciar 
el comerç perquè, si no, al 
final és una mica un mono-
cultiu d’habitatge, i d’això 
se’n diu ciutat dormitori.”

Marina Escribano, de 
Mollet en Comú, alerta que, 
en conjunt, l’habitatge pro-
tegit no arriba al 50%. Tro-
ba a faltar “un plantejament 
més precís sobre polítiques 
d’habitatge que marqui cap 
on hem d’anar”. La regi-
dora alerta que el pla local 
d’habitatge està obsolet i 
cal renovar-lo “de la mà del 
POUM”. També critica la 
manca de participació ciuta-
dana que hi ha hagut en la 
redacció del pla urbanístic.

Escribano diu que caldria 
apostar pel dret de temp-
teig i retracte per part de 
l’Ajuntament per aconse-
guir habitatge protegit i 
planteja experiències com 
l’habitatge cooperatiu en 
cessió d’us. Alerta que pro-
moure habitatges en plan-
tes baixes, com s’ha fet en 
algunes zones, “pot trencar 
el necessari equilibri entre 
habitatge i comerç”. Mollet 
en Comú diu que cal poten-
ciar la rehabilitació i buscar 
les fórmules per tal que els 
pisos buits puguin ser ocu-
pats i creu que caldria una 
mesa d’emergència habita-
cional pròpia a Mollet.

habitatges amb una super-
fície mitjana més petita, de 
67 o 70 metres, però volíem 
que la gent que vulgui un pis 

més gran i es vulgui quedar a 
Mollet ho pugui fer.” 

La responsable d’Urbanis-
me creu que la previsió de 

prop de 3.000 habitatges és 
adequada a les previsions 
de creixement de la ciutat i 
a les necessitats que tindrà 

en aquesta matèria. “Tenim 
el pla territorial d’habitatge, 
que entrarà en vigor en breu 
i que ens obliga a complir 
amb un nombre d’habitatges 
determinat en els propers 15 
o 16 anys. A més, quan estàs 
dibuixant una ciutat, tens 
l’obligació de planificar-la 
per als propers 20 anys. Tu 
dibuixes cap on has d’anar i 

després ja es veurà com es va 
executant en funció de les 
necessitats.” Dionisio apunta 
que les previsions oficials 
indiquen que caldran pisos 
per fer front a la demanda 
futura. “Segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, 
amb la previsió de creixe-
ment demogràfic i sense 
tenir en compte la immigra-
ció, el creixement futur serà 

de més de 3.000 persones.” 
La regidora Dionisio alerta 

també sobre les xifres d’habi-
tatge buit que es calcula que 
hi ha a la ciutat i alerta que 
no són tan altes com es pot 
pensar. “S’ha fet un treball 
d’inspecció amb la Genera-
litat per veure, realment, 
quants habitatges buits 
tenim a la ciutat i tenint en 
compte també la normativa 
de la Generalitat, que és bas-
tant restrictiva sobre el que 
es pot considerar un habi-
tatge buit, ja que ha d’estar 
deshabitat com a mínim dos 
anys per poder declarar-lo 
buit de manera oficial. A 
banda d’això, vam fer un tre-
ball de camp i vam constatar 
que hi havia entre cinc i set 
habitatges buits perquè pas-
sa que, quan truques a la por-
ta en un pis presumiblement 
buit, et trobes que hi ha gent 
que hi viu.”

A banda d’habitatge, el 
POUM de Mollet preveu més 
de 366.000 metres quadrats 
d’activitat econòmica en 
polígons i plans de millora 
urbana, com els de Can Prat, 
la Teneria i Mollet Sud.

L’oposició reclama  
més intervenció pública  
en la generació d’habitatge

Un dels objectius 
del pla és 

aconseguir més 
de 300 pisos de 

lloguer protegits
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Membres de l’Associació de Veïns de Santa Rosa amb un plànol on han situat els edificis que es podrien construir a tocar de la ronda

El barri de Santa Rosa, contrari  
a construir a tocar de la ronda
Denuncien l’impacte que tindran edificis de fins a cinc plantes i la desaparició d’un espai verd

Mollet del Vallès

J.V.

“El primer error que es 
comet amb el tema del 
Calderí és dir que és zona 
agrícola, quan és sòl urba-
nitzable des del primer pla 
general de l’any 1982. Mai 
s’ha requalificat i sempre ha 
estat el darrer espai urba-
nitzable de la ciutat. El sòl 
agrícola el tenim a Gallecs.” 
Així de contundent s’expres-
sa Mireia Dionisio.

La regidora també rebutja 
les denúncies sobre el fet 
que sigui zona inundable i 
als previsibles problemes 
de trànsit. “L’Agència Cata-
lana de l’Aigua, que no és 
sospitosa de ser flexible en 

els seus informes, ha fet un 
informe favorable. I també 
la direcció general de Carre-
teres. No hi ha cap impedi-
ment legal per desenvolupar 
el Calderí que no sigui si 
m’agrada o no m’agrada.” 
I apunta que els 35.000 
metres de sostre comercial 
no tenen per què situar-se 
tots junts en la mateixa 
zona.

El fet és que la plataforma 
Salvem El Calderí ha pre-
sentat un recurs contenciós 
administratiu contra el 
pla. Adverteix de l’impac-
te ambiental d’urbanitzar 
el darrer espai lliure que 
queda al nucli urbà i la con-
taminació que generaria la 
mobilitat provocada pels 

Mollet del Vallès

J.V.

Sota el lema “Salvem els 
Pinetons”, l’Associació de 
Veïns del barri de Santa Rosa 
i altres entitats van engegar 
ja fa unes setmanes una cam-
panya per oposar-se al pla 

de millora urbana (PMU) 21 
que preveu construir fins a 
133 habitatges, dels quals 72 
de protegits, i equipaments 
al sector, actualment lliure, 
que hi ha entre el barri i la 
ronda dels Pinetons. Denun-
cien l’impacte que tindria en 
el barri la construcció pre-

vista de tres edificis de cinc 
plantes i dos de tres plantes 
i, a més, la desaparició d’una 
zona d’arbres, replantada fa 
uns anys, per donar pas a un 
sector d’equipaments, on es 
preveuen fins a 9.000 metres 
quadrats. 

L’entitat denuncia que 

l’Ajuntament ha fet un can-
vi, de manera que l’Incasol 
cedeix un terreny a l’altra 
banda de la ronda, que serà 
zona verda i, a canvi, pot 
construir a tocar del barri. 
“Ens diuen que ho fan per 
protegir els Pinetons i que 
no s’hi pugui construir, però 

el fet és que aquestes ter-
renys ja eren zona verda”, diu 
Teresa Prades, de l’associació 
de veïns. L’entitat accepta que 
Mollet necessita habitatge 
protegit, però diu que hi ha 
prou solars en el nucli urbà 
per fer-los. I també alerta que 
no s’ha fet un estudi sobre la 
possible contaminació del sòl 
on es pretén construir i on 
afirmen que s’hi van abocar 
terres contaminades.

L’associació també lamenta 
que no hi hagi hagut parti-
cipació en la definició del 
POUM. “La gent no se n’ha-
via assabentat i per això ara 
estem fent una campanya 
d’informació; perquè la gent 
sàpiga el que s’està planifi-
cant. I fem un plànol en tres 
dimensions perquè se’n vegi 
l’impacte.”

L’entitat adverteix, a 
més, que les condicions que 
s’exigeixen per accedir als 
pisos protegits deixen fora 
els sectors de població més 
vulnerables. I creu que l’únic 
objectiu del pla “és eixugar 
el deute de l’Ajuntament 
amb el cobrament dels 
impostos que generarà la 
construcció”.

La regidora Mireia Dioni-
sio, però, defensa la proposta 
de l’Incasol. “Ens sembla bé 
acabar el barri per la part de 
la ronda. La gent es pregunta 
per què aquí s’ha pogut cons-
truir i al costat no.” I denun-
cia que hi ha una voluntat 
“de confondre la gent perquè 
els Pinetons no es toquen”. 
Assegura que no es construi-
rà a l’altra banda de la ronda 
i que la situació concreta de 
les edificacions encara no 
s’ha concretat. “Quan es des-
envolupi el planejament, es 
determinarà on es faran les 
edificacions”, diu.
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Els terrenys d’El Calderí, amb les muntanyes de Santa Maria de Martorelles i Montornès, al fons

El Calderí, un pla aprovat 
per les administracions,  
però amb forta contestació

1.329 habitatges previstos, 
dels quals 480 protegits. 
Marta Vilaret, d’ERC, alerta 
que gran part del sector és 
inundable i que les cessions 
per a zones verdes són en 
realitat per aquesta circum-
stància. Apunta que Mollet 

no té manca de sòl per situar 
nous equipaments i que, de 
fet, el pla no preveu la bar-
reja d’usos perquè permetria 
fer habitatge en planta bai-
xa, mentre que concentra el 
sector comercial a la sortida 
sud, a la rotonda d’accés a la 

ronda. I Marina Escribano, 
de Mollet en Comú, afirma 
que les necessitats d’edifi-
cació del Calderí “no estan 
acreditades”. I afegeix: “Som 
més partidaris de rehabilitar 
i dignificar els barris exis-
tents.”
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Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

La Policia Local de Lliçà 
d’Amunt va aixecar acta per 
una orgia la nit de Cap d’Any 
en un habitatge del municipi 
en el qual participaven una 
setantena de persones, que 
contravenien així la limitació 
de reunions que recullen les 
restriccions sanitàries per 
frenar l’expansió de la covid-
19. Segons va avançar el diari 
El Mundo i ha pogut con-
firmar EL 9 NOU, les actes 
d’infracció s’han traslladat al 
Departament d’Interior per-
què procedeixi a imposar les 

sancions corresponents. 
Agents de la Policia Local 

havien acudit a l’avís d’un 
veí del municipi que alertava 
que dues persones estaven 
intentant entrar a casa seva. 
En arribar-hi, les dues per-
sones haurien explicat als 
agents que el que pretenien 
era anar a una festa i s’havi-
en equivocat de lloc.

Els agents van traslladar-
se al domicili on s’estava 
produint la festa i van cons-
tatar que a l’interior hi havia 
almenys una cinquantena 
de persones a la planta baixa 
i encara n’hi havia d’altres 
practicant sexe a la planta 

superior. Les informacions 
apunten que els participants 
són de nacionalitat nord-
americana i que haurien 
contractat prostitutes. La 
casa hauria estat llogada i 
la propietat tenia coneixe-
ment de les característiques 
de la festa. La Policia Local 
va comunicar els fets als 
Mossos d’Esquadra, que han 
traslladat les actes al Depar-
tament d’Interior.

Aquesta va ser la incidèn-
cia més remarcable d’una nit 
de Cap d’Any marcada per 
les restriccions sanitàries, 
amb reunions limitades a 
una desena de persones i toc 

de queda a la 1 de la matina-
da, que va transcórrer amb 
relativa normalitat. Arreu 
de Catalunya es van aixecar 
actes per 25 festes en les 
quals s’incomplien les nor-
matives, segons va informar 
el Departament d’Interior.

Les trucades al 112 es van 
incrementar un 10% respec-
te a fa un any, amb bona part 
dels avisos relacionats amb 
la celebració de la festa, ja 
sigui per informar d’actuaci-
ons incíviques o per reque-
rir assistència sanitària. El 
balanç del Departament 
d’Interior destaca el compor-
tament cívic general.

La Policia de Lliçà d’Amunt 
descobreix una orgia amb 70 
persones la nit de Cap d’Any
Els participants s’exposen a multes per incomplir la limitació sanitària de reunions

Un dipòsit de 
nitrogen provoca una 
fuita en una empresa 
de Martorelles

Martorelles

Els bombers van intervenir 
aquest dissabte al matí en 
la fuita que es va produir al 
dipòsit de nitrogen d’una 
empresa de Martorelles. Poc 
després de les 11 del matí, es 
va rebre l’alerta de la fuita de 
gas que s’estava produint en 
el dipòsit, situat a l’exterior 
de la fàbrica, que en aquell 
moment estava inactiva. No 
es van haver de fer desallot-
jaments ni tampoc es van 
produir ferides. La causa 
més probable és un excés de 
pressió. Amb la col·laboració 
de tècnics de l’empresa, que 
hi van acudir després de ser 
avisats, les tres dotacions de 
bombers que van fer el servei 
van poder reduir la pressió 
del dipòsit fins que va que-
dar en els paràmetres nor-
mals i es va aturar la fuita.

Acte d’homenatge 
a Quico Sabaté  
al cementiri  
de Sant Celoni

Sant Celoni

L’Assemblea Llibertària del 
Vallès Oriental convoca, de 
nou, un acte d’homenatge 
al maqui Quico Sabaté, en 
el 62è aniversari de la seva 
mort. L’homenatge es farà 
al cementiri de Sant Celoni, 
el municipi on va morir en 
un enfrontament amb el 
sometent. L’acte de record a 
Sabaté, que va morir a mans 
del sometent Albel Rocha, 
es fa cada any coincidint 
amb l’aniversari dels fets del 
5 de gener de 1960. L’acte 
s’emmarca en una jornada 
de memòria de la resistència 
llibertària. A més de l’ho-
menatge a Quico Sabaté, 
dimecres a la tarda, a l’Anò-
nims de Granollers, Ricard 
de Vargas Golarons farà un 
record de la guerrilla lliber-
tària a través de la figura 
d’Antonio Téllez

Un minicotxe accidentat en un torrent 
de Cardedeu
Cardedeu Un minicotxe va patir un accident a 3/4 d’1 de 
la matinada de divendres a dissabte i va acabar en una rie-
ra seca situada al límit del terme municipal de Cardedeu 
amb el de Sant Antoni de Vilamajor, concretament a la 
cantonada del carrer de les Pinedes i l’avinguda dels Paï-
sos Catalans. Els bombers van enviar dues dotacions i es 
va atendre una persona ferida, sense que hi hagi constàn-
cia que fos necessari el trasllat de la persona a cap centre 
hospitalari. 
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Un cotxe s’incendia a l’aparcament  
de l’Escorxador de Montmeló
Montmeló Efectius de Protecció Civil de Montmeló van 
extingir l’incendi d’un vehicle a l’aparcament de l’Escorxa-
dor del municipi. Per causes que es desconeixen el cotxe es 
va incendiar poc després de 2/4 d’1 de la matinada de Cap 
d’Any i els bombers que van acudir al lloc dels fets no van 
haver d’intervenir perquè el foc ja havia estat extingit. Pro-
tecció Civil de Montmeló havia disposat de dues dotacions 
durant la nit de cap d’any per prevenir i intervenir en cas de 
necessitat.
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“No vacunar-se genera més 
risc, ho veiem cada dia”
Entrevista a Mònica Botta, directora mèdica de l’Hospital de Granollers
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Mònica Botta, la setmana passada, a l’Hospital de Granollers. Demana corresponsabilitat a la ciutadania

Granollers

J.V.

Quina és la situació de 
l’Hospital?

Estem, aproximadament, a 
un 15% d’ingressos a planta 
per covid i a l’UCI, on varia 
dia a dia, aproximadament 
al 50%. Segurament que 
estem a l’inici de l’afectació a 
nivell d’hospitals. Ja som més 
o menys experts de com es 
comporten aquestes onades. 
Sabem que duren unes 12 
setmanes. 

Com es comporta l’òmi-
cron?

Ens posa incertesa en el 
comportament d’aquesta 
onada. Hi ha previsions del 
Departament de Salut que 
són preocupants. Se sap que 
contagia molt i no se n’acaba 
de saber l’impacte en grave-
tat.

Es diu, però, que no té 
efectes tan greus.

És el que està sobre la tau-
la. Esperem que sigui així.

Quin és el perfil del 
malalt?

Tenim de tot. Veiem que 
la tercera dosi té un efecte 
protector. I quan diem un 
efecte protector vol dir que 
no és zero o cent, sinó que 
protegeix. En les persones 
que han rebut la tercera dosi, 
que són les més grans i els 
professionals sanitaris, ha 
fet que es reduís l’edat d’in-
grés. I la simptomatologia és 
menys greu.

El 15% de malalts ingres-
sats és una xifra elevada?

Sí, però és que estem a 
l’inici i creiem que anirem a 
més. Totes les onades tenen 
un inici de corba i tenim clar 
que estem a l’inici d’aquesta 
corba. El pendent d’aquesta 
corba és la incertesa que 
tenim. En aquests moments, 
com que no se sap com es 
comportarà l’òmicron, no puc 
dir si l’onada serà pitjor. Puc 
dir que les previsions són 
que no serà com la primera, 
però és molt probable que 
sigui pitjor que les anteriors. 

Han suspès operacions 
programades?

El 50% de l’activitat pro-
gramada. És important que 
la gent entengui que estem 
cancel·lant operacions i con-
sultes perquè l’hospital ha 
de fer front als pacients i ha 
de proritzar. A diferència 
de l’hivern anterior, el que 
estem veient és que la pato-
logia estàndard es comporta 
com abans. A l’hivern ante-
rior vam tenir una reducció 
de la patologia no covid. En 

aquests moments no és així. 
Per tant, l’hospital té una 
doble pressió assitencial, que 
és la patologia normal, que 
en les onades anteriors no va 
arribar.

Vol dir la grip?
De grip, no n’hi ha, però 

és que la grip no és l’únic 
virus que existeix. Ara estem 
veient els pacients crònics 
que es descompensen sen-
se tenir covid i necessiten 
ingrés. També és veritat que 
el fet de fer un any i vuit 
mesos que estem de pandè-
mia fa que hi hagi pacients 
que arribin a l’hospital amb 
una complexitat més alta.

Dels pacients covid que 
tenen ingressats, quants 
estan vacunats i quants no?

Les dades són semblants a 
les que té el Departament de 
Salut, però crec que la per-
sona que no es vacuna ha de 
ser conscient que té un risc 
d’emmalaltir amb gravetat 
més alt que la persona que es 
vacuna. Això, per començar. 
I després, que socialment no 
és responsable perquè en un 
moment en què el sistema 
sanitari té dificultats per 
donar resposta a les necessi-
tats. Individualment prendre 
una decisió que dificulta que 
globalment es doni resposta, 
jo crec que la societat no s’ho 
pot permetre.

L’evolució dels pacients 
vacunats és més favorable?

En la majoria. Hi pot haver 
algun cas que no. Jo crec que 
hi ha un exemple molt acla-
ridor i que ha corregut per 
les xarxes, que és el cinturó 
de seguretat. Si tu tens un 
accident amb cotxe, anar 
amb cinturó no et garanteix 

que no et passi res, però si 
vas sense cinturó tenint el 
mateix xoc, les probabilitats 
de morir són molt més altes. 
No vacunar-se genera més 
risc. És claríssim. Ho veiem 
en el dia a dia. 

Quines especialitats són 
les més afectades per la sus-
pensió?

Ho diré al revés. Estem 
mantenint intervencions 
oncològiques i les urgents. 
Per tant, aquelles intervenci-
ons programades de trauma-
tologia, otorrino, urologia, 
oftalmologia o cirurgia són 
les que s’han anul·lat.

També han reduït les con-
sultes.

Sí, un 15%. Especialment 
aquelles que són dependents 
d’infermeria perquè falten 
professionals sanitaris, però 
especialment falta inferme-
ria. Hem hagut de tancar 
consultes en què el paper de 
la infermeria és important 
per poder desplaçar aquesta 
infermeria a planta.

Com quines?

Cardiologia i pneumologia. 
I pot ser que n’hàgim de tan-
car més. No em quedaria amb 
el missatge que només hem 
tancat aquestes. El ciutadà 
ha d’entendre que l’hospital 
ha de prioritzar.

En les primeres onades, 
les visites a urgències es van 
reduir molt. Ara és així?

No. Quan deia que a dife-
rència de les primeres ona-
des tenim la patologia covid 
i la patologia estàndard, 
em referia a això. Avui les 
urgències no covid són com 
les urgències d’abans.

La suspensió d’operacions 
provocarà un allargament 
de les llistes d’espera. Què li 
diu a les persones que espe-
ren una intervenció o una 
visita.

Que estem en una pan-
dèmia que fa un any i vuit 
mesos que dura, que anem 
per la sisena onada i crec que 
hem d’anar assumint que no 
serà l’última. La sanitat i els 
seus professionals fa un any 
i vuit mesos que treballen 
molt més enllà de les seves 
jornades. Hi ha gent que està 
doblant jornades i encara hi 
ha vacances de l’any 2020 
que no s’han pogut fer. Quan 
diem que el professional 
necessita descansar és real. I 
a la ciutadania li diem que és 
tan responsable com nosal-
tres de la gestió d’aquesta 
pandèmia. Reduir els contac-
tes és una actitud individual 
que hem de fer nosaltres, 
els ciutadans. Quan això no 
s’aconsegueix, el ciutadà 
emmalalteix i el sistema 
sanitari li ha de donar res-
posta. Malgrat que el sistema 
hagi crescut en dispositius 

des de la primera onada, els 
professionals som els que 
som. Una infermera neces-
sita com a mínim 4 anys per 
formar-se i un metge, de 10 a 
11 anys.

Tenen gaires professio-
nals de baixa per covid?

Comparat amb altres ona-
des, no tants. Hi va haver un 
punt d’inflexió que va ser 
la vacunació. Això ens pro-
tegeix, però malgrat tot, en 
tenim.

Falten metges?
Sí. Es parla més de les 

infermeres perquè és un 
tema d’intensitat, però falten 
metges. Aquí i al sistema.

Quants metges més farien 
falta a l’hospital?

L’hospital està en un pro-
cés de creixement. I hem 
començat el procés de con-
tractació. Tenim serveis que 
són especialitats en si matei-
xes on hi ha un dèficit en el 
sistema i, per tant, tenim 
algunes places pendents de 
cobrir, però no per la pan-
dèmia, sinó que ja venien 
d’abans. Recordem que en 
el moment de crisi, com tot, 
la sanitat va haver de fer els 
seus ajustos. Hi ha especiali-
tats que falten crònicament. 
Dues són anestesiologia i 
radiologia.

Quina previsió tenen 
d’acabament de les obres 
d’ampliació?

L’edifici que anomenem 
Compact, que és la primera 
fase amb un creixement de 
les urgències, un TAC, llits 
UCI i uns llits per a covid, 
està previst a l’estiu vinent. 
Les obres porten un molt bon 
ritme. L’hospital lleuger del 
carrer Girona, amb un CUAP, 
sis quiròfans, un espai de con-
sultes i un per al programa 
d’atenció a la dona, que depèn 
de la primària, obrirà per 
fases. La primera és el CUAP i 
els quiròfans i consultes, dels 
quals nosaltres serem respon-
sables, està previst entre el 
segon trimestre i l’estiu.

Han limitat els accessos 
als visitants.

Perquè hem tingut paci-
ents que van ingressar 
sense covid i que arran de 
les visites, com ens passa a 
casa, s’han contagiat. Hi ha 
uns casos concrets en què es 
permet la visita en un horari 
acotat. Sabem que idealment 
no és el millor,  però aquest 
és un missatge cap a la ciuta-
dania: Prioritzem disminuir 
el risc d’infecció a no poder 
estar acompanyat.

Es detecten menys patolo-
gies durant les onades. Ha 
de preocupar?

S’està veient que això pas-
sa. Vol dir que ni la primària 
ni nosaltres podem estar 
atenent els pacients com els 
ateníem abans. Prioritzem. I 
evidentment es prioritza per 
gravetat, però es veritat que 
hi ha més dificultat d’aten-
dre tots els pacients i això 
és així. Per això, també s’in-

“Estem en la 
sisena onada 
i hem d’anar 

assumint que no 
serà l’última”

“Demano que 
la ciutadania 

entengui que els 
professionals ho 

estan donant tot”
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sisteix molt que com menys 
intensitat d’onades covid tin-
drem, més capacitat tindrem 
de recuperar-nos. La gent 
ha de saber que entre onada 
i onada o en les mateixes 
onades, els professionals fan 
hores extres per recuperar 
l’activitat. Ho hem d’intentar 
atendre al màxim, però la 
nostra capacitat és la que és 
fent hores extres.

I quan calculen que es 
podrien posar al dia de tota 
l’activitat suspesa?

No som capaços mai d’ar-
ribar a zero. També vull 
dir que en llistes d’espera 
quirúrgiques l’Hospital 
de Granollers és dels que 
ha reduït més respecte de 
Catalunya. La mitjana era 
d’un 35% de reducció sobre 
la situació que hi havia per 
augment de llista d’espera de 
les onades i nosaltres l’hem 
reduït en un 70%. L’esforç 
és immens. És important que 
tots en siguem conscients.

Entre el col·lectiu mèdic 
hi ha una mena de compe-
tència entre hospitals, ara 
que falten professionals?

Sí. Marxen professionals i 
falten metges en el sistema 
sanitari. No ara, ja en falta-
ven abans. I nosaltres estem 
treballant perquè els profes-
sionals vulguin quedar-se 
aquí, perquè d’ofertes, en 
té tothom. I no només que 
es vulguin quedar ,sinó que 

altres vulguin venir a treba-
llar amb nosaltres. 

Com ho fan?
Que vegin que l’hospital 

millora en si mateix i per 
tant el professional pugui 
millorar les seves condici-
ons. Vull dir que el seu dia a 
dia no hagi de ser un esforç 
constant. L’escenari de sis 
onades no ens ho facilita. 
D’altra banda, és veritat que 
l’hospital té projecte, però 
el projecte és de futur. I 
nosaltres treballem perquè el 
present dels nostres professi-
onals sigui l’adequat perquè 
considerin que volen treba-
llar aquí. Vull afegir el reco-
neixement als professionals; 
la responsabilitat individual 
que ells tenen; com treballen 
per donar resposta a aques-
tes necessitats; que és un 
esforç que fan des de fa molt 
de temps i que quan l’hos-
pital no pot donar resposta 
demano que la ciutadania 
entengui que el problema no 
és el professional.

S’han trobat amb situaci-
ons compromeses?

Jo entenc la situació, però 
demano que s’entengui la 
situació del professional. Ho 
està donant tot i més i a vega-
des rep un tracte que no és 
correcte mai, però menys ara.

Per què triga tant a entrar 
en servei l’UCI 2?

Hi ha un tema de connexi-
ons amb l’UCI 1.

Un any després de la vacuna
Gracia Valencia, de 102 anys, de Mollet, va ser la primera vacunada
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Gracia Valencia, amb el seu fill Joaquín Pérez, a la porta de la residència Santa Rosa

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Gracia Valencia, de 102 anys, 
viu a la residència Santa 
Rosa, de la Fundació Sanità-
ria Mollet. El 5 de gener de 
l’any passat va ser la primera 
persona vacunada del Vallès 

Oriental. Ara ja ha rebut la 
tercera dosi i diu que no ha 
tingut cap problema. “Molt 
bé, no he sentit res”, expli-
ca. I no perd l’optimisme, 
malgrat tot. “Al pas que por-
to, viuré molts més anys!” 
Tampoc oblida la gent que 
la cuida: “Ho passem molt 

bé. Les estimo moltíssim 
perquè elles m’aprecien a mi 
i són l’única família que tinc 
aquí”. I el seu fill, Joaquín 
Pérez, valora el fet de veu-
re-la gairebé cada dia. “Ha 
passat l’any molt bé. Agraïm 
el comportament de la resi-
dència. Són meravellosos.”
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La Grossa deixa nou milions i 
desferma l’eufòria a Castellterçol
L’entitat Activaterçol va repartir 450 paperetes del primer premi

A l’esquerra, gent de Castellterçol, integrants de l’entitat Activaterçol i els propietaris de l’estanc celebren el premi. A la dreta, Laia Bou, Josep Maria Bou i Alba Bou, la família propietària de l’estanc que va vendre el número 

Castellterçol

Queralt Campàs

El primer premi de la Gros-
sa de Cap d’Any va caure 
íntegrament a Castellterçol, 
un municipi del Moianès 
de només 2.400 habitants. 
L’entitat sense ànim de 
lucre Activaterçol va ser 
l’encarregada de repartir un 
total de 9 milions d’euros a 
través de 450 paperetes, que 
van adquirir inicialment a 
l’estanc del carrer de Baix, 
número 13. La notícia va 
arribar pels volts de la 1 del 
migdia i, de mica en mica, es 
va anar escampant entre tots 
els veïns del poble que s’hi 
van acostar per poder cele-
brar-ho. 

El número premiat va 
ser el  72.656 i pel que fa 
a la retribució econòmica 
són 200.000 euros per cada 
butlleta, que suposa 20.000 
euros per la majoria de gent 
que les va adquirir per un 
euro, en forma de participa-
cions, a l’entitat Activaterçol. 
El número ha quedat molt 
repartit però tot ha caigut 
en aquesta població. “Jo tinc 
un número, la meva filla en 
té dos i una cunyada, tres”, 
comentava un dels premiats. 
“A mi me n’han tocat 40.000 
que em serviran per tapar 
forats. Estava en números 
vermells...”, deia un altre.

Activaterçol és una enti-
tat que, durant tot l’any, es 
dedica a impulsar diverses 
activitats lúdiques, culturals 
i d’oci al municipi, com ara 
l’Activarium o la mostra de 
vins i caves de Castellterçol. 

En total realitzen entre 10 
i 12 activitats de tot tipus 
(teatre, festa major, expo-
sicions...) durant l’any, per 
dinamitzar tant la població 
com la comarca. “Avui és un 
dia per estar contents. Sabem 

que s’ha repartit molt dins el 
poble i ha tocat a gent a qui li 
convenia. Gent humil i obre-
ra. Després de dos anys molt 
complicats és una alenada 
d’aire fresc. Per molt que 
sigui un petit pessic, els ani-

rà perfecte i ajudarà a enca-
rar l’any de l’esperança”, deia 
Marc Tantinyà, de l’entitat, 
que no va parar de rebre tru-
cades durant tot el migdia. 
En la mateixa direcció, Joan 
Maria Pasca, tresorer de l’en-
titat, deia que pel poble “és 
molt significatiu perquè ha 
tocat a gent a qui li feia mol-
ta falta i podran tapar forats 
importants”. Tantinyà també 
relatava així com havia rebut 
la notícia: “Estava a la bastida 
de l’obra i quan m’han trucat 
ho he deixat tot tal com esta-
va i he vingut corrents cap 
aquí.”

Treballadores del Bon Preu del carrer Girona de Granollers brindaven amb cava divendres al migdia per celebrar que havien venut part del segon premi de la Grossa de Cap d’Any
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A l’esquerra, gent de Castellterçol, integrants de l’entitat Activaterçol i els propietaris de l’estanc celebren el premi. A la dreta, Laia Bou, Josep Maria Bou i Alba Bou, la família propietària de l’estanc que va vendre el número 

L’alcalde de Castellterçol, 
Isaac Burgos, es mostrava 
molt satisfet “perquè que cai-
gui un premi al poble sempre 
és una gran alegria, però que 
a més l’hagi venut una enti-
tat encara ho és més perquè 
vol dir que s’escampa i queda 
repartit entre els veïns. I 
venint d’una entitat que es 
dedica a fer coses pel poble, 
encara és més satisfactori”. 
L’alcalde va assegurar que ell 
no estava entre els afortu-
nats perquè no havia adquirit 
cap butlleta.

Al principi al poble s’hi 
respirava incredulitat i, a 

poc a poc, desenes de veïns 
de Castellterçol van sortir al 
carrer per celebrar la bona 
notícia. Un grup de gent, de 
totes les edats, que va anar 
augmentant en nombre de 
persones a mesura que pas-
saven els minuts, es va anar 
desplaçant entre l’estanc i un 
bar proper situat a la plaça 
Doctor Fargas, per celebrar-
ho. Aquest anar i venir va 
desembocar en una barreja 
de diverses emocions: eufò-
ria, nervis, plors i curiositat. 
No van faltar les ruixades de 
cava. De fet, se’n va arribar a 
obrir almenys cinc ampolles.

El número escollit personalment 
pel propietari de l’estanc
Josep Maria Bou va triar el número 72.656, que va portar la sort al poble 

El número agraciat va ser el 
72.656, que va escollir per-
sonalment Josep Maria Bou, 
propietari de l’únic estanc 
que hi ha al poble, basant-se 
en els seus números prefe-
rits. “Jo els hi he donat la 
sort”, deia Bou, que en rebre 
la notícia es va quedar en 
xoc i li va costar unes hores 
assimilar-ho. 

Fa cinc anys que parti-
cipen en la Grossa de Cap 
d’Any i és el primer cop 
que reparteix un premi tan 
important. “Som un estanc 
humil i familiar i estem 
molt contents perquè el pre-
mi està molt repartit entre 
tot el poble i ajudarà molt a 

reactivar l’economia local”, 
afegia la seva filla, Alba 
Bou. Ella mateixa va ser qui 
va atendre una trucada de 
TV3 en directe des de dalt 
de la muntanya, molt pocs 
minuts després de saber-se 
la notícia. Bou havia quedat 
amb un grup de companys 
de feina, tots mestres, per 
pujar a Collbaix, quan li van 
trucar. En aquell moment 
van intentar fer una con-
nexió per Zoom, però ho va 
haver de desestimar perquè 
no tenia bona cobertura. 
Just després va baixar cor-
rents per agafar el cotxe un 
cop a baix i anar fins a l’es-
tanc que l’ha vist créixer.

A l’arribar va deixar el 
cotxe davant i va començar a 
celebrar-ho amb la resta del 
poble que s’hi havia reunit. 

Mentrestant, la seva 
germana, Laia Bou, expli-
cava que en saber la notícia 
havien tingut uns moments 
de dubte en pensar si ells 
mateixos havien comprat 
el número. “En un primer 
moment no sabíem si el 
teníem”, deia.

Aquest petit estanc va 
repartir alegria a cabassos i 
va fer història al poble. Tota 
la vida recordaran aquest 
dia i l’orgull de ser els res-
ponsables de millorar la 
vida de moltes persones. 

Un supermercat  
de Granollers ven part 
del segon premi

Granollers

O.S.

La Grossa va repartir 
975.000 euros aquest diven-
dres al supermercat de 
la cadena Bonpreu situat 
al número 225 del carrer 
Girona. El número del segon 
premi va ser el 44.111, del 
qual l’establiment havia 
venut 15 butlletes d’una 
mateixa sèrie –les 15 res-
tants s’havien venut a 
Barcelona–. Cada butlleta 
està dotada amb 65.000 
euros.

“Ens fa molta il·lusió 
haver pogut repartir un 

premi tan important com 
aquest. Havíem venut 
números de la Grossa des 
dels inicis del sorteig, però 
mai abans havíem donat cap 
premi”, apuntava una de les 
caps de torn del supermer-
cat, Pilar Vives.

“La majoria de les butlle-
tes les hem venut a la gent 
dels barris del Lledoner i de 
Bellavista”, confirmava Car-
men González, també cap de 
torn d’aquest establiment 
situat al tram del carrer que 
separa aquests dos barris, el 
primer en terme municipal 
de Granollers i el segon a les 
Franqueses.Treballadores del Bon Preu del carrer Girona de Granollers brindaven amb cava divendres al migdia per celebrar que havien venut part del segon premi de la Grossa de Cap d’Any
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L’establiment havia venut 15 butlletes 
premiades amb 65.000 euros
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Graziella Morelli –a la dreta– amb dues dependentes, a la seva administració de l’avinguda de Catalunya de Parets 

Els sortejos 
de loteria més 
sonats al Vallès 
Oriental

Granollers

EL 9 NOU

El Vallès Oriental ha estat 
protagonista d’alguns dels 
grans premis de les loteri-
es en diverses ocasions. A 
banda del segon premi del 
sorteig de Reis a Parets, el 
2002, en repassem d’altres 
que també van ser molt 
sonats. 

(1979) 45 milions de 

la Loteria de Nadal a 

Granollers

Encara plana a la memò-
ria de molts veïns de la 
ciutat la Grossa que hi 
va tocar el desembre del 
1979. Llavors van caure 
a Granollers uns 7.500 
milions de pessetes (45 
milions d’euros). El premi 
es va vendre a l’adminis-
tració número 1, que havia 
repartit participacions a 
la parròquia de Fàtima 
i a veïns de Granollers i 
Canovelles.

(1986) Una sèrie de 

la Grossa de Nadal, a 

Mollet

L’administració número 
1 de Mollet va vendre 
una sèrie de la Grossa de 
Nadal. Va repartir uns 250 
milions de pessetes (1,5 
milions d’euros). El més 
curiós és que molta gent 
havia rebutjat comprar el 
número, el 03.772.

(2010) La Loteria Nacio-

nal reparteix 38 milions 

d’euros a Caldes

L’administració de Cal-
des va vendre llavors 193 
sèries d’un quart premi, 
el 25.506. Va suposar un 
total de 38 milions d’euros 
entre els beneficiats.

(2012) L’Euromillones 

reparteix 100 milions  

a Mollet 

És el premi més sonat 
que ha tocat mai al Vallès 
Oriental. El va repartir 
l’administració de loteria 
número 2 de Mollet, on 
el setembre del 2010 una 
persona va segellar la but-
lleta guanyadora.

(2013) Lliçà d’Amunt 

s’endú la primera Gros-

sa de Cap d’Any

El primer premi de la his-
tòria de la Grossa de Cap 
d’Any es va vendre a Lliçà 
d’Amunt. Era el número 
03.473, del qual es van 
vendre 30 butlletes pre-
miades amb 100.000 euros 
cadascuna. 

“El premi ho va canviar tot”
Loterías Graziella, de Parets, va vendre el segon premi de Reis íntegre ara fa 20 anys 

Parets del Vallès

Pol Purgimon

Aquesta setmana fa 20 anys 
que Loterías Graziella, a 
Parets, va repartir íntegra-
ment el segon premi del 
sorteig de Reis. En total, van 
suposar 28,8 milions d’euros, 
que van beneficiar una bona 
colla de veïns del municipi. 
Corria el 2002 i eren tot 
just els primers dies de vida 
de l’euro. De fet, va ser el 
primer sorteig de loteria en 
l’aleshores nova moneda.

La responsable de l’admi-
nistració, Graziella Morelli, 
encara ho recorda com si fos 
ahir. “Estava mirant la televi-
sió, van dir que havia tocat a 
Parets, vaig fer un bot i vaig 
començar a cridar ‘Soc jo, soc 

jo’, com una boja”, explica. 
Morelli té clavat al cap el 
número que va sortir agraci-
at: el 49.498. “Recordo que 
vaig vendre l’última butlleta 
el dia anterior, just després 
de la cavalcada de Reis. Fins 
que no es van acabar, no vaig 
voler tancar la cortineta.”

El dia següent va necessi-
tar obrir-la contra tot pro-
nòstic. “Em tremolaven tant 
les cames, que vaig haver de 
travessar al carrer de davant 
de casa i demanar a l’amo 
del bar que em portés en 
cotxe fins a l’administració. 
A ell també li havia tocat la 
loteria!” Quan Morelli va 
arribar al local, a l’avinguda 
de Catalunya, encara no hi 
havia ningú. Però aviat va 
començar a rebre visites. 

“Vam haver de tallar el 
carrer per fer la festa i vam 
estar-hi tot el dia. No teníem 
ni una ampolla de cava, i al 
final en va sobrar.” 

L’alegria es va desbordar 
per tots costats. Segons 
Morelli, el premi va suposar 
un alleujament econòmic 
per a moltes famílies. “Ho 
va canviar tot. Molta gent 
va poder pagar la hipoteca 
amb aquells diners. O va 
comprar-se un pis. Sempre 
recordo que li va tocar el pre-
mi a una família que estava 
al límit. Hi havia veïns que 
fins aleshores els hi passaven 
menjar.”

La sort va estar molt repar-
tida entre els veïns de Parets. 
“Fins i tot, hi havia gent a 
qui no li havia tocat que va 

venir a celebrar-ho.” D’aque-
lla fita, ara tot són records. 
I encara és a l’imaginari de 
molts veïns del poble. N’hi 
ha de tan supersticiosos, 
que acostumen a demanar a 
Graziella Morelli números 
acabats en 8, el mateix que va 
tocar al sorteig de Reis. “Són 
coses que queden. Gràcies 
a Déu que aquell any no hi 
havia pandèmia i tot era més 
normal.” 

Malgrat els anys, l’adminis-
tració encara segueix en peu 
i al mateix lloc. “Fa 35 anys 
que soc aquí”, diu orgullosa 
la seva propietària. Hi ha una 
pila d’habituals que la venen 
a veure, ni que sigui per 
poder saludar-la. I explica, 
contenta: “L’altre dia va venir 
un noi des de Sabadell.”
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Els presagis optimistes sobre 
l’evolució de la pandèmia han 
saltat pels aires amb l’eclosió 
d’una sisena onada que està 
provocant dades desconegu-
des fins ara. Els 4.600 con-
tagis registrats la setmana 
passada al Vallès Oriental 
mostren amb claredat que la 
desitjada normalització de 
la vida haurà d’esperar. Ha 
quedat encara més clar amb 
el retorn de les restriccions 
dures, amb el tancament de 
l’oci nocturn, la reducció dels 
aforaments en restaurants o 
el toc de queda a les matina-
des. 

El discurs oficial torna a 
carregar sobre una ciutada-

nia fatigada el control dels 
contagis, ara accelerats amb 
l’arribada d’una variant alta-
ment encomanadissa. Les 
crides a la responsabilitat 
ciutadana són una bona eina, 
però serien més assumibles si 
hi hagués una correspondèn-
cia justa per part de les admi-
nistracions, amb criteris que 
fossin clarament objectius i 
que no fossin canviants sense 
justificacions fermes. En els 

últims dies s’ha pogut com-
provar, amb la reducció dels 
dies de confinament de les 
persones contagiades, amb el 
reconeixement implícit que 
rere la decisió el criteri no és 
estrictament sanitari, sinó 
econòmic.

És comprensible que les 
administracions hagin de 
fer el difícil equilibri entre 
la protecció de la salut de la 
població i la reducció de l’im-

pacte econòmic, però seria 
un exercici de transparència 
que s’expliquessin els costos 
i els beneficis de prendre 
les decisions. Per exemple, 
reduir els dies de baixa, sense 
criteris clars sobre com han 
de procedir els pacients per 
saber si encara són contagio-
sos i sense proves d’antígens, 
contribueix poc a aconseguir 
la complicitat que, en forma 
de responsabilitat, es dema-

na a la ciutadania. Sense la 
deguda transparència, sense 
la deguda claredat en les ins-
truccions, sense els deguts 
criteris clars que justifiquin 
les mesures que es prenen (i 
les que no es prenen, sovint 
sota la sospita d’interessos 
electorals), creix el descon-
cert entre la ciutadania, que 
es voldria corresposta quan 
se li exigeixen esforços.

No hi ha dubte que la res-
ponsabilitat i el compromís 
ciutadà són factors essencials 
per superar una pandèmia 
que està portant al límit el 
sistema sanitari. Però, al 
mateix temps seria desitjable 
que les administracions tam-
bé fessin esforços per estar a 
l’alçada. 

Una responsabilitat que 
requereix correspondència

El nostre tió de Nadal és una tradició que té més 
de 2.000 anys d’antiguitat. El tió és més antic que 
el Pare Noel, Sant Nicolau o l’arbre de Nadal. La 
tradició del tió és pagana, se celebrava durant el 
solstici d’hivern i, entre altres coses, simbolitza-
va el renaixement de la natura. El tió, al principi, 
no era altra cosa que un tronc que cremava a la llar 
de foc i donava béns tan preciosos com la calor i la 
llum. Va ser el cristianisme el que, posteriorment, 
va establir el naixement de Jesús en aquestes dates 
i va cristianitzar, d’alguna manera, el culte al tió.

Generalment es posava el tió al foc i se’l feia 
cagar. Ara ja no es crema el tió, sinó que tan sols se 
l’escalfa i se l’obliga a cagar repetidament a força 
de cops de bastó acompanyats de la cançó del Caga 
tió. Se li sol posar una barretina al cap i una cara 
somrient a la secció anterior que han pintat les cri-
atures que ja han perdut la innocència. El sostenen 
potes; dues si és comprat i unes quantes si prové 
d’un tronc amb branques. El tió mai no caga objec-
tes grans –aquests els porten els Reis d’Orient–, 
sinó petits obsequis com neules i torrons. Segons la 
comarca, caga figues seques i quan ja està exhaurit 
i deixa de cagar treu arengades salades, alls, cebes 
o es pixa a terra. D’aquí la lletra cançó: “No caguis 
arengades que són salades, / caga torrons que són 
més bons.” En els darrers temps la figura del tió 
s’ha banalitzat, per aquest motiu cal que mantin-
guem vius els valors que sempre l’han caracterit-
zat: fertilitat, prosperitat, generositat i família. 

Per a nosaltres, que som terra rica en tradicions, 
el tió n’és una de molt especial que no la trobem 
enlloc més, és ben genuïna de Catalunya. Sembla 
que el nostre tió és originari del Pirineu. Segura-
ment la tradició hauria començat a les cases rurals 
d’aquestes muntanyes i més tard s’hauria anat 

estenent a ciutats, plana i litoral. Segons el profes-
sor Jesús Bach-Marqués, hi ha ritus solsticials piri-
nencs, alguns ja perduts, que hi estan directament 
relacionats: la soca de Nadau a la Val d’Aran, el 
conco del foc al Pallars, la rabassa a la Ribagorça, la 
tronca de Nadal a Taüll, etc. A la Seu d’Urgell hi ha 
un tió ben particular, el tió de la Freita. El tió és un 
personatge mitològic català i és una de les tradici-
ons més arrelades a casa nostra per aquestes festes. 
Aquesta tradició, endemés de Catalunya, només es 
pot trobar en territoris propers com Occitània amb 
el nom de cachafuòc o soc de Nadal, i a Aragó com 
tronca de Nadal o toza. 

El tió, de primer, es feia cremar de Nadal a Reis 
per preservar la casa del foc i la tempesta i pro-
tegir el camp de les malalties. Segons Joan Soler 
Amigó, es va fer popular a partir dels segle XVII, 
a Catalunya. Després de fer-lo cagar, el cremaven 
per escalfar-se durant Nadal. Tradicionalment es 
posa el tió a la cuina o al menjador a prop de la llar 
de foc, si se’n té. Per menjar se li dona pa sec, gar-
rofes, taronges, mandarines o altres fruites. Tam-
bé cal donar-li aigua per beure. Gràcies a aquestes 
atencions, el tió podrà cagar els regals; aquests 
han anat variant en el temps: primer bàsicament 
dolços, neules i torrons, el que es necessitava per 
celebrar la festa; avui es tendeix a utilitzar el tió 
per donar tota mena de regals però més petits dels 
que portaran els Reis. El tió es fa cagar, segons el 
costum de cada família, la nit de Nadal, tradicio-
nalment després de la missa del Gall, o el mateix 
dia de Nadal. I, per allò que els petits van a visitar 
les cases dels avis, n’hi ha que continuen treballant 
per Sant Esteve.

Aquest és el cas de casa nostra. Amb fills i nets, 
nombrosos i escampats, es fa cagar el tió la nit de 
Nadal, l’endemà, Sant Esteve, i si cal, més enllà. 
Especialment l’any passat i aquest que, a causa de 
la pandèmia de la covid, fills i nets han vingut a 
casa dels avis repartits en tots aquests dies. El tió 
s’ha situat a l’aire lliure, i més exactament al bell 
mig del porxo, ben tapat amb una manta perquè no 
es constipés. Han passat tots els fills i nets, i tots 
hem cantat les cançons de rigor, fins i tot jo amb el 
meu bastó reglamentari. A més de neules i torrons, 
a casa, el tió ha cagat molts llibres per a petits i 
grans. La meva ment, però, ha quedat gravada amb 
una imatge molt especial. Després de la correspo-
nent cagada, amb la neta més petita que té 2 anyets 
hem acaronat el tió pel llom, pel damunt de la flas-
sada vermella que encara duia a sobre. Vaig veure 
com ella es quedava palplantada, com si faltés algu-
na cosa més. Es va inclinar i li va fer un petó al tió 
amb una amorositat farcida d’agraïment. Em vaig 
emocionar. No ho havia vist mai. El tió havia estat 
generós i el petó li va sortir del cor; del cor d’un 
infant.

El tió, una tradició de fertilitat i generositat
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L'actualitat del Vallès Oriental
continua a les nostres xarxes socials.
Seguiu                          ?

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

Josep M. Boixareu 

Editor i escriptor
jmboixareu34@gmail.com
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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

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.

Per només
89

Inclou enviament 
a domicili

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 inclòsIVA 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. 

Per només
289

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.

Dilluns, 3 de gener de 202214

La Marineta de Parets tenia un rellotge de sol 
que es va fer durant les obres de restauració de la 
casa als anys 20 del segle passat. Una restauració 
espectacular portada a terme per l’arquitecte Josep 
Goday i que va introduir a l’obra llindars a les fines-
tres provinents de les cases que en aquells moments 
s’estaven enderrocant a Barcelona, les finestres de 
la Marineta són gòtiques d’època, provinents dels 
enderrocs de les cases i palaus de la Via Laietana. 
Hi han algunes fotografies de quan s’estava fent el 

rellotge i una de posterior de l’any 1924 de l’arxiu 
Sagarra i Torrents on s’aprecia bé la totalitat del 
rellotge. Aquesta fotografia, juntament amb altres 
dades, ens ha permès fer la reconstrucció.

La senyora Bosch Damm, propietària de la masia 
i última descendent que portava el nom Damm, en 
una conversa que vàrem tenir amb ella, ja fa anys, 
ens va dir que aquest rellotge l’havia fet els Ros 
Fuster d’Alella, aquesta família tenia i té una casa 
pràcticament igual que la Marineta a Alella. La 
senyora Bosch recordava de memòria la llegenda 
que hi havia escrita en el rellotge: “Mentrestant jo 
vaig senyalant la teva vida es va acabant.” Això ens 
va ajudar a confirmar el que es veia a partir de la 
fotografia abans esmentada.

La reconstrucció del rellotge s’ha fet mitjançant 

la tècnica d’esgrafiat ornamental utilitzant calç 
apagada. És una tècnica que requereix precisió. A 
grans trets podríem dir que s’estén sobre la paret 
una o més capes de calç, sorra de marbre i tinta, en 
aquest cas vermellosa, es deixa assecar i, posterior-
ment, un altra o més capes de morter de calç i quan 
està sec s’aplica a sobre la plantilla del rellotge i 
amb un estilet es retalla el dibuix fins que apareix 
el color de sota. Les seves mides són 2,16 metres 
per 1,66 i el seu cost ha estat de 2.700 euros. L’agu-
lla s’havia conservat i no havia patit cap canvi, és a 
dir, que el rellotge continua assenyalant les hores 
solars amb precisió.

UNA OBRA DE L’ARTISTA IRIS PARIS

L’artista Iris Paris ha sigut l’encarregat d’aquesta 
reconstrucció i el resultat és espectacular, ha que-
dat molt bonic. L’Iris és un gran artista que coneix 
moltes tècniques que li permeten treballar en dife-
rents camps, tot i que ell es dedica principalment a 
la pintura.

Aquesta feina de recuperació del nostre patrimo-
ni és fonamental per traslladar a les generacions 
futures el que ens han deixat els que ens han prece-
dit. A Parets, igual que en molts altres pobles, n’hi 
ha molts de rellotges de sol, avui alguns de perduts 
i és una llàstima. Per exemple, a Can Serra n’hi ha 
un però el seu estat és tan precari que segurament 
seria molt difícil recuperar-lo.

A poc a poc el nostra patrimoni va lluint com ho 
havia fet en altres moments. N’estem contents.

La Societat Catalana de Gnomònica, que és dedica 
a la recuperació, recopilació i difusió dels rellotges 
de sol a Catalunya, fan una bona feina. El rellotge 
de la Marineta està recuperat i en forma per aguan-
tar força anys.
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Rosa Martí Conill

Regidora de Sumem Esquerres 
a l’Ajuntament de Parets
rosa.marti@parets.cat

El rellotge de sol de la Marineta de Parets
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A Ferran Lahoz

Es tombava a l’otomana havent deixat les sabatilles ben 
arrenglerades, com si estiguessin fent guàrdia. Quan sen-
tia les converses del veí del replà, sempre que ella li feia 
preguntes, a la que suposava que era la seva parella, eren 
demandes que només podien tenir una resposta negativa. 
Aquell matí no va sentir què li demanava però sí que va 
sentir el que ella –la Rosa– li havia contestat: “Tens una 
ment més estreta que una fulla de pi.” 

Aquell home era per a ell un misteri. Des de la fines-
tra de la seva habitació creia haver-lo vist en la llunya-
nia passejant un gos. Pensa això perquè les tres vegades 
que havia succeït li semblava que anava acompanyat de 
la veïna que viu en el l’altre pis del seu replà. Ho entén 
així perquè li reconeix el vestuari. Amb ella s’havia cre-
uat unes quantes vegades per l’escala, i se la imaginava, 
en aquelles converses que sentia, arrufant els llavis, el 
front i les celles en un gest involuntari.

Fa pocs dies va sentir que ella li deia: “Tot el que m’es-
tàs dient són coses que ja he predit fa temps llegint el 
núvols. Potser et creus hàbil, però no ets gens observa-
dor, ets incapaç d’observar el que succeeix fora de tu, i 
encara més incapaç d’escoltar què passa dins teu És difícil 
ser més carallot!” Va fer una pausa que va durar breus 
segons, però per ell que estava realment pendent d’aque-
lla conversa –li va semblar una eternitat– i va afegir: “Em 
costa d’entendre què fem compartint el mateix sostre des 
de fa anys. Com és que no has marxat?”

Havia sentit arribar a casa aquell veí tantes vegades, cen-
tenars de cops, que només sentir aquelles passes sabia que 
obria la porta, entrava a casa, feia una, dues, tres... fins a 24 
passes, entrava al bany i es rentava la cara. Després sortia i 
es posava còmode. Sabia que havia arribat.

Aquella nit van tornar a sentir-se una escridassada, i de 
sobte va deixar de captar res. L’home deuria respondre-li 
amb un to de veu tan baix, que ell intuïa que tenia l’ore-
lla parada davant de la seva boca. Va ser absolutament 
impossible de sentir què li deia, amb la seva corresponent 
frustració. Quan ja no hi parava atenció, donava aquella 
conversa dels veïns per acabada, va sentir un fil de veu de 
l’home. Va acostar la seva orella a la paret per acaçar amb la 
major netedat aquella conversa. En el més absolut silenci, 
havia col·locat sota un coixí el rellotge de paret que havia 
despenjat ràpidament, estava a l’aguait quan va albirar 
com aquell home invisible deia: “Per què els meus pares 
no m’havien donat cap ritual per recordar? Per què em van 
deixar sense referents? Estic en la més absoluta soledat, i 
m’envaeix la sensació que no n’hi ha prou ajuntant perso-
nes: pare, mare i fill, per a formar una família de veritat.” 
Es va fer el silenci i ell retirà l’orella de la paret astorat. 
Què estava passant en aquell pis del seu mateix replà?

Un estol de pinsans xerrotejaven davant de la seva 
finestra i l’entretenien. Es va alegrar de sentir-los. En 
aquell moment va sonar el telèfon, el va retornar a la rea-
litat. Era el veí del replà que va dir-li: 

–Bon dia, soc el veí del pis d’enfront del seu replà.
–Sí, digui.
–Miri, em sap greu molestar-lo però he de demanar-li 

un favor.
–No pateixi home, digui, digui.
–La Rosa és fora durant uns dies per un tema de feina 

–va fer una pausa com excusant-se–, i ara estic sol.
–Ah, molt bé. Què puc fer per ajudar-lo, doncs –i va 

pensar:  “Ara sí que el veuré!”.

–M’he quedat tancat a casa.
–Carai, això sí que pot ser greu. I no pot sortir?
–No, senyor, el xicot s’ha deixat les claus al cotxe i ara a 

casa no tinc cap clau per poder obrir.
Ell no entenia com podia estar tancat amb la clau i 

tenir-la al cotxe, però com que li donava l’oportunitat de 
poder-lo conèixer va tirar pel dret, sense donar-li impor-
tància al fet que li semblava la veu d’una persona jove.

–I jo què puc fer? Vol que telefoni a la seva muller, si 
em diu el número del seu mòbil, és clar? Vol que truqui 
un manyà perquè li obri la porta? Vol...?

–No, no, més fàcil. Sobre la llinda de la porta hi ha una 
clau, seria tan amable de sortir al replà, pujar a una esca-
la, potser amb una cadira en tindrà prou, agafar la clau i 
obrir i donar-me-la?

I va pensar: “Per què no m’ho ha dit d’entrada i així ens 
hauríem estalviat donar tantes voltes? Mare meva quin 
home més rar.” Va sortir al replà, va agafar la clau –no li 
va caldre ni cadira ni escala, estirant-se en va tenir prou 
–sí que devia ser baixet aquell senyor, quan creia haver-
lo vist no li ho semblava, que fos tan menut–, va obrir la 
porta i va picar el timbre. No se sentia ningú. Va obrir i 
una mà enguantada oberta amb el palmell mirant al sos-
tre va aparèixer demanant la clau. Ell l’hi dona. I el veí li 
diu: “Moltes gràcies, disculpi que no el convidi a passar. 
No estic presentable.”

La presència del veí invisible li havia creat una mena 
de pertorbació, una tremolor en l’equilibri de les coses. A 
vegades el seu silenci no era un consol sinó una mena de 
càstig.

Pocs dies més tard, quan baixava cap al carrer un veí de 
l’escala, li va dir: “Ja s’ha assabentat de la mort del Josep, 
el seu veí del replà? Ho han dit per la ràdio.” Va tornar cap 
a casa i va engegar la ràdio. Estaven reproduint una entre-
vista que li havien fet no feia gaire. Llavors va entendre 
que en Josep era un home del món de la ciència poc cone-
gut, que feia anys treballava en un tema científic, i que 
estava apunt de publicar unes teories innovadores i de 
gran importància. A l’entrevista deia que duia al sarró de 
la ment un curull d’idees per continuar investigant, però 
que el temps l’apressava, sentia que la seva vida no seria 
gaire més llarga i que no podria ni acabar el que en aquest 
moment estava treballant. Això el deprimia però alhora li 
donava forces per no deturar-se ni un moment. Li calia 
aprofitar cada segon que li quedava. També havia parlat 
que el preocupaven les relacions personals. Per a ell, que 
estava enllitat feia anys, l’anguniejava la difícil relació de 
la seva muller amb el seu fill. I que era el noi, a causa del 
seu estat de salut, qui havia hagut d’assumir moltes tas-
ques quotidianes que havia provocat l’enfrontament amb 
sa mare sense que ell pogués fer-hi res. El noi prou que 
l’acompanyava a treure el gos, alhora que també cuinava 
i es cuidava d’anar a comprar; i tot això sense deixar els 
estudis i treure bones notes, però a la seva mare res no li 
semblava prou, i tot li pareixia que ho feia malament. El 
seu fill era força travinell però s’esforçava a fer tot allò 
que li pertocava. Aquesta relació entre la mare i el fill 
li produïa una enorme tristesa. Si en aquella suposada 
família eren incapaços d’entendre’s –i això que només 
eren tres– era fàcil comprendre la dificultat que tenen les 
institucions, els governs, els polítics per arribar a acords. 
Per aquesta raó les persones que es dediquen a la cosa 
pública és necessari que siguin persones d’una alçada de 
mires poc freqüent i d’una ètica irreprotxable...

L’entrevista continuava. Va adonar-se que aquell veí 
era per a ell un gran desconegut, li semblava una persona 
molt honesta i coherent. Sotjava tot el que estava sentint. 
El va trasbalsar tant que no va poder continuar escoltant, 
no era capaç d’escodrinyar tot el que el seu veí –ara ja 
mort sense haver-lo conegut– estava dient. Va tancar la 
ràdio commocionat. 

Des del neolític, la relació de l’ésser 
humà amb la natura va quedar mar-
cada pel ritme de la fecunditat de la 
terra. I així el cultiu es va convertir en 
cultura. El ritme de les estacions, mar-
cat pel sol i per la lluna, va ser l’origen 
de gran part de la simbologia de la 
nostra civilització. La fecunditat de la 
terra, en la seva relació amb els astres, 
esdevení símbol de la vida de les per-
sones: engendrament, naixement, crei-
xença, vellesa i mort.

No deixa de ser curiós que, al llarg 
dels segles, el Cap d’Any s’hagi situat 
en els equinoccis: de primavera, com 
en un principi el poble jueu i el poble 
romà; o de tardor, com en el poble 
babilònic i posteriorment en el poble 
jueu. O bé en els solsticis: d’estiu, com 
en el calendari dels grecs; o d’hivern, 
com en la cultura xinesa, en la reforma 
romana de Numa Pompili i, per aques-
ta influència llatina, també en la cultu-
ra occidental en la qual ens trobem. 

El mes dedicat a la figura mítica de 
Janus, el déu de dues cares, el protec-
tor de les portes, es convertí en el pri-
mer mes de l’any: el mes de gener. S’ex-
pressava així l’arrelament al passat i, al 
mateix temps, l’obertura cap al futur. 
Un rostre mira cap enrere; l’altre, cap 
endavant. Aquest gener de dues cares 
ens mostra allò que no podem oblidar 
i, al mateix temps, ens mostra la feina 
que, com a éssers humans, ens ha estat 
encomanada.

Ens trobem avui en unes circums-
tàncies que ens recorden, de forma 
ben gràfica, la nostra relació necessà-
ria amb la natura. Per si algú ho havia 
oblidat, la pandèmia encara present o 
els fenòmens volcànics de La Palma 
ens ho recorden. No podem deixar de 
banda la natura, és la nostra germana, 
com diria il poverello di Assisi. Però 
no podem oblidar tampoc, mirant cap 
endavant, que tenim una tasca frater-
na per construir i consolidar: Fratelli 
tutti. És la tasca d’aquest inici d’any i 
de tota la resta de dies.

No tenir en compte la natura és obli-
dar el jardí on l’ésser humà ha estat 
plantat. Deixar de construir la convi-
vència fraterna entre els nostres sem-
blants és oblidar l’ajuda mútua que 
hem rebut. I, igualment, no perce-
bre la profunditat del misteri diví en 
el fons del cor és buidar l’existència 
del seu fonament. Serem capaços, en 
aquest any que comencem, de respec-
tar la natura, solidaritzar-nos amb el 
veí i amb el llunyà, i d’obrir-nos al ven-
tijol suau de l’Esperit?

LA PROPOSTA ESTEV@

Més enllà 
de la natura

No tenir en compte 
la natura és oblidar 

el jardí on  
l’ésser humà  

ha estat plantat

Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

El veí invisible
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Arxipreste  
de Granollers

@santestevegr
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Població PIB 2019* PIB 2018* Variació 
2018/19

PIB per 
habitant**

Índex Catalunya 
(=100)

L’Ametlla del Vallès 250,9 232,5 7,9 29,4 90,3

Bigues i Riells 173,9 165 5,4 18,9 58

Caldes de Montbui 392,7 391,1 0,4 22,3 68,3

Canovelles 324,2 315,8 2,7 19,4 59,6

Cardedeu 377 370 1,9 20,6 63,1

Les Franqueses del Vallès 795,8 791,2 0,6 39,4 121,1

La Garriga 394,4 388,2 1,6 13,9 73,3

Granollers 2.439 2.342,90 4,1 39,5 121,4

La Llagosta 268,4 262,8 2,1 19,9 61

Lliçà d’Amunt 472,9 418,2 13,1 90,9 94,7

Lliçà de Vall 470,1 482,9 -2,7 72,3 221,9

Llinars del Vallès 360 386,2 -6,8 36,2 111

Mollet del Vallès 1.454,4 1.480,9 -1,8 28,3 87

Montmeló 336,5 314,6 7,0 38,4 117,8

Montornès del Vallès 568,8 553 2,9 34,5 106

Parets del Vallès 1.479,3 1.449,7 2,0 77,7 238,6

La Roca del Vallès 492,2 489 0,7 46,1 171,5

Sant Antoni de Vilamajor 95,5 90,9 5,1 15,5 47,6

Sant Celoni 479,3 504,5 -5,0 26,7 81,9

Sant Feliu de Codines 88,4 88,6 -0,2 14 43,1

Sant Fost de Campsentelles 182,6 174,3 4,8 20,8 63,9

Santa Eulàlia de Ronçana 136,8 134,2 1,9 18,6 57,2

Santa Maria de Palautordera 197,5 191,5 3,1 20,8 63,8

Vilanova del Vallès 103,1 94,5 9,1 18,9 58,1

Vallès Oriental 13.129,3 12892,4 1,8 31,9 98

PIB per habitant al Vallès Oriental (2019). Municipis de més de 5.000 habitants

*Dades en milions d’euros  **Dades en milers d’euros  Font: Idescat

El PIB cau menys que la mitjana a 
Mollet i Granollers l’any de la covid
Els descens de Mollet és el més baix entre els municipis catalans de més de 50.000 habitants

Granollers

Joan Carles Arredondo

Les devastadores xifres eco-
nòmiques de l’exercici de la 
covid van ser generalitzades 
l’any passat. El primer avenç 
oficial de dades, difós recent-
ment per l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya (Idescat), 
assenyala una caiguda de 
prop de l’11% en el PIB 
per habitant a Catalunya. 
El balanç centrat en les 
poblacions de més de 50.000 
habitants assenyalaria que 
les dues grans poblacions 
del Vallès Oriental haurien 
resistit millor l’impacte. De 
fet, Mollet és la població 
catalana de més de 50.000 
habitants on menys va baixar 
aquest indicador, el 5,6%. 
Granollers va tenir caigudes 
similars a la mitjana catala-
na, amb el 10,1%.

Per norma general, les 

Creixements previs a la pandèmia
Les dades de 2019 mostren la prevalença de les poblacions amb més pes industrial

Granollers

EL 9 NOU

Abans de la forta davallada 
que es va produir l’any pas-
sat, la majoria de poblacions 
de més de 5.000 habitants 
del Vallès Oriental havien 
registrat creixements nota-
bles de PIB, tot i que per sota 
de la mitjana catalana. Les 
dades completes de l’exer-
cici que l’Idescat ha difós 
conjuntament amb l’avenç 
dels registres de 2020 per als 
municipis de més de 50.000 
habitants (vegeu article 
superior) mostren un incre-
ment del PIB per habitant 
del 2,2%, idèntic a la mitjana 
del país, amb una distri-
bució desigual que situa 
Lliçà d’Amunt, Montmeló, 
Vilanova, l’Ametlla i Sant 
Celoni com les poblacions 
amb més creixement i, en 
canvi, mostra algunes reduc-
cions, com en el cas de Cal-
des, Sant Celoni, Lliçà de Vall 
o la Roca.

La tendència es manté 
aproximadament en els 
mateixos termes que en 
exercicis anteriors, amb les 
poblacions més industrials 
al capdavant en aportació de 
PIB per habitant. Parets és 
la població que encapçala el 
rànquing, amb 77.700 euros 

per habitant, una xifra que 
multiplica per 2,3 la mit-
jana catalana. La indústria 
representava un 63% del PIB 
generat a la població el 2019. 
Lliçà de Vall, amb un 58% 
de PIB industrial, també té 
índexs més del doble per 
sobre de la mitjana del país.

Aquestes dues poblaci-
ons, conjuntament amb la 
Roca, Granollers, les Fran-
queses, Montmeló, Llinars i 
Montornès són les úniques 
que queden per sobre de la 
mitjana catalana. La resta 
queden per sota, en alguns 
casos, com Sant Feliu, Sant 
Antoni de Vilamajor, Bigues 
i Riells del Fai i Vilanova del 
Vallès, clarament per sota 
(al voltant de la meitat de la 
mitjana).

En el còmput general, la 
comarca queda a prop de 
la mitjana del país en PIB 
per habitant, però lleugera-
ment per sota (dos punts). 
El registre empitjora el de 
l’any anterior, quan la comar-
ca havia arribat a quedar a 
només 0,6 punts de la mitja-
na. Amb 12.722 milions d’eu-
ros, la comarca és la quarta 
en aportació de PIB en global 
i representa el 5,2% del total 
de Catalunya.

Durant el 2019, també va 
persistir l’elevada concentra-
ció de PIB en pocs municipis. 
Granollers, amb un 19% 
del total comarcal, i Parets i 
Mollet, amb un 11% respec-
tivament, superen el 40% 
del PIB comarcal. Parets ha 
superat Mollet en aportació 
de valor afegit brut.
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L’activitat industrial en polígons com el de la imatge ha contribuït a reduir els efectes de la crisi a Mollet

poblacions amb més pes 
del sector serveis van tenir 
afectacions més notables 

sobre l’evolució del PIB en 
l’exercici passat. Va ser així, 
per exemple, en el cas del 

Prat de Llobregat, la població 
gran de Catalunya amb una 
caiguda més intensa, més del 

24%, però també en muni-
cipis amb més dependència 
turística, com Castelldefels 
(13,5% de caiguda), o 
Viladecans (11,3% de des-
cens). Barcelona, també amb 
molt de pes dels serveis, va 
perdre l’11,4% del PIB.

La lògica es trasllada també 
a la comarca, amb Granollers 
amb més pes dels serveis en 
la seva estructura econòmica  
(un 73% del PIB el 2019) que 
no pas a Mollet (66,4% del 
PIB).

Tot i la menor davallada 
econòmica a Mollet, aquesta 
població continua estant per 
sota de la mitjana catalana 
el valor de PIB per habitant. 
Els 26.700 euros que l’in-
forme de l’Idescat atribueix 
a aquesta població queden 
gairebé vuit punts percen-
tuals per sota de la mitjana 
catalana, de 29.000 euros. 
En canvi, Granollers, que va 
perdre menys PIB que la mit-
jana catalana, guanya pes en 
aquest indicador. Els 35.600 
euros de PIB per habitant 
queden 22 punts per sobre 
de la mitjana.

En total, el PIB generat a 
Granollers és de 2.213 mili-
ons d’euros, mentre que el de 
Mollet queda en 1.375 mili-
ons, segons l’Idescat.
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Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat ZZ 
Mobile Zone, SL, dedicada 
als serveis relacionats amb 
les tecnologies de la informa-
ció i la informàtica. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Arslan Babar Din Un Nisa. 
Adreça: Anselm Clavé, 25.

Bigues i Riells del Fai

S’ha constituït la societat 
Catalan Power Corporation, 
SL, dedicada a la televisió i la 
ràdio: la producció de progra-
mes televisius i radiofònics, 
de pel·lícules i sèries per a la 
televisió; promoció, venda i 
lloguer de pel·lícules cinema-
togràfiques i videogràfiques, 
etc. Capital; 3.100 euros. 
Administradors: Ignaisi Pere 
Ferré Serra, Josep Maria 
Argemí Argelaguet. Adreça: 
Anna Maria Mogas, 30.

Granollers

La societat Surf Spot Madrid, 
SL, dedicada a la gestió, orga-
nització i promoció d’esdeve-
niments, amb servies anne-
xos de forma directa o per 
subcontractació, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 10.300 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 364.700 euros.

Vallgorguina

La societat  Silmin Invest, SL, 

dedicada al cultiu, producció, 
fabricació, importació, expor-
tació, distribució i comerci-
alització de plantes medici-
nals i farmacèutiques, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 2.400 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 5.400 euros.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Ranjha 2021, SL, dedicada al 
transport per taxi; construc-
ció d’edificis residencials; 
comerç al detall de productes 
alimentaris en establiments 
especialitzats, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Muzmmal Hussain. Adreça: 
Migdia, 23.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Quantum Works Solutions, 
SL, dedicada al comerç a 
l’engròs de metalls i minerals 
metàl·lics; intermediaris del 
comerç de productes diver-
sos. Capital: 6.000 euros. 
Administrador: Antonio 
Pérez Ordoño. Adreça: Molí 
de la Sal, 22.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Solano Romero Represen-
taciones, SL, dedicada a la 
intermediació del comerç: 
la importació i exportació, 

distribució i comercialitza-
ció de tota classe de béns 
mobles, immobles i serveis 
per a empreses i particulars. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradora: Adlofina Solano 
Romero. Adreça: Bernat Met-
ge, 18.

La Llagosta

La societat Set i Grup, SL, 
dedicada a la compravenda, 
arrendament i tinença de 
béns mobles i immobles, 
amb excepció dels arren-
daments financers, ha fet 
una ampliació de capital 
per valor de 1.120-038,60 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
1.150.674,60 euros.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Logitruck Peninsular, SL, 
dedicada al transport de 
mercaderies per carrete-
ra. Capital: 100.000 euros. 
Administrador: Carlos Pérez 
Simó. Adreça: Vil·la Roma-
na, 46.

Mollet del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Cerviño Logistic, SL, dedi-
cada al servei de missatgeria 
en general, repartiment i 
manipulació de correspon-
dència comercial; transport 
de mercaderies per carrete-

ra, la seva logística, distribu-
ció i emmagatzematge, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradors: Santiago Cerviño 
Liendo, Héctor Cerviño 
Martín Adreça: Salvador 
Espriu, 27.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Inter Fusión 2021, SL, dedi-
cada a la perruqueria i altres 
tractaments de bellesa; 
comerç a l’engròs no especi-
alitzat; comerç a l’engròs i al 
detall de productes alimenta-
ris; comerç a l’engròs i menor 
d’aparells informàtics, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Kilian Pujadas 
Angulo. Adreça: Salvador 
Espriu, 9.  

Granollers 

La societat 8B Encadenat, SL, 
dedicada a la construcció, 
instal·lacions i manteniment  
ha fet una ampliació de capi-
tal per valor de 2.407 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 6.157 
euros.

Granollers

La societat Proimak Auto-
matismos y Maquinaria, SL, 
dedicada a la reparació de 
maquinària i la fabricació 
d’altra maquinària per a usos 
específics, ha fet una ampli-

ació de capital per valor de 
32.000 euros. El capital resul-
tant subscrit queda ara fixat 
en 64.000 euros.

Granollers

La societat Grup Familia 
Adelantado, SL, dedicada a la 
direcció i gestió d’empreses 
filials i societats participa-
des, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 144.700 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
1.216.393 euros.

Vilalba Sasserra

S’ha constituït la societat EG 
Sport 7075, SL, dedicada al 
comerç al detall de peces de 
vestir en establiments espe-
cialitzats: comerç al detall de 
tèxtils en establiments espe-
cialitzats, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: José 
Antonio Espinosa Castillero. 
Adreça: Puig Diners, 1.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Instalaciones Mejauri, SL, 
dedicada a la realització 
d’instal·lacions d’aigua, gas, 
electricitat, climatització i 
afins; realització de tasques 
de manteniment i reparació 
d’instal·lacions. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Juan Bautista Tortosa. Adre-
ça: Francesc Eiximenis, 32.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Idneo estrena 
noves 
instal·lacions 
a Màlaga

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’enginyeria de Mollet Idneo 
ha refermat la presència a 
Màlaga, on té delegació des 
de fa dos anys, amb el trasllat 
de les instal·lacions al parc 
tecnològic de la població 
andalusa. Des d’aquestes 
instal·lacions, Idneo treballa 
en el disseny de productes i 
serveis en les àrees d’auto-
moció, salut digital, produc-
tes industrials i electrònica 
de consum.

Des que el 2019 l’empresa 
es va instal·lar a Màlaga, ha 
anat ampliat espais al parc 
tecnològic, per donar suport 
a les àrees tècniques de la 
companyia, amb el desen-
volupament i validació de 
programari. Ara, a les noves 
instal·lacions, ha obert un 
espai d’innovació amb la col-
laboració d’altres empreses 
instal·lades en el mateix parc. 
Idneo disposa actualment 
d’un equip d’una vintena de 
persones a la ciutat andalusa, 
que es preveu que s’incre-
mentarà en un futur.

Logisfashion 
avança per 
arribar a 150 
milions el 2023

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU

El grup de distribució de 
moda Logisfashion manté 
el rumb cap al compliment 
del pla estratègic, que marca 
la previsió d’arribar a 150 
milions d’euros de factura-
ció l’any 2023. En espera del 
tancament de l’exercici, la 
previsió per a aquest any era 
superar els 90 milions d’eu-
ros. En un balanç de l’exerci-
ci, la companyia, fundada a 
Santa Maria de Palautordera, 
destaca les fites d’un any en 
el qual ha celebrat el 25è ani-
versari.

Aquest 2021, l’empresa ha 
adquirit l’empresa Overseas, 
amb la qual ha consolidat 
l’activitat logística a l’àrea 
de l’Amèrica Llatina. També 
ha inaugurat un nou centre 
logístic a l’àrea de Toledo, ha 
reforçat la filial xilena, que 
va representar una de les 
primeres incursions interna-
cionals en la trajectòria de la 
companyia, i també ha cele-
brat 15 anys de la implanta-
ció a Mèxic. 

Siber es reforça a Madrid 
amb un nou centre logístic
La firma de les Franqueses millorarà el servei al centre peninsular

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’empresa especialitzada en 
equips de ventilació Siber 
intensifica la presència a 
Madrid, amb l’estrena d’un 
nou centre logístic. L’obertu-
ra d’aquest nou centre forma 
part del pla estratègic de la 
companyia de les Franque-
ses, que preveu millorar el 
servei. Amb les noves instal-
lacions, l’empresa guanya 
capacitat d’emmagatzematge 
per reduir les distàncies i els 
temps de lliurament.

El projecte és un pas més 
de la companyia per reforçar 
el lideratge en el sector de 
la ventilació residencial. Els 
objectius estratègics que 
s’havia marcat l’empresa 
passaven per una millora del 
servei, amb un seguit d’ac-
tuacions que aniran prenent 
forma en els propers mesos. 
A més del guany que suposa 
disposar d’un segon centre 
logístic, que s’afegeix al que 
la companyia té a les Fran-
queses, el centre inaugurat 
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Les instal·lacions centrals de la companyia, a les Franqueses

a Madrid disposa d’espais 
per a la formació i una sala 
d’exposicions. També dispo-
sa d’un laboratori d’R+D+I, 
oficines i sales de reunions. 
En els espais formatius es 
mantindran sessions amb 
diferents professionals del 
sector, com arquitectes, engi-
nyers i promotors.

Siber és una de les empre-
ses pioneres en la fabricació 

de sistemes complets de ven-
tilació a l’Estat. Com altres 
empreses del sector, els sis-
temes que aporten seguretat 
en entorns tancats han acon-
seguit un notable increment 
d’atenció arran de la pandè-
mia. L’empresa també està 
compromesa en l’aportació 
de sistemes que garanteixin 
la màxima cura amb el medi 
ambient.
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Elements quotidians fets art
Marga Madrigal presenta l’exposició “M dMatèric” a l’Espai d’Art de Llinars

Llinars del Vallès

J.B.M.

L’Espai d’Art de Llinars 
presenta fins al 30 de gener 
l’exposició “M dMatèric”, de 
Marga Madrigal. “És molt 
diferent de tot el que he fet, 
potser no és el que la gent 
espera de mi”, va dir l’artista 
el dia de la inauguració. “A 
més d’art figuratiu, retrats i 
floretes, faig art contempora-
ni”, va afegir. 

Madrigal va a caminar, 
busca i recopila elements 
quotidians que es troba, que 
li agraden per guardar o fer 
directament l’obra, objectes 
qualssevol que li puguin 
dir alguna cosa. La majoria 
dels elements que incorpo-
ra a les seves obres els ha 
recollit a Llinars, als seus 
carrers, camins i boscos. Són 
elements que transforma i 
incorpora a les seves obres 
per donar-los un altre ús, una 
nova vida, són objectes que 
ja han perdut la seva utilitat 
i que en les obres de Madri-
gal s’han convertit en un 
element diferent amb el qual 
poder realitzar una obra d’art 
contemporània que remet a 
l’arte povera (‘art pobre’).

Amb aquestes influències 
de l’arte povera, els objectes 
ja no són el que eren i la seva 
funció, per la qual van ser 
creats, ja no és definitiva. 
Es dona més importància 
a la presentació que a la 
representació, i d’aquesta 
manera s’emparenta l’expo-
sició amb l’art conceptual. 
La idea d’utilitzar materials 
que es troben escampats 
pels camins, boscos o espais 
públics, per incorporar-los 
i fer art, ha influït d’una 
manera profunda i notable 
en l’art contemporani. I 
a l’exposició de Madrigal 
aquest fet es posa en evidèn-

cia. Fustes, pedres, cartró o 
restes vegetals estan integra-
des a la seva obra.

En una part de la sala gran 
hi ha una sèrie de sis quadres 
de petit format, agrupats 
sota el nom de Giola, en què 
el protagonisme és per a les 
llaunes de refresc abando-
nades. Rere cada obra de 
Marga Madrigal hi ha tot un 
treball d’investigació. Ara 
està investigant la part volu-
mètrica, tot i que els quadres 
també tenen volumetria, 
la que li donen els objectes 
incorporats. 

A la segona sala hi ha una 
obra escultòrica, la primera 
que s’exposa a l’Espai d’Art 
de Llinars des de la seva 
inauguració. Són diferents 
peces escultòriques fetes 
amb cartró reciclat per 
recrear el mite de Pandora. 
Madrigal però, no utilitza 
la “caixa” sinó que recrea el 
mite a través del cos humà. 
I ho fa amb diversos caps i 

parts del cos fets amb car-
tró reciclat. La violència, 
la ignorància o la mentida, 
entre altres, estan repre-
sentats per un cap. Per fer 
aquest conjunt de peces 
Madrigal va experimentar 
amb diferents cartrons. Els 
que utilitza porten ja sis 
cicles de reciclatge.

La transformació d’objec-
tes reals en objectes estètics 
genera un vincle nou entre 
l’art i la vida, amb la intenció 
de crear un nou punt de vista 
sobre la realitat. Madrigal 
convida a reflexionar sobre 
la condició històrica de l’art 
com a concepte i fer que a 
l’espectador se li creï un sen-
timent, una sensació, davant 
de la seva obra.

A l’exposició hi ha una 
obra que va presentar a un 
concurs organitzat pel FC 
Barcelona destinat a recollir 
fons per als nens vulne-
rables, i que va obtenir el 
tercer premi. Al final de la 

tercera sala hi ha l’única obra 
feta aquest 2021. Madrigal 
barreja objectes i diferents 
elements trobats amb els 
materials tradicionals, que 
li permet dur a terme una 
exploració creativa “que 
implica una voluntat de 
renúncia a les convencions 
artístiques, que li permet 
crear nous llenguatges 
expressius i apostar per una 
estètica de la quotidianitat, 
d’allò ordinari i d’allò aus-
ter buscant establir noves 
formes en què les societats 
poden dialogar amb les 
obres”. Es pot llegir en el pro-
grama de mà de l’exposició. 
“Madrigal qüestiona la noció 
mateixa que l’art és supra-
temporal i transcendent, ja 
que les obres que formen 
aquesta exposició es troben 
en constant transformació 
(de degradació, per ser més 
precisos), com si per sempre 
estiguessin inacabades”, afe-
geix.
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Marta Madrigal exposa fins al 30 de gener a l’Espai d’Art de Llinars

Ignasi Terraza 
i Randy Greer 
posen l’accent 
jazzístic al Nadal

Parets del Vallès

Oriol Serra

Hi ha dos tipus de nadales. 
D’una banda, les que fa 
ben bé un mes que posen a 
prova la moral i la paciència 
de veïns i vianants mentre 
sonen a tothora en carrers 
cèntrics i galeries comercials 
d’arreu del país. De l’altra, 
aquelles que volen transcen-
dir la norma i saludar l’oient 
inquiet amb una bona dosi 
de singularitat. Les d’Ignasi 
Terraza i Randy Greer for-
men part del segon grup.

El pianista barceloní i el 
vocalista californià van actu-
ar dissabte a la tarda al Tea-
tre Can Rajoler de Parets, al 
capdavant d’un sextet format 
per noms de pes de l’escena 
jazzística catalana –Esteve Pi 
a la bateria, Josep Traver a la 
guitarra, Horacio Fumero al 
contrabaix, Yonder de Jesús a 
les congues– i amb una con-
vidada molt especial durant 
la recta final del concert, la 
sempre oportuna Andrea 
Motis (veu i trompeta). El 
repertori el van centrar en 
l’àlbum nadalenc Around the 
Christmas Tree, publicat a 
finals de 2020.

Peces tradicionals com 
“Fum, fum, fum” i estàn-
dards com “Jingle Bells”, 
reinterpretats a ritme de 
swing, rhythm & blues i 
galopant bebop. Composici-
ons pròpies com “Christmas 
Time in Barcelona” o “Fresh-
ly Squeezed”, trepitjant fort 
i reclamant terreny. I Greer 
i Motis marcant-se sugge-
rents duets vocals en títols 
com “Have Yourself a Merry 
Little Christmas” o un “No 
More Lockdown” (“Prou con-
finaments”) amb missatge 
plenament vigent a un any 
d’haver-se compost.

Entusiasmats  
amb Arimany

Les Franqueses del V.

El flautista Claudi 
Arimany va tornar a pun-
tual a la cita de cada 29 de 
desembre a la parròquia 
de Santa Coloma de Mara-
ta. En aquesta ocasió, el 
públic, que es va quedar en 
60 persones per les restric-
cions sanitàries, va sortir 
entusiasmat de l’actuació 
del músic de Granollers, 
acompanyat per la mezzo-
soprano Marisa Martins, 
el també flautista Eduard 
Sànchez, el violoncelista 
Marc Renau i el clavicèm-
bal Pedro Rodríguez. 

Aleix Triadó 
publica el senzill 
‘Com seré’
Sant Celoni

El cantant Aleix Triadó, de 
Sant Celoni però nascut a 
Granollers, ha publicat un 
nou senzill, “Com seré”. 
Es tracta d’una cançó molt 
introspectiva que busca el 
camí d’un mateix, en què 
Triadó es planteja un camí 
nou, que podria marcar una 
tendència per a futurs tre-
balls seus. Després del seu 
primer treball, Outs, íntegra-
ment en anglès, el cantant 
s’ha desmarcat de si mateix 
amb aquesta cançó en dues 
llengües, que l’ha definit 
musicalment fins ara.
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Laura Crehuet viatja a un 
món de capes, llum i color  
en una exposició a Campins
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L’exposició de Laura Crehuet es pot veure fins aquest divendres a El Local de Campins

Campins

P.P.

Una vegada al dia Laura 
Crehuet s’asseu amb un 
paper en blanc al davant i es 
posa el repte de crear una 
peça d’art en una hora. Fruit 
d’aquest ritual, l’artista del 
Baix Montseny –també cone-
guda per liderar la banda de 
punk Les Cruet– exposa fins 
aquest divendres 7 de gener 
la col·lecció “Capes, llum, 
color” a El Local de Campins. 
“Normalment havia fet 
escultures i pintures en teles 
grans. Per un trasllat de casa, 
em vaig quedar sense taller 
i em vaig haver d’adaptar. 
Havia de fer alguna cosa 
petita, que em pogués guar-
dar en una carpeta i vaig 
començar a fer il·lustracions 
sobre paper”, diu Crehuet.

Les obres que ara reposen a 
Campins són el resultat d’un 

treball aleatori i “naïf”, tal 
com explica l’artista. “No hi 
ha cap missatge, és una cosa 
molt del subconscient. No sé 
mai què faré al principi, i la 
taca i el color em va portant 
fins que estic contenta.” Mal-
grat això, les obres conserven 
l’estètica habitual de Laura 
Crehuet, farcida d’elements 

naturals, de boscos i ocells, 
i un imaginari de vegades 
infantil i fantasiós. “Ara que 
tinc nens petits, em torno 
a transportar quan era més 
lliure, com un infant, quan 

l’acadèmia no t’ha esquarte-
rat ni t’ha donat pautes.” 

L’artista acostuma a super-
posar capes i també juga amb 
transparències i les rascades. 
“Utilitzo el que em dona la 
gana i el que tinc a l’abast. 
Barrejo acrílics, tintes, 

aquarel·les, retoladors, rasco, 
m’enfado amb el dibuix, el 
poso a la dutxa o el raspa-
llo.” Al tenir un suport més 
petit, Crehuet ha utilitzat 
en aquests casos moviments 
més acotats i menys perfor-
matius que en el gran for-

mat. “Puc fer traçades petites 
i jugar amb els gruixos d’una 
línia. Cada cosa té el seu 
suc, però trobo a faltar una 
expressió més gestual, més 
densa. Jo sempre havia pin-
tat de genolls i de peu. Mai 
sobre una taula.”
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Noa Azkargorta i Maria Alabern –de cap per avall– van ser les mestres de cerimònia del tastet d’artistes que van organitzar dijous al Teatre Pare Casals

Un aparador de talent local 
Noa Azkargorta i Maria Alabern reuneixen diversos artistes en una funció única a Sant Esteve

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

L’actriu Noa Azkargorta i 
la ballarina Maria Alabern 
van marxar a finals d’estiu a 
Amsterdam (Països Baixos) 
per continuar alimentant les 
seves carreres artístiques. 

Però igual que elles es van 
instal·lar a l’estranger per 
falta d’expectatives a casa 
nostra, el seu retorn per 
l’aturada de Nadal els ha dut 
a voler fer créixer els projec-
tes que viuen i creixen aquí. 

La idea es va materialitzar 
en un espectacle de tastets 

de talent, sobretot, del Baix 
Montseny. Va tenir lloc 
dijous a la tarda al Teatre 
Pare Casals de Sant Esteve i 
va aplegar una bona colla de 
veïns. A més de poder veure 
la funció, el públic va tenir la 
possibilitat de fer un donatiu 
per fer més sostenible l’esta-

da d’Azkargorta i Alabern a 
Amsterdam. 

“Estem orgulloses de fer 
art en un poble ple d’artis-
tes”, va comentar Azkargorta. 
De fet, durant la funció es va 
arribar a dir que, si elles han 
anat a “volar” a l’estranger, 
també es necessari que hi 

hagi artistes que es quedin al 
territori. I el Baix Montseny 
no fa curt de talent. 

L’espectacle va donar pas a 
propostes com la d’Ona Gar-
sot, de Sant Celoni, que es va 
doblegar una i mil vegades 
dins una caixa, mentre una 
veu en off reflexionava sobre 
“encaixar” en una societat. 
Núria Espina i Júlia Lewis, de 
Sant Celoni i Palautordera, 
van dur un tastet de música 
i versions de cançó d’autor. 
Un altre veí, Chris Carnie, va 
fer una demostració de dansa 
escocesa. També va actuar 
la rapera de Sant Esteve La 
Elisa i l’artista multidiscipli-
nària Eva Ibáñez va presen-
tar un audiovisual.

Les dues impulsores de 
l’espectacle també van poder 
mostrar en què estan treba-
llant. Mentre Noa Azkargor-
ta estudia mim a l’Academie 
voor Teather en Dans, Maria 
Alabern fa hores a una esco-
la de dansa i a un equip de 
ball de músiques urbanes 
de l’Àfrica subsahariana. 
“Ens vam adonar que no hi 
podríem dedicar tot el que 
la nostra carrera necessitava 
si tenim feines precàries. Jo 
vull dedicar hores a la dansa, 
però també n’he de fer mol-
tes a una cafeteria per poder 
sobreviure”, diu Alabern. 

Azkargorta, en canvi, no 
pot treballar perquè els estu-
dis li ocupen gairebé tot el 
temps. Va haver de marxar 
per continuar aprenent mim 
després d’acabar els estudis a 
l’única escola d’aquesta disci-
plina a Barcelona. Asseguren, 
també, que als Països Baixos 
els artistes tenen més facili-
tats que a l’Estat espanyol. 

L’artista 
s’atreveix per 

primera vegada 
amb il·lustració 
de petit format
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Can Montcau abans de Mango
Lliçà d’Amunt El mes de maig de l’any 
2003, molt abans que s’urbanitzessin els 
terrenys i de la implantació del centre 
logístic de Mango, de l’empresa Biokit 
i del centre comercial, amb firmes com 
Leroy Merlín, Lidl, Norauto, Tienda Ani-
mal i Viena, la finca de Can Montcau, a 
Lliçà d’Amunt, tenia aquest aspecte que 
va captar, en aquesta instantània, el fotò-
graf d’EL 9 NOU TONI TORRILLAS. És un 
dels exemples més recents i més contun-

dents dels canvis que ha experimentat el 
paisatge vallesà en les darreres dècades, 
en què els camps de conreu i els petits 
boscos que esquitxaven la plana han dei-
xat pas a noves implantacions industrials 
propiciant un canvi radical del paisatge. I 
les futures generacions potser no sabran 
que, on avui hi ha centres comercials amb 
grans pàrquings de vehicles o grans naus 
logístiques, abans hi havia camps de con-
reu i boscos.



COP D’ULLNOU9EL Dilluns, 3 de gener de 2022 21



REIS D’ORIENTNOU9EL

Hora: A partir de les 17 fins les 20.30

Lloc: Al pati de l’escola de Mestres Munguet.

L’entrada serà per la porta lateral del pati, tocant a la plaça del CCVV.

En cas de pluja, es farà al CCVV.

No caldrà cita prèvia.

Demanem la implicació de

tots els vilanovins i vilanovines.

Dimecres 5 de gener

Dilluns, 3 de gener de 202222

La cavalcada de Granollers 
s’adapta a la pandèmia 
amb un nou recorregut
L’itinerari prioritzarà els carrers amples i finalitzarà a Roca Umbert

Granollers

A Granollers, la cavalcada de 
Reis ha modificat enguany 
el seu recorregut per poder 
garantir el manteniment 
de la distància de seguretat 
entre els assistents i l’apli-
cació de totes les mesures 
de prevenció de la covid. 
D’aquesta manera, l’itine-
rari començarà i s’acabarà 
a les instal·lacions de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, 
en lloc d’acabar-se a la pla-
ça de la Porxada, com solia 
fer-ho en edicions anteriors. 
També s’evitaran els carrers 
més estrets i es prioritzaran 
les vies més amples i espa-
ioses.

La cavalcada sortirà de 
Roca Umbert a 2/4 de 6 de 
la tarda d’aquest dimecres, 
i passarà pels carrers Lluís 
Companys, Camp de les 
Moreres, Magalles, Cristòfol 

Colom, plaça de Serrat i 
Bonastre, avinguda Sant 
Esteve, avinguda del Parc, 
Girona, Torras i Bages, plaça 
de la Constitució i Roger 
de Flor. La tornada a Roca 
Umbert està prevista per 
2/4 de 9 del vespre. Arribat 
aquest punt, els Reis d’Ori-
ent adreçaran un discurs a 
tots els infants de la ciutat 
que es podrà seguir en direc-
te per VOTV.

L’organització demana als 
assistents que no s’aglome-
rin a l’inici ni al final de cap 
tram de la cavalcada, que 
portin la mascareta posada 
en tot moment i que res-
pectin la distància de segu-
retat. D’altra banda, la part 
artística de l’acte s’ha hagut 
de reduir i no hi podran 
participar els 200 voluntaris 
previstos inicialment. També 
s’han eliminat les parts de 
la cerimònia que comporten 

aglomeracions, com ara la 
picarolada d’inici o la recep-
ció dels infants a la Porxada.

D’altra banda, Roca 
Umbert acollirà dilluns i 
dimarts una nova edició 
del Campament del Patge 
Gregori, que un any més 
s’instal·larà a Roca Umbert 
amb diverses activitats per 
amenitzar als més petits l’es-
pera de Ses Majestats. A més 
de fer un recorregut per les 
instal·lacions i veure, entre 
d’altres, el lloc on dormen els 
Reis, els infants podran lliu-
rar les seves cartes al patge, 
aconseguir la pols màgica a 
la Tèrmica, mirar els magat-
zems dels regals i el carbó, 
i fins i tot conèixer la nova 
patgessa, la Llum.

Totes les activitats del 
campament es faran a l’ai-
re lliure. Per accedir-hi cal 
reservar entrada prèvia a tra-
vés del web de l’Ajuntament.
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Palautordera tindrà una 
cavalcada com les d’abans 
Es mantindran les carrosses i els decorats d’ara fa dos anys 

Sta. M. de Palautordera

La cavalcada de Reis tornarà 
a desfilar pels carrers de 
Palautordera sense grans 
canvis respecte d’ara fa dos 
anys. Es mantindran els 
decorats del 2020 i hi haurà 
nou carrosses. Entre la comi-

tiva dels tres Reis d’Orient, 
s’hi sumaran els Diables de 
Palautordera –que estrena-
ran el seu nou vestuari– i 
el grup local de batucada. 
El camí de Ses Majestats 
començarà a les 6 des de l’Es-
cola Fontmartina. Passaran 

pel carrer Jaume I, baixaran 
pel passeig del Remei, el car-
rer Major i fins a la plaça de 
la Vila. L’entrega de cartes es 
farà dins l’Envelat. Per segu-
retat sanitària, les cues per a 
cadascun dels Reis es faran a 
l’exterior del recinte.

Un nen saluda el Rei Gaspar durant la cavalcada de Reis de 2020 a Granollers

La cavalcada de Palautordera de l’any 2019
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Canovelles torna a esperar els Reis
La plaça de la Joventut acollirà les activitats prèvies a la cavalcada, que finalitzarà a Can Palots
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Infants lliurant la carta als Reis a la cavalcada de Canovelles, l’any 2016

Canovelles

Canovelles farà enguany una 
cavalcada de Reis sense enti-
tats. És una de les mesures 
adoptades des de l’organitza-
ció per frenar la propagació 
de la covid-19, reduint el 

nombre de persones impli-
cades en la celebració i 
minimitzant els contactes. La 
cavalcada començarà a les 6 
de la tarda d’aquest dimecres 
a la plaça de la Joventut, i 
finalitzarà a les 8 del ves-
pre al Teatre Auditori Can 

Palots, on els infants podran 
lliurar les cartes a Ses Majes-
tats.

Abans d’iniciar el recorre-
gut, els Reis faran un parla-
ment a la mateixa plaça de 
la Joventut. També es farà el 
tradicional discurs de ben-

vinguda a Ses Majestats, a 
càrrec d’infants seleccionats 
prèviament, i l’entrega de les 
claus de la ciutat a Ses Majes-
tats per part de les autoritats 
locals. Pel que fa a l’itinerari 
de la cavalcada, recorrerà els 
carrers Indústria, Diagonal, 
Barcelona i, finalment, la pla-
ça Margarida Xirgu, davant 
del Teatre Auditori Can 
Palots.

Abans de l’inici de la caval-
cada, la plaça de la Joventut 
acollirà diverses activitats 
per amenitzar l’espera als 
més petits. A partir de les 
11 del matí i fins a la 1 del 
migdia, s’hi instal·larà el 
Campament Reial, on un 
carter enviat per Ses Majes-
tats rebrà els infants de 
Canovelles, que podran fer 
un fanalet per marcar el camí 
que han de seguir els Reis 
d’Orient.

A partir de les 5 de la tarda, 
la mateixa plaça acollirà un 
concert de benvinguda a la 
comitiva reial a càrrec del 
grup musical Sardines en 
Llauna, pas previ a l’arribada 
de Ses Majestats i l’inici de la 
cavalcada.
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Un nen saluda el Rei Gaspar durant la cavalcada de Reis de 2020 a Granollers
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Els Reis Mags arriben 
a Canovelles!

Més informació a www.canovelles.cat

Autor de la imatge: 
Josep Hospital
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Totes les 
cavalcades
L’AMETLLA DEL VALLÈS

La cavalcada començarà a les 
6 de la tarda a l’aparcament de 
la residència Millet Park. El 
recorregut habitual s’allarga 
fins a la Casa dels Mestres, on 
acabarà la cavalcada. Passarà 
pel carrer Major, Torregassa i 
Pompeu Fabra.  

BIGUES I RIELLS DEL FAI

Melcior, Gaspar i Baltasar 
seran a la plaça Miquel Bosch 
i a l’aparcament de Can Olive-
res de Riells del Fai a 2/4 de 5 
de la tarda. S’ha de demanar 
hora a <entrapolis.com>.

CALDES DE MONTBUI

Els Reis d’Orient sortiran 
del Parc Reial, al parc de Can 
Rius, cap a l’antiga presó, on 
pujaran a les carrosses per  
començar la Cavalcada. El 
recorregut serà el contrari del 
que se seguia habitualment. 
Començarà al carrer Major, 
i baixarà tot el carrer fins a 
arribar a l’avinguda Pi i Mar-
gall. Allà, seguirà tota l’avin-
guda fins a l’inici, a l’alçada 
d’El Tint, on acabarà el recor-
regut. Aquest any, els infants 
han d’entregar les cartes al 
Parc Reial, que és dilluns, 
dimarts i dimecres al parc de 
Can Rius.

CÀNOVES I SAMALÚS

A les 6 de la tarda, els Reis 
d’Orient sortiran de Samalús.

CARDEDEU

Els Reis arribaran a 3/4 de 5 de 
la tarda a l’estació de tren, i es 
dirigiran a la plaça Joan Alsi-
na. Hi haurà tres parades, a la 
plaça Sant Jaume del barri del 
Poble Sec, a la plaça Joan Amat 
de Can Serra, i a la plaça Joan 
Alsina, del barri de l’Estalvi. 
A cada parada hi haurà patge 
reial, foguera i xocolata sense 
lactosa.

FIGARÓ

Els Reis arribaran a 2/4 de 6 de 
la tarda a la plaça Dolors Rie-
ra, on rebran els infants i les 
seves cartes.

Sant Fost allarga la cavalcada
No es farà la tradicional recepció als Reis per evitar aglomeracions
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El patge reial va vistitar les escoles de Sant Fost

Campament reial a Vilanova
Els infants podran veure els Reis d’Orient al pati de l’escola Mestres Munguet Cortés

A Vilanova, els Reis d’Ori-
ent no faran l’habitual 
cavalcada pels carrers del 
nucli urbà. En comptes d’ai-
xò, com van fer l’any passat, 
rebran la visita dels infants 
del municipi al campament 
reial que s’instal·larà al pati 
de l’escola Mestres Mun-
guet Cortés. 

Els nens i nenes seguiran 
un recorregut marcat per 
poder veure els tres reis i 
els seus sis patges. “Aquest 
any fem el mateix que l’any 
passat. Es millorarà, però el 
concepte serà el mateix. No 
hi haurà cavalcada i es farà 
una salutació als reis amb 
algunes sorpreses. Els nens 
podran veure el lloc on es fa 
el carbó i també els regals”, 

explica l’alcaldessa de 
Vilanova, Yolanda Lorenzo. 
Afegeix que s’està estudiant 

la manera de fer arribar el 
contacte amb els Reis amb 
els infants confinats. “Estem 

mirant la manera que els 
nens els puguin veure de 
manera virtual”.

Els Reis tornaran a saludar els infants de Vilanova des del pati de l’escola Mestres Munguet Cortés

Sant Fost ha modificat 
aquest any la tradicional 
rebuda i cavalcada de Reis 
per adaptar-se a les restricci-
ons imposades per la covid i 
evitar al màxim les aglome-
racions de persones dimecres 
al vespre.

L’alcaldessa, Montserrat 
Santmartí, ha explicat que, a 
diferència d’altres anys, no 
es podrà fer la tradicional 
recepció dels Reis a la plaça 
de l’Ajuntament. “És el lloc 
on hi pot haver més aglome-
racions”, explica. 

El recorregut d’enguany 
serà més llarg. Està previst 
que comenci a la zona de la 
Conreria, al Seminari i que 
baixi en direcció al nucli 
urbà passant per les urbanit-
zacions de Mas Corts i Mas 

Llombart. “Mirarem que 
passi pel màxim de carrers 
del poble, tot i que encara ho 

estem acabant de concretar”, 
diu Sanmartí. El recorregut 
passarà per la plaça Esbert i 

acabarà a Can Coromines.
Una de les tradicions que 

es mantindrà és la visita dels 
Reis per recollir les cartes 
dels infants del poble a les 
seves pròpies cases. Són els 
infants menors de 10 anys 
empadronats a Sant Fost i 
que s’hagin inscrit prèvia-
ment. Per això, com que el 
recorregut serà més llarg, 
el ritme de la cavalcada serà 
una mica més àgil del que és 
tradicional.

Una de les tradicions que sí 
que s’han mantingut durant 
aquestes festes de Nadal és 
la visita que ha fet el patge 
reial a les escoles del muni-
cipi per escoltar els desitjos 
dels nens i nenes. S’ha fet 
amb el suport de l’Associació 
del Voluntariat de Sant Fost.
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CAVALCADA AMB MESURES COVID-19
La Cavalcada seguirà els protocols d’acord amb la normativa vigent.

Palauencs/ques, us faig saber que:
18 h Inici del recorregut.

Adoració del pessebre de la Plaça 
de la Vila i salutació des del balcó de 
l’Ajuntament.

Recepció de Ses Majestats a tots els 
nens i nenes a L’Envelat.

Passeig de 
les Escoles

18 h Jaume I Passeig del 
Remei

C/ Major Plaça de les 
Olles

C/ Anselm 
Clavé

C/ Antoni 
Gaudí

Rambla dels 
Països 

Catalans

C/ Dr. 
Robert

Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera

AjPalautordera

ajsmpalautordera

www.smpalautordera.cat
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LES FRANQUESES DEL V.

Els Reigs arribaran en helicòp-
ter a les 5 de la tarda a la plaça 
Joan Sanpera de Corró d’Avall. 
A 1/4 de 7 començarà el recor-
regut, i a les 7 hi haurà la 
recepció i l’entrega de cartes. 
A Bellavista arribarà també 
en helicòpter a 2/4 de 5 al parc 
del Mirador. A les 5 començarà 
el recorregut pels carrers de 
Bellavista, i a 2/4 de 7 hi haurà 
xocolatada, recepció i entrega 
de cartes als Reis a la plaça 
Major. Els Reis recorreran els 
carrers de Llerona a partir de 
2/4 de 7 de la tarda fins a la 
carpa del Consell del Poble de 
Llerona, on els infants podran 
entregar les seves cartes.

LA GARRIGA

La cavalcada començarà a les 
5 a la rotonda del Molí de Can 
Terrers i farà un trajecte cir-
cular passant per la majoria de 
barris. La cavalcada no s’atura-
rà a la plaça de l’Església.

LA LLAGOSTA

Els Reis d’Orient arribaran a 
2/4 de 6 de la tarda al carrer 
de l’Estació, i recorreran dife-
rents carrers per arribar a les 
7 de la tarda a la plaça Antoni 
Baqué, on els infants podran 
donar les seves cartes.

LLIÇÀ D’AMUNT

La Cavalcada començarà a les 
6 de la tarda des de la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres i recorrerà els 
carrers Folch i Torres, Aliança 
i Anselm Clavé, fins a arribar 
a l’Ajuntament. Els Reis de no 
baixaran de les carrosses i es 
recomana als assistents que 
es distribueixin al llarg de tot 
el recorregut per evitar aglo-
meracions. Un cop a l’Ajunta-
ment, cap a 2/4 de 8, els Reis 
rebran l’Estel, la Clau i el Cor 
del municipi i, des del balcó de 
l’ajuntament, faran un pregó a 
tots els nens i nenes presents, 
que tot seguit podran gaudir 
d’un espectacle sorpresa.

LLIÇÀ DE VALL

La Cavalcada sortirà a 2/4 de 
6 de la tarda des de l’Escola 
Els Vinyals i arribarà fins la 
plaça de la Vila, passant pels 
carrers Ebre, Montsià, Gar-

rotxa, Cerdanya i avinguda 
Montserrat. A la plaça de la 
Vila pujaran al balcó acom-
panyats de les autoritats per 
saludar a tot el poble. Després, 
s’organitzaran cues per pujar a 
l’escenari a fer entrega de les 
cartes

LLINARS DEL VALLÈS

Els Reis d’Orient arribaran per 
l’avinguda Pau Casal a 2/4 de 6 
de la tarda i pararan davant del 
Castell Nou. Allà pujaran al 
Castell i des del pati rebran els 
infants. No cal cita prèvia.

MARTORELLES

Sortida a les 4 de la tarda des 
de l’Ajuntament fins a Carren-
cà. Passarà per plaça Anselm 
Clavé, carrer Anselm Clavé, 
ronda Nord, Cadí, Montsant, 
Anselm Clavé, Sol, Mercè 
Rodoreda, Aurora, Can Sunyer, 
Girona, Aragó, Navarra, 
Mallorca, Lleida, Granada, 
Nou, Girona, Alzinar, avinguda 
d’en Piera, Can Molist, Dionís 
Girona, Montsec, plaça de la 
Sardana, Costa, avinguda d’en 
Piera, Primavera, Horta, Rec i 
Carrencà. 

MOLLET DEL VALLÈS

Els Reis d’Orient arribaran 
a Mollet en tres. Ho faran a 
les 6 i 8 minuts de la tarda a 
l’estació de Mollet-Sant Fost. 
Des d’allà començarà la caval-
cada, que passarà pel carrer 
Berenguer III, l’avinguda Lli-
bertat, la plaça Major, l’avingu-
da Burgos, l’avinguda Jaume I 
i l’avinguda Antoni Gaudí.

MONTMELÓ

A les 6 de la tarda, els Reis 
passaran per diferents carrers 
del poble. No es pot seguir el 
recorregut, cal que tothom 
esperi que passin per davant 
de casa o bé al lloc més proper 
per veure’ls passar.

MONTSENY

Recepció reial dels Reis d’Ori-
ent a partir de les 6 de la tarda 
als jardins de l’Església.

PARETS DEL VALLÈS

A 2/4 de 6 de la tarda, sortida 
des de Can Vila. A les 6 de la 
tarda, arribada a la plaça Mar-

cer. A les 7, arribada a la plaça 
de la Vila. La Cavalcada es 
podrà seguir a tvparets.cat i a 
l’emissora RAP107.

LA ROCA DEL VALLÈS

A Santa Agnès de Malanyanes, 
la cavalcada reial sortirà a les 
5 de la tarda de la plaça de les 
Fontanelles per arribar a la 
l’Horta de la Rectoria, on esta-
ran una estona. 
A la Torreta, la Cavalcada sor-
tirà a les 6 de la tarda des del 
carrer València en direcció a la 
plaça Valldoriolf, carrer Doc-
tor Fleming, carrer Granada, 
Josep Torelló i arribada a l’es-
cenari al pati de l’escola.
A la Roca començarà a les 6 
des de la Benzinera Market 
Expréss-Can Rovira. El recor-
regut passarà per la carretera 
BV-5001, carrers Catalunya, 
Tenor Vinyes, Rambla Mestre 
Torrents, Anselm Clavé, de 
Dalt i Plaça de l’església. Arri-
bada a l’horta del Rector a 2/4 
de 7 de la tarda, escenari per 
donar les cartes als reis. 

SANT ANTONI DE 

VILAMAJOR

Els Reis d’Orient rebran els 
infants al porxo de Can Sau-
leda de les 5 de la tarda a les 8 
del vespre. També hi hauran 
les bústies reials i els seus pat-
ges. No cal inscripció prèvia.

SANT CELONI

A les 5 de la tarda, arriba dels 
Reis a l’ajuntament. A 2/4 
de 6 de la tarda, a l’Església 
Parroquial, Adoració al Nen 
Jesús. A les 6 de la tarda, a 
l’avinguda de la Pau, inici de la 
Cavalcada. Recorregut: avin-
guda de la Pau, carretera Vella, 
carrer Sant Martí, Passeig dels 
Esports, carrer Esteve Carde-
lús, aparcament 11 de setem-
bre. Cap a les 7 de la tarda, a 
l’aparcament del Pavelló 11 de 
Setembre, entrega de cartes. 
Reserva d’entrades a <www.
santceloni.cat/entrades>.
A la Batllòria, els Reis Mags 
d’Orient muntaran el seu cam-
pament màgic al pati de Can 
Bruguera a partir de les 6 de la 
tarda.

SANT ESTEVE DE P.

Sortida a les 6 de la tarda des 
de Santa Margarida fins a la 
plaça Joan Serra, on els infants 
podran entregar les cartes. Hi 
col·labora Circ Cric.

SANT FELIU DE CODINES

Arribada dels Reis d’Orient a 
2/4 de 7 de la tarda a la roton-
da, des d’on sortirà la caval-
cada.

SANT PERE DE VILAMAJOR

Els Reis arribaran pel carrer 
Nou a les 6 de la tarda. Aniran 
a l’ajuntament, on es dirigiran 
a la mainada del municipi des 
del balcó. Tot seguit, es farà la 
recepció de les cartes a la plaça 
de l’Ajuntament. Els patges 
recolliran les cartes.

SANTA EULÀLIA DE R.

A 2/4 de 6 de la tarda,  el segui-
ci reial farà una passejada per 
tot el poble, amb les noves 
carrosses.

STA. M. DE MARTORELLES

Els Reis arribaran al Pavelló 
Poliesportiu a les 6 de la tarda. 

Es farà un espectacle amb foc, 
música i bombolles al Parc de 
la Torrenterao. 

VALLROMANES

Arribada dels Reis d’Orient a 
2/4 de 6 de la tarda al pessebre, 
a la plaça de Mas Morera. A 
2/4 de 7 sortida de la Cavalca-
da des de la plaça Mas Morera 
fins al Casal passant per la 
Rambla, la plaça de l’Església, 
l’avinguda de Vilassar de Dalt 
i els carrers Llevant, Migdia i 
del Casal. A 2/4 de 8 del ves-
pre, els Reis rebran els infants 
al Casal per recollir les seves 
cartes i peticions.

VILALBA SASSERRA

A les 6 de la tarda, els Reis 
Mags arribaran a Vilalba 
Sasserra des del bosc baixant 
pel camí de Can Gol. Pararan 
a la residència geriàtrica per 
visitar els avis, i passaran pels 
carrers de la Creu, carretera 
Vella, Girona, Carretera Vella 
i arribada a la plaça de la Vila, 
on recolliran les cartes dels 
infants.
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Laura Dou i Rodellas emboliquen 
un tortell farcit de solidaritat
L’artista i la pastisseria de Sant Celoni col·laboren per fer les caixes de les postres típiques de Reis
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Laura Dou i Marc Rodellas han col·laborat en el disseny de la caixa per al tortell de Reis d’aquest any

Sant Celoni

Pol Purgimon

El tortell de Reis de la Pas-
tisseria Rodellas, de Sant 
Celoni, no sortirà de la 
botiga amb una capsa com 
les de sempre. Per aquest 
2022, hi ha deixat petjada 
l’artista Laura Dou, una veï-
na del poble de 36 anys, amb 
síndrome de Down, que ha 
dissenyat les figures de cerà-
mica dels tres Reis d’Orient 
que hi ha estampades a una 
banda i altra en forma de 

fotografia. És més, un 5% 
dels diners que es recullin de 
la seva venda durant els dies 
5 i 6 de gener es donarà en 
favor de l’associació Afadis 
Baix Montseny per a perso-
nes discapacitades. De fet, 
fa tres mesos que Laura Dou 
n’és membre. 

“Totes les pastisseries 
sempre tenen les mateixes 
capses, que es fabriquen en 
sèrie, i teníem ganes de fer-
ne servir una diferent”, expli-
ca Jordi Rodellas, el respon-
sable, juntament amb el seu 

germà Marc, de la pastisseria 
de Sant Celoni. Les figures 
de ceràmica es poden veure 
aquests dies en una prestat-
geria de l’establiment.

Laura Dou va dissenyar les 
figures de ceràmica a l’escola 
de Can Jorca –a l’avinguda 
Verge del Puig–, on va dues 
vegades a la setmana. Cada 
any ha fet un joc de figures 
de Ses Majestats per a la 
família. I Jordi Rodellas, que 
ja havia col·laborat amb ella 
en una campanya per a les 
mones, es va fixar en el dis-

seny per estampar les caixes 
del tortell de Reis. “Bon pro-
fit”, diu en una inscripció. 

Les figures són molt aco-
lorides. N’hi ha una per 
cada rei –Melcior, Gaspar 
i Baltasar– i cadascun està 
dissenyat a la seva manera. 
Hi ha detalls de piruletes per 
al Rei ros, i uns botons de 
ceràmica, que Laura Dou diu 
que són “perles”, envoltant 
el vestuari de Gaspar. Fins i 
tot, el cabell té detalls amb 
sanefes per simular que és 
arrissat. 

Laura Dou fa 16 anys que 
fa ceràmica. És una discipli-
na que ha anat combinant 
al llarg del temps amb el 
dibuix. La seva obra, que 
s’ha arribat a exposar a Can 
Ramis, de Sant Celoni, està 
feta amb colors molt vius i 
un traç molt identificatiu. 
Hi ha motius de paisatges o 
d’altres amb figures típiques 
de Nadal o del fons marí. 
Sovint, als seus dibuixos, 
hi apareix el Sol en alguna 
banda o altra. L’art és un dels 
passatemps més habituals 
de Laura Dou, que, a més, 

va néixer amb una cataracta 
congènita i només conserva 
un 5% de la visió en un ull. 

TORTELLS MÉS PETITS

La pastisseria Rodellas ha 
encarregat dos tipus de 
capses per als seus tortells 
aquest any. Unes de més 
grosses –amb la mida habitu-
al d’un tortell– i d’altres de 
més petites. La limitació en 
les trobades, derivada de les 
restriccions per fer front a la 
covid, els ha fet preveure tor-
tells més petits, pensats per 
a menys gent. Jordi Rodellas 
admet que per aquest 2022 
ha preparat 200 tortells més 
que l’any passat: uns 800. De 
fet, espera més vendes. “Amb 
el tema de la covid comptem 
que hi haurà més gent que 
es quedarà a casa aquests 
Reis.” A més dels habituals 
–de massapà, brioix o pasta 
de full– Rodellas ha creat 
aquest any un tortell fet amb 
massa de croissant, farcit de 
nata o trufa i sense fruites. 

Taller de fanalets a 
domicili a la Roca
La Roca del Vallès La 
colla de Geganters de la 
Roca ha mantingut aquest 
any la tradició de fer els 
fanalets que portaran 
les criatures per guiar 
els Reis d’Orient quan 
arribin al poble aquest 
dimecres al vespre. Però 
les restriccions per la covid 
els han obligat a repartir 
tots els elements en un 
sobre i que els infants se’ls 
enduguin per muntar-lo a 
casa. Aquest diumenge al 
matí, membres de la colla 
repartien els sobres en una 
parada a la plaça de l’Era. 
El cap de colla, Jordi Pla-
nas, explica que l’entitat 
sol repartir entre 120 i 140 
fanalets cada any.
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Una part de les 
vendes del tortell 
de Reis aniran en 
benefici d’Afadis 

Baix Montseny
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A la fotografia de l’esquerra Jiagy Jiang Wu amb els seus pares, Ying i Wangmei. A la dreta, Mario Jiménez Velasco amb els seus pares, Francisco i Maria Teresa, a l’Hospital de Mollet

Granollers

EL 9 NOU

El primer vallesà nascut 
aquest 2022 és Jiayi Jiang 

Wu, un nen que va néixer 
a l’Hospital de Granollers a 
3/4 de 10 del matí del mateix 
dia de Cap d’Any i pesava 
3,180 quilos. Els seus pares 

són Ying Jiang i Wangmei 
Wu, de 26 i 21 anys respecti-
vament, i veïns de la capital 
vallesana, i en Jiayi és el seu 
segon fill. Tant la mare com 

el nadó es trobaven bé des-
prés del part i van ser donats 
d’alta el mateix dia.

D’altra banda, Mario 
Jiménez Velasco va ser el 

primer nadó nascut enguany 
a l’Hospital de Mollet. Fill 
de Francisco Jiménez i Maria 
Teresa Velasco, veïns de 
Polinyà (el Vallès Occiden-
tal), va néixer a les 12 i 12 
minuts del migdia del mateix 
dissabte i va pesar 3,29 qui-
los. 

En Mario és el segon fill 
d’aquesta parella després de 
la Míriam, que va néixer al 
mateix hospital ara fa dos 
anys i mig. Tant la mare com 
el nadó es trobaven en per-
fecte estat després del part. 

El Campament Reial de la Garriga mostra els preparatius per l’arribada de Ses Majestats

Els secrets dels Reis d’Orient

La Garriga

Andrea Espigares

Can Luna ha esdevingut 
per segon any l’escenari del 
Campament Reial de la Gar-

riga. L’Ajuntament ha tornat 
a organitzar El viatge màgic, 
un campament previ a la nit 
de Reis que permet que els 
infants coneguin com són els 
preparatius per l’arribada de 

Ses Majestats. Durant tres 
dies, els infants s’hi podran 
acostar de 10 del matí a 1 del 
migdia, i de 4 a 7 de la tarda.

L’activitat, que va comen-
çar aquest diumenge i es 

podrà visitar fins dimarts, 
consta d’un recorregut de 
35 minuts en què els nens i 
nenes de 0 a 10 anys s’endin-
sen per les diferents escenes 
d’aquest viatge màgic. L’iti-

nerari va des de la zona del 
carbó fins al magatzem dels 
regals, tot passant pel bosc 
del Mag GarriViu. Durant el 
recorregut els qui ho desit-
gen poden enviar la carta 

als Reis d’Orient a través de 
l’oficina de correus reial, a 
l’Espai Jove de Can Luna, i 
despendre’s del xumet.

Al llarg de l’activitat els 
patges reials proporcionen 
el material perquè infants 
puguin fer a casa el fanalet. 
El recorregut compta amb 
diverses sorpreses i amb una 
ambientació renovada res-
pecte de la de l’any passat.

El viatge màgic conviu de 
4 a 6 de la tarda amb la gran 
novetat d’enguany, l’Enigma 
Secret. Aquesta activitat, 
recomanada per a infants i 
adolescents d’entre 10 i 14 
anys, consisteix en un joc de 
pistes que comença a Can 
Luna i recorre la Garriga 
passant per diferents espais 
emblemàtics del poble. Per 
accedir-hi, cal inscripció prè-
via. Totes les activitats estan 
subjectes a les mesures sani-
tàries vigents.

L’itinerari va de 
la zona del carbó 
fins al magatzem 
dels regals dels 
Reis d’Orient
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El Viatge Màgic va obrir portes aquest diumenge al matí a Can Luna i es podrà visitar fins dimarts
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Jiayi Jiang Wu, de Granollers, és 
el primer vallesà nascut el 2022
Mario Jiménez Velasco va ser el primer nadó nascut enguany a l’Hospital de Mollet
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Caldes reivindica els 
Pastorets més clàssics
Caldes de Montbui El 
Casino de Caldes va acollir 
aquest diumenge a la tarda 
l’última de les tres repre-
sentacions dels Pastorets 
que hi ha dut a terme aques-
ta temporada el Grup Escè-
nic Casino –l’obra també 
s’havia representat els dies 
de Nadal i Sant Esteve–. 
Sota la direcció de Francesc 
Serra i amb un text fidel a 
l’original de Folch i Torres, 
l’espectacle va reivindicar 
els Pastorets més clàssics, 
si bé va incorporar cites a 
l’actualitat en clau irònica 
i humorística. Amb l’afo-
rament limitat al 70% per 
les restriccions sanitàries 
vigents, totes les funcions 
havien esgotat les entrades.
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Uns Pastorets de videojoc
Amics dels Pastorets de Granollers ha renovat la dramatúrgia de l’obra amb tocs d’actualitat
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La missió dels protagonistes era la dels Pastores de tota la vida, arribar a Betlem i evitar que Satanàs i les fúries de l’Infern matessin l’infant Jesús

Granollers

Andrea Lizana

Dos joves aficionats als 
videojocs de realitat virtual 
acaben traspassant la pan-
talla i convertint-se en els 
protagonistes de la clàssica 
història dels Pastorets de 
Josep Maria Folch i Torres. 
L’associació Amics dels 
Pastorets de Granollers ha 
connectat d’aquesta manera 
el flamant any 2022 i el segle 
I en la renovada dramatúr-
gia de l’obra, de la mà de la 
directora Daniela de Vecci, 
que enguany s’ha atrevit a 
canviar el gènere del perso-
natge d’en Lluquet.

Un cop immersos en el 

joc, els joves ocupen el rol 
de Lluqueta i Rovelló, però 
alhora no deixen de ser dos 
adolescents que venen del 
futur i que parlen amb el 
llenguatge propi del nostre 
temps. Així, amb un diàleg 
més planer, la direcció de 

l’espectacle ha aconseguit 
apropar el missatge i fer 
aquesta tradició nadalenca 
una mica més atractiva de 
cara al públic novell.

La seva missió és la matei-
xa dels Pastorets de tota la 
vida, arribar a Betlem i evitar 
que Satanàs i les fúries matin 
l’Infant Jesús. Pel camí, però, 
alteren una mica la història 
amb aportacions d’actualitat, 
com un número de la Grossa 
de Cap d’Any, que és el regal 
que fan a Maria i Josep pel 
naixement de Jesús. Uns 
Pastorets reivindicatius amb 
la diversitat que han criticat 
la imatge europea del pes-
sebre, la qual no representa 
realment la població d’Israel, 
i l’han qualificat com ‘el som-
ni ari de Hitler’; i amb Sant 
Gabriel i Sant Miquel con-
demnant les guerres que des 
de fa anys es viuen a Israel 
i Síria i lamentant la falta 
de regals que tindran molts 
infants aquest Nadal.

L’afany d’actualitzar els 
clàssics sempre fa témer que 
se’n perdi l’essència, però 
en aquesta ocasió han sabut 
col·locar les noves pinzella-
des en els espais adequats 
amb una interpretació plena 
de dinamisme per part dels 
protagonistes, acompanyats 
per un tàndem excel·lent de 
Satanàs i Llucifer.
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Els Pastorets de Granollers van connectar l’any 2022 amb el segle I

Daniela de Vecci 
s’ha atrevit a 

canviar el gènere 
del personatge 

d’en Lluquet
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Pas enrere de l’Esport Club 
en la lluita per la permanència

Jandro i Marc Muñoz acorralen a Albert Querol a prop del banderí de córner en una acció del partit

P. Mafumet (Tarragonès)

EL 9 NOU

L’Esport Club Granollers 
ha començat l’any 2022 tal 
com va acabar el 2021, amb 
una derrota. Diumenge va 
perdre al camp del Pobla de 
Mafumet –rival directe en la 
lluita per la permanència–, 
per 2 gols a 0, una derrota 
que, combinada amb la resta 
de resultats dels altres rivals 
directes –victòria del Sants 
al camp del Vilafranca (1-2) 
i victòria del Castelldefels 
(2-1) contra el Vilassar de 
Mar–, deixa la situació dels 
de José Solivelles encara en 
estat més crític, allunyat de 
l’objectiu de la permanència 
a quatre punts un cop fina-
litzada la primera volta de la 
competició.

Les baixes per la Covid-19 
–Juli, Padilla (últim fitxatge 
de l’equip), Martí i Ham-
za–, afegides a les que ja hi 
havia per lesió, van fer que 
Solivelles hagués d’impro-
visar una convocatòria i un 
onze inicial que va sortir bé 
als primers minuts de partit 
però que es va anar desin-
flant amb el pas dels minuts.

Al primer quart d’hora de 
partit els granollerins van 
estar força bé i van tenir 
dues ocasions amb una 
rematada de cap d’Escamilla, 

aturada per Parra, i un xut 
de falta de Castellano que 
va sortir massa alt. Després, 
però, el Pobla de Mafumet 
va imposar-se, fent molt de 
mal des de les bandes. Manu 

Martín, que debutava sota 
els pals de la porteria grano-
llerina, va refusar a córner 
una gran rematada de Grifi 
al minut 24, però al 29 no 
va poder fer res per aturar 

la rematada a boca de canó 
d’Óscar Gómez a centrada de 
Valverde des de l’esquerra.

Davant d’un Esport Club 
molt inofensiu en atac –a la 
segona part els de Solivelles 
només van xutar dos cops a 
porteria, mitjançant Aitor 
i Escamilla– Manu va ser el 
gran protagonista, evitant 
algun gol més d’un Pobla 
que va sentenciar aprofitant 
un contraatac, ja en el temps 
afegit. D’una aproximació 
granollerina es va passar a 
una contra que Guzmán va 
resoldre amb una vaselina 
veient Manu molt avançat.

Cañellas, García 
i Márquez,  
més a prop  
de l’Europeu

Granollers

EL 9 NOU

Joan Cañellas –de 
Palautordera–, Antonio 
García –de La Llagosta– i 
Chema Márquez –madrileny 
però jugador del Fraikin– 
van finalitzar aquest dijous 
la primera frase de la pre-
paració amb l’equip estatal 
per l’Europeu d’Eslovàquia i 
Hongria, que s’ha dut a ter-
me a Madrid des del dia 26. 
El seleccionador estatal Jordi 
Ribera continuarà comptant 
amb tots tres per la segona 
fase de la preparació –del 2 
al 9 de gener a Conca–, en la 
qual es disputarà el Torneig 
Internacional d’Espanya 
2022. El Japó, Polònia i Iran 
seran els rivals de l’equip 
espanyol, que tindrà aquesta 
competició com a última pro-
va abans de la cita continen-
tal. A la finalització del tor-
neig, Jordi Ribera oferirà la 
llista definitiva de jugadors 
per l’Europeu, que es dispu-
ta del 13 al 30 de gener. Els 
exjugadors del Fraikin Ian 
Tarrafeta i Adrià Figueras 
també són a la llista. L’equip 
estatal buscarà el seu tercer 
entorxat consecutiu, després 
dels aconseguits a l’any 2018 
–a Croàcia– i del 2020 –a 
Àustria, Noruega i Suècia–. 
La selecció espanyola està en 
ple procés de renovació, amb 
l’entrada de jugadors joves, 
i amb la vista posada als Jocs 
Olímpics del 2024, a París. 

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF

La derrota (2-0) contra el Pobla Mafumet allunya els de Solivelles a quatre punts de la salvació

El CN Granollers i Decathlon City Granollers signen  
un acord per fomentar els hàbits esportius
Granollers El CN Granollers i la multinacional esportiva, Decathlon City 
Granollers, van arribar aquesta setmana a un acord de compromís per treba-
llar, en conjunt, el foment dels hàbits esportius entre la societat. En l’acte de 
signatura del conveni hi van assistir el president del CNG, Eduard Escandell; 
el director executiu, Jordi Mas; el director de Decathlon City Granollers, 
Jordi Delgado, i el responsable d’esports aquàtics de Mollet, Marcel Espanya.

David Davis retorna al HC Vardar macedoni, aquest cop  
com a primer entrenador
Santa Maria de Palautordera L’entrenador de Santa Maria de 
Palautordera, David Davis, tornarà el HC Vardar. Aquest serà el retorn de 
l’exjugador a un club que coneix prou bé. Hi va estar entre el 2014 i el 2018 
com a assistent de Raúl González, tasca que va compaginar una temporada 
amb la d’entrenador de l’equip femení de l’entitat macedònia. De moment, 
la vinculació de Davis és fins a final de temporada.

CF Pobla Mafumet 2

Parra, Grifi, Alavedra, Querol (Lorca, 
min 66), Gómez (Guzmán, min 58), 
Valverde, Amoedo (Avilés, min 66), 
Boaz, Monti (Romero. min 73), Fidel 
i Quirós (Caro, min 73).

EC Granollers 0

Manu Martín, Oumar Bah, Díaz, 
Muñoz (Fuentes, min 46), Castellano, 
Escamilla, Jandro (Juanpi, min 68), 
Quintanilla, Marquillas, Ayub (Aitor 
Garcia, min 59)i Urbina.

ÀRBITRE: Enric Bureu, assistit a les bandes per Rubén Serra i Antonio Bravo. 
Targetes: Quirós i Fidel del Pobla Mafumet i Jandro i Aitor Garcia de l’Esport 
Club Granollers.

GOLS: 1-0, Gómez, min 30; 2-0, Guzmán, min 90+2.
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Aitor Novillo i Anabel García van ser els vencedors de la Sant Silvestre de Canovelles –a l’esquerra una imatge de la sortida–. La Sant Silvestre de la Garriga –dreta–, solidària, va recaptar prop de 1.800 euros

Les curses de Sant Silvestre,  
una manera d’acomiadar l’any
Malgrat la pandèmia, les tradicionals curses de Canovelles i la Garriga es mantenen vigents

Canovelles/la Garriga

EL 9 NOU

Els protagonistes principals 
de les festes de Nadal són els 
torrons, massapans, polvo-
rons i els sopars multitudi-
naris plens de menjar, però 
també hi ha proves populars 
per tancar l’any, com les 
curses de Sant Silvestre. Són 
una bona manera d’alleuge-
rir els excessos del menjar 
d’aquestes dates. Dues de 
les cites més tradicionals i 
populars són les curses de 
Sant Silvestre de la Garriga i 
Canovelles que es van dur a 
terme aquest divendres.

La prova de Canovelles és 
una de les que té més recor-
regut, sota l’organització de 
l’Associació Cultural Sant 
Silvestre. La cursa arriba a 
la 15a edició, amb una parti-
cipació condicionada per la 
situació sanitària. No obstant 
això, des de l’organització 
esperaven un nombre pro-
per als 500 participants, el 
màxim permès per les res-
triccions. César González, 
de l’organització de la cursa, 
admet que esperaven una 
major participació: “Ha 
estat baixa. La nova variant 
ha alterat els plans però, 
almenys, no hi ha hagut pro-

blemes”, indica en declaraci-
ons a EL 9 NOU. 

La cursa, que va tenir lloc 
el 31 de desembre a les 11 
del matí, com ja és habitual, 
va tenir un recorregut de 
10 quilòmetres mixt entre 
asfalt i de terra. La prova 
popular va tenir el punt de 
sortida i arribada al Pavelló 
de Tagamanent i dos avitua-
llaments.

Els cinc primers classificats 
de cada categoria van ser pre-
miats. Aitor Novillo, amb un 
temps de 31min i 45s, va ser 
el guanyador de la prova. El 
van seguir Javi Rubio, Sergi 
Sáez, Miguel Hernández i 

Marc Sanjaume. La guanya-
dora en categoria femenina 
va ser Anabel García, amb un 
temps de 38min i 29s. Van 
completar les primeres posici-
ons: Patrícia Rodríguez, Mai-
te Esvertit, Irene Domènech i 
Mari Paz Sánchez.

UNS 1.800 EUROS RECAP-
TATS A LA GARRIGA

La Sant Silvestre solidària 
de la Garriga, que és una 
prova de 7 quilòmetres no 
competitiva i solidària, es va 
celebrar divendres a la tarda. 
Estava organitzada pel Club 
d’Atletisme Les Tortugues 

i va recaptar prop de 1.800 
euros en la que era la seva 
12 edició. Una xifra que des 
de l’organització consideren 
molt ‘“remarcable’’ i que va 
ser obtinguda gràcies a la 
recaptació del dorsal solidari 
–una petita donació que pro-
porcionava dorsal sense dret 
a córrer– i les inscripcions de 
la cursa. 

Els gairebé 300 partici-
pants que s’hi van apuntar 
van poder gaudir d’un nou 
recorregut més entretingut, 
amb més predomini de la 
terra que de l’asfalt, com 
era previst en el nucli urbà. 
Aquest canvi va ser consi-
derat per l’organització per 
poder respectar la distància 
entre atletes i evitar aglome-
racions. La sortida va tenir 
lloc a la zona de Can Illa i va 
permetre formar un recor-
regut més boscós, i amb una 
mica més de desnivell que 
altres anys. L’emplaçament 
original havia de ser la plaça 
de l’Ajuntament.

L’atleta de Cànoves va tornar a competir, a la cursa dels Nassos, després d’una llarga lesió

Artur Bossy es torna a sentir atleta
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Artur Bossy –en la imatge just després de creuar la línia d’arribada– va acabar la Cursa dels Nassos en cinquè lloc

Barcelona

EL 9 NOU

Després d’un any complicat 
en què no ha pogut competir 
per un edema ossi a cada 
astràgal del peu, l’atleta de 
Cànoves i Samalús Artur 
Bossy ha pogut retrobar-se 
amb la competició. Una lesió 
que l’ha deixat fora de les 
pistes gairebé un any i tres 
mesos, amb alguna recaiguda 
i sense trobar un clar diag-
nòstic entremig. Però, aquest 
divendres, amb plantilles als 
peus i amb molt de descans 
va poder tornar a competir. 
Artur Bossy va poder acomi-
adar l’any fent el que més li 
agrada: tornant-se a sentir 
atleta i omplir-se de bones 
sensacions. Bossy va tornar 
a participar en la Cursa dels 
Nassos de Barcelona, aquella 

que el va veure fer-se un fon-
dista superlatiu, després de 
guanyar-la en dues ocasions, 
a les edicions de 2018 i 2019. 
El de Cànoves i Samalús va 
concloure en la cinquena 
posició, amb un temps de 29 
minuts i 40 segons. 

Bossy admet que, malgrat 
sempre tenir l’ambició de 
guanyar, eren més impor-
tants les sensacions que 
la marca esportiva. “M’he 
sentit molt bé després de 
gairebé un any i mig sense 
competir i amb només dos 
mesos de preparació. He fet 
un cinquè lloc, tot i que he 
pogut lluitar fins al final 
per endur-me la victòria”, va 
explicar a aquest periòdic. 
“Estic content perquè, a 
més, he estat competint en 
tot moment amb gent que 
porta una llarga preparació”, 
va afegir. Aquesta setmana 
intentarà confirmar les seves 
bones sensacions a València, 
en la mateixa distància, però 
assegura que l’objectiu per 
aquest any és preparar-se per 
córrer en una marató.
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Carlos Sainz i Lucas Cruz, amb el seu Audi, travessen una duna durant la primera etapa en línia del Ral·li Dakar

Sainz i Cruz perden dues 
hores en la primera etapa
Xavi Blanco. onzè en la categoria de buguis lleugers, el millor classificat vallesà

van perdre al voltant del qui-
lòmetre 250–, circumstància 
que els va fer perdre més 
de dues hores. Sainz i Cruz 
estan ara en la posició 50, 
a 2 hores i 21 minuts d’Al-
Attiyah.

Qui va tenir una mica més 
de fortuna, tot i que també 
va perdre força temps en 
el mateix tram en què van 
tenir els problemes Sainz i 
Cruz, va ser Ferran Marco. 
El de Vallromanes, que fa de 
copilot de Carles Checa (MD 
Rallye Sport), va acabar la 
primera etapa en la 23a posi-
ció, a una hora i gairebé vuit 
minuts d’Al-Attiyah. Checa i 
Marco havien acabat en la 40 
posició de l’etapa pròleg, a 2 
minuts i 41 segons del qata-
rià i fins al quilòmetre 240 
perdien al voltant de mitja 
hora però en l’últim tram van 
perdre una altra mitja hora.

bLAnCo, eL miLLoR 
CLASSifiCAt

Al final de la primera etapa 
el vallesà més ben classificat 
era Xavi Blanco, copilot de 
Camèlia Liparoti de l’X-Raid 
Team, que van pujar del 28è 
lloc a l’11è, a una hora i 26 
minuts del líder de la cate-
goria de buguis lleugers, el 
nord-americà Seth Quintero. 
D’altra banda, els dos buguis 
de l’equip Buggy Masters 
de Caldes van acabar la pri-
mera etapa en la 16a i la 18a 
posicions, a una hora i cinc 
minuts i una hora i mitja, 
respectivament, del líder de 
la categoria, el polonès Aron 
Domzala.

Ha’il (Aràbia Saudita)

Xavi Blanco

Anar al Dakar amb l’equip 
oficial Yamaha va sortir a 
última hora. És un projecte 
nou de l’escuderia i tot ha 
anat a corre-cuita, però com 
que cada any em preparo 
per anar-hi, no ha suposat 
cap problema. A més, amb 
la Camelia [Liparoti] –la 
pilot– ja ens coneixíem des 
de fa alguns anys. Jo que he 
participat en equips privats 
i equips semioficials, palpo 
ara com n’és de diferent fer-
ho dins d’un equip oficial. 

La logística és brutal. Formo 
part de l’equip XRaid, que a 
banda del nostre de Yamaha, 
també porta els equips Audi i 
Mini. Hi ha al voltant de 140 
persones dins l’organigrama 
de l’equip. Tenim menjador 
propi, dutxes per a nosaltres 
sols, un metge que ens fa 
proves d’antígens cada dos 
dies. Tot plegat, espectacular.

Tot pintava molt bé i, de 
cop i volta, tot es va enfos-
quir. El camió d’intendència, 
on hi teníem tots els nos-
tres efectes personals, es 
va incendiar de camí a Ha’il 
–final de la primera etapa 

en línia–. Es pot dir que 
m’he quedat amb allò que 
portava posat. La resta ho 

havia carregat al camió: la 
roba de recanvi, el portàtil, 
el mòbil de l’equip, el sac de 

Ha’il (Aràbia Saudita)

EL 9 NOU

El calderí Lucas Cruz, copilot 
de Carlos Sainz, s’ha quedat 
gairebé sense opcions a la 
victòria en aquesta edició 
del Ral·li Dakar, tot just 
començar-lo. El tàndem, 

que enguany participa al 
volant d’un Audi (Team 
Audi Sport), va perdre més 
de dues hores en la primera 
etapa en línia –etapa circu-
lar amb sortida i arribada a 
Ha’il–, fet que els ha relegat 
fins a la 50a posició.

Sainz i Cruz van acabar en 

la segona posició en l’etapa 
pròleg de dissabte –dispu-
tada entre les localitats de 
Jeddah i Ha’il–, a només 12 
segons del guanyador, l’expe-
rimentat pilot qatarià Nasser 
Al-Attiyah (Toyota Gazoo 
Racing) i van estar entre els 
10 primers durant una bona 

part de la primera etapa en 
línia, aquest diumenge. Al 
pas pel punt quilomètric 240 
–dels 330 de què comptava 
l’etapa– Sainz i Cruz perdien 
tan sols sis minuts respecte 
al qatarià –va repetir victò-
ria– però a partir d’aquí es 
van perdre –es calcula que es 

El camió d’intendència 
incendiat, per començar

Xavi blanco fa de copilot de la italiana Camelia Liparoti amb aquest bugui

dormir, tovalloles. Tot ha 
quedat calcinat. En Walter, 
el xofer, ens va explicar que 
va sentir una explosió i que 
de cop i volta tot el camió 
estava en flames. Es veu que 
no ha estat el primer cas. La 
policia es va endur el camió 
per investigar les causes de 
l’incendi i l’organització ens 
ha fet saber que ha extremat 
les mesures de seguretat i ha 
demanat precaució a tots els 
participants.

Pel que fa a la cursa, el cert 
és que molt bé. Després del 
28è lloc en l’etapa pròleg, 
avui hem arribat en l’11a 
posició, que està molt bé. I 
amb la Camelia tot és molt 
fàcil perquè ja ens coneixíem 
de fa temps per motius pro-
fessionals.

DIARI DE BORD

www.lasercampvalles.com
Més informació:  627 41 98 57

Instagram: @lasercampvalles 
o info@lasercampvalles.com
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Fiona Arrese i Pol Otín, amb 19 
anys, guanyen el torneig de Belulla

Canovelles

El 9 NOU

Fiona Arrese, del Club Ten-
nis Barcino, i Pol Otín, del 
Club Esportiu Laietà –amb-
dós de 19 anys– van endur-se 
la 12a edició del Torneig 
Estatal de Nadal de Tennis 
del Club de Tennis Belulla en 
les finals d’aquest divendres 
al matí. Els dos tenistes van 
ser l’autèntica revelació de la 
competició. De fet, cap dels 
dos partia com a cap de sèrie. 
Tot i que sí que es podia 
esperar un bon paper, atès 
que eren dos dels jugadors 
provinents d’universitats 
dels Estats Units inscrits.

Arrese –filla del mític 

jugador Jordi Arrese, 
medalla de plata als Jocs 
de Barcelona–va donar la 
primera sorpresa de la com-
petició a primera ronda en 
guanyar Lucía Aranda, cap 
de sèrie número 1, número 
64 del rànquing estatal. A 
la final va superar Marina 
Alcaide, del Club de Tennis 
Vic, i número dos del quadre 
femení, per 6-4 i 6-2. D’altra 
banda, Otín també va derro-
tar al segon cap de sèrie del 
quadre Jordi Mas, per 2-6 i 
6-3 (10-8) en el desempat.

En les categories sèniors 
i base les semifinals seran 
aquest dilluns. A més, comp-
taran amb diversos jugadors 
de la comarca: Aitana Urti-
aga, del Club Tennis Santa 
Eulàlia de Ronçana; Clàudia 
Altés, del Club Tennis Les 
Argelagues de Lliçà de Vall, i 
Adrià Vera, del Club Tennis 
de Belulla, en categoria ben-
jamina; Martí Portas, també 
del Club Belulla, en categoria 
aleví, i Lucía Parra i Mar 
García, del Belulla, en cadet.
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Una acció de la final masculina que va enfrontar a Pol Otín i Jordi Mas i en què es va imposar el primer

La competició s’acabarà la propera setmana amb les semifinals i finals sènior i base

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

El Ventero CBV - Menorca, ajornat
Sant Antoni Ibiza, 93 - H. Gran Canaria, 65
Albacete - Zentro B. Madrid, ajornat
Safir Fruits Alginet, 56 - Benicarló, 71
FC Cartagena, 82 - Globalcaja La Roda, 69
Valencia BC - Real Canoe, ajornat
CB Cornellà, 83 - Recanvis G. Mollet, 85

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Sant Antoni Ibiza ..........12 10 2 942 794 22
 2.- Benicarló ........................12 10 2 899 801 22
 3.- FC Cartagena CB ...........12 8 4 953 880 20
 4.- CB Cornellà ....................12 7 5 894 870 19
 5.- Recanvis G. Mollet ...... 12 7 5 969 1011 19
 6.- Menorca .........................11 7 4 838 722 18
 7.- Albacete..........................11 7 4 881 820 18
 8.- Globalcaja La Roda ........12 6 6 907 889 18
 9.- H. Gran Canaria .............12 4 8 831 918 16
 10.- Zentro B. Madrid ..........11 4 7 845 915 15
 11.- Real Canoe .....................11 3 8 854 943 14
 12.- Safir Fruits Alginet .......11 3 8 743 847 14
 13.- El Ventero CBV .............11 2 9 770 838 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 Vallès, 58 - Lliçà d’Amunt B, 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

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................16 9 4 3 31 15 31
 2.- Girona B ......................16 9 4 3 17 11 31
 3.- CF Peralada ................15 7 7 1 24 9 28
 4.- FC Vilafranca .............16 7 6 3 15 9 27
 5.- L’Hospitalet CE .........16 8 3 5 18 14 27
 6.- UE Sant Andreu ........16 8 2 6 23 14 26
 7.- CP San Cristóbal .......15 7 5 3 16 13 26
 8.- CE Manresa ................15 5 9 1 15 9 24
 9.- FE Grama ....................16 6 5 5 18 13 23
 10.- UE Vilassar de Mar ...16 4 8 4 15 13 20
 11.- CF Pobla Mafumet ....16 5 3 8 11 11 18
 12.- UE Castelldefels ........16 5 3 8 18 25 18
 13.- UE Figueres ...............16 4 5 7 16 20 17
 14.- UE Sants .....................16 4 4 8 14 21 16
 15.- EC Granollers .......... 16 3 3 10 17 29 12
 16.- FC Ascó .......................16 2 4 10 10 33 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

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 Vallès - Montornés Norte, 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
 16.- FC Lliçà de Vall........ 11 1 3 7 15 31 6

Grup 14

Huracan, 1 - Escola Barberà, 2
Sta. M. Montc. - Sta. Eulàlia Ronç., ajornat
Can Gambús, 0 - CD Badia, 3
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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

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
CF Cerdanyola Vallès - Martinenc, ajornat
PBB.La.Roca, 2 - CE Pontenc, 1
FC Girona - Fundació Jupiter, ajornat

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

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 - La Rioja, 28
Anaitasuna, 28 - Viveros 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.- Garbí Palafrugell .......11 4 0 7 343 361 8
 7.-.CH.Cardedeu............ 11. 3. 1. 7. 303. 334. 7
 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

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 Montc. B, 37 - CH.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 - Garbí, 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

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 

Zonzamas Lanzarote, 24 - Morvedre, 26
Bera Bera, 28 - Liberbank Gijón, 22
Rocasa Gran Canaria, 34 - Atl. Guardés, 34
Handbol Sant Quirze, 24 - Zuazo, 25
Costa Sol, 29 - KH-7.BM.Granollers, 35
Salud Tenerife, 25 - Elche, 29
Aula Valladolid, 34 - Porriño, 26

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- Bera Bera ....................10 9 1 0 322 245 19
 2.- Rocasa Gran Canaria .10 7 2 1 335 274 16
 3.- Liberbank Gijón ........10 8 0 2 280 247 16
 4.- Costa Sol Málaga .......10 7 0 3 313 266 14
 5.- Aula Valladolid ..........10 7 0 3 321 297 14
 6.- Atlético Guardés .........9 5 1 3 241 228 11
 7.-.KH-7.BM.Granollers.10. 5. 1. 4. 278. 273. 11
 8.- Elche ...........................10 5 1 4 250 250 11
 9.- Zuazo Barakaldo .......10 3 1 6 282 276 7
 10.- Porriño..........................9 2 2 5 252 279 6
 11.- Morvedre......................9 3 0 6 209 261 6
 12.- Handbol Sant Quirze 10 1 1 8 232 314 3
 13.- Salud Tenerife ...........10 1 0 9 271 320 2
 14.- Zonzamas Lanzarote...9 0 0 9 203 259 0

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
Cardedeu - AEH.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

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

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

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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barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

Puig-reig

2X1
en l’entrada

al museu

cardona

2X1
en l’entrada

al museu

coll de nargó

2X1
en l’entrada

al museu

vic

30%
dte.

en l’entrada
al museu

les masies de voltregà

2X1
en l’entrada

al museu

vic

2X1
en l’entrada

al museu

riPoll

2X1
en l’entrada

al museu

barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

folgueroles

2X1
en l’entrada

al museu

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

exclusiu
Per als
subscriPtors

descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

2X1
en l’entrada

al museu

figueresmanlleu

2X1
en l’entrada

al museu

els
suBsCrIPtOrs
tenen Preus
esPeCIals Per

VIsItar els
PrInCIPals

museus
de CatalunYa

50%
dte.

en el Preu de 
l’entrada

barcelonatorrelles de llobregat

2X1
en CIrCuIt

de
maquetes
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Surt 6 dies al diari de paper
i durant 3 setmanes a

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

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

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

a conèixer com són els 
preparatius de la Nit de 
Reis. Can Luna. De 10.00 a 
13.00 i de 16.00 a 19.00.

Les Franqueses del Vallès. 
L’espai dels somnis. Espai 
Can Prat. De 10.00 a 14.00, i 
de 16.30 a 20.30.

El patge Ganxet, els 
Ganxetins i les Ganxetines.  
Plaça de l’Espolsada. 17.00-
20.00.

Visita del patge Ganxet. 
Plaça de l’Espolsada. 17.00-
20.00.

Granollers. Presentació de 
la primera edició ibèrica 
de Todo x nada, amb l’autor 
Mario Frisetti.. Anònims. 
19.00. 

Llinars del Vallès. 
Campament reial. Castell 
Nou. 16.30-19.30.

Lliçà d’Amunt. Visita del 
carter reial. Parc esportiu 
Torrent Merdanç. 17.00-
20.00.

Mollet del Vallès. Cartera 
reial. Organitza ADHEC.  
Centre Cívic Can Borrell. 
D’11.00 a 13.30, i de 17.00 a 
20.00.

Dilluns 03

Caldes de Montbui. Parc 
reial. Parc de Can Rius. 16.30-
20.30.

Cànoves i Samalús. Taller 
de fanalets. Local social de 
l’Ajuntament. 17.00.

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

El campament reial del Patge 
Gregori. Roca Umbert. De 
10.00 a 14.00 i de 17.00 a 
21.00.

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

La Garriga. La màgia 
d’Orient. Can Luna. De 10.00 
a 13.00 i de 16.00 a 19.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Taller de fanalets. Centre 
social i cultural de Bellavista. 
16.30-19.30.

L’espai dels somnis. Espai Can 
Prat. 16.30-20.30.

Taller de fanalets i rebuda 
dels patges. Antigues Escoles 
de Corró d’Amunt. 17.00.

Lliçà d’Amunt. Per Nadal, 
vine a donar sang. Casal de la 
Gent Gran. 17.00-20.30.

Mollet del Vallès. Cartera 
reial. Organitza ADHEC.  
Centre Cívic Can Borrell. 
17.00-20.00.

Sant Celoni. Escacs a la 
biblioteca.  Biblioteca 
l’Escorxador. 15.00.

Visita al campament dels 
Carters Reials. Torre de la 
Força. 17.00.

Sant Esteve de Palautordera. 
Mercat d’art, artesania i 
articles de 2a mà.  Escoles 
Velles. 11.00-20.00.

Santa Maria de 
Palautordera. Taller de 
fanalets. Plaça de la Vila. 
11.00-13.00.

Vallgorguina. Taller de 
fanalets. Biblioteca . 17.00.

Dimarts 04

L’Ametlla del Vallès. 
Animació infantil i tallers 
variats. Pista exterior del 
pavelló. D’11.00 a 14.00 i de 
17.00 a 20.00. Exposició de 
carrosses reial, pista exterior 
del pavelló. D’11.00 a 21.00. 
Entrega de cartes al patge 
reial, pista exterior del 
pavelló, d’11.00 a 20.00.

Caldes de Montbui. Parc 
reial.  Parc de Can Rius. 
16.30-20.30.

Taller “Ja arriben els Reis!”. 
Creació d’un cartell de porta 
per donar la benvinguda als 
reis. Biblioteca. A les 18.00 i a 
les 18.30.

Granollers. Teatre La 
pell fina, amb alumnes de 
l’Institut del Teatre. Plaça de 
la Porxada. 12.00.

Campament reial del patge 
Gregori. Roca Umbert. 16.00-
20.15.

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

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

La Garriga. La màgia 
d’Orient. Els Reis 
convidaran els infants 

Parets del Vallès. Taller de 
fanalets. Teatre Can Butjosa. 
17.00-19.00.

Sant Celoni. Jocs de taula 
en família a la Biblioteca.  
Biblioteca l’Escorxador. 
10.00.

Visita al campament dels 
carters reials. Torre de la 
Força. 17.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. Mercat d’art, 
artesania i articles de 2a mà.  
Escoles Velles. 11.00-20.00.

Sant Feliu de Codines. 
Taller de Nadal. Biblioteca 
Municipal. 11.00.

Vallgorguina. Taller de 
fanalets. Biblioteca. 17.00.

Dimecres 05

Caldes de Montbui. Parc 
reial. Parc de Can Rius de 
Caldes. 11.00-13.30.

La Roca del Vallès. Taller 
de fanalets per guiar els 
Reis Mags. Església de Santa 
Maria del Jaire. 16.00.

Les Franqueses del Vallès. 
L’espai dels somnis. Espai 
Can Prat. 10.00-14.00.

Granollers. Jornada per la 
memòria de la resistència 
llibertària. 12 hores cementiri 
de Sant Celoni. Acte en 
homenatge i a la memòria 
de Quico Sabaté i a tots els 
combatents per la llibertat. 
Anònims. 17.30.

Llinars del Vallès. 
Campament reial, amb el 
patge Llibreter. Castell Nou. 
10.00-13.00.

Lliçà d’Amunt. Tobogan 
Snow Slide. Carrer Anselm 
Clavé. 10.00-13.00.

Mollet del Vallès. Cartera 
reial. Organitza ADHEC.  
Centre Cívic Can Borrell. 
11.00-13.30.

Dijous 06

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

Sant Feliu de Codines. 
Celebració del quinto de 
Nadal radiofònic. A través de 
l’emissora d’Ona Codinenca. 
17.00.

Sant Fost de Campsentelles. 
Pessebre vivent de Sant Fost.  
Turó de Can Teià. 18.30-
19.30.

GRANOLLERS 
CAMPAMENT PATGE 
GREGORI. Roca Umbert, 
18.00. Dilluns 3 i dimarts 4 
de gener de 17.00 a 21.00.
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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

assessors, gestors, assegurances i advocats

Av. Jaume Campmajor, 3 - 08440 Cardedeu - Tel. 93 871 27 75 - 608 37 93 29
info@gammaassessors.com – assessoriagamma.com

assessorsGamma
laboral-fiscal-comptable

gUia serveis
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L’Ametlla del Vallès

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. Sego·
na 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 7 de 
gener.

Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. “Tomàs Balvey col·
leccionista. Col·lecció de 

col·leccions” i “La farmàcia 
Balvey”. Permanents.

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. 

“Plens i buits. Glòria 
Ortega”. 

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.

Granollers

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

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

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

“Posar·se en lloc de l’altre”, 
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. 

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

Parets del Vallès

Centre Cultural Can 
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.

Exposició “50 anys del 
CESFC”. Local del CESFC. 
Fins al dia 16 de gener.

Sant Pere de Vilamajor

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

Vallromanes

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

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

MOLLET DEL VALLèS 
“L’hoME Nu”. Museu 
Municipal Joan Abelló. 
Fins al dia 9 de gener.
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LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 ¡Canta	2!	 16.00	i	18.00
	 Mamá	o	papá	 20.00
	 West	Side	Story	 22.00

GRANOLLERS  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Edison	 West	Side	Story	 18.00	 18.00	(VO)	 18.00	 18.00	i	21.00	(VO)

GRANOLLERS  Dilluns i dimarts

Ocine	 ¡Canta	2!	 16.00,	18.10	i	20.20
	 The	King’s	man	 22.20
	 The	King’s	man	(ATMOS)	 16.30
	 Matrix	(ATMOS)	 19.15	i	22.15
	 Spiderman:	no	way	home	(ATMOS)	 16.00,	19.00	i	22.00
	 Matrix	 15.50
	 The	King’s	man	 18.40	i	21.15
	 Spiderman:	no	way	home	 16.30,	19.30	i	22.20
	 ¡Canta	2!	 17.15	i	19.30
	 La	casa	Gucci	 21.45
	 Mamá	o	papá	 16.15,	18.00	i	22.30
	 Matric	 18.15
	 El	contador	de	cartas	 21.15
	 100	días	con	la	tata	 16.15	i	21.00
	 The	King’s	man	 20.00
	 Spiderman:	no	way	home	 17.00	i	20.00
	 Encanto	 16.20
	 Spiderman:	no	way	home	 18.30	i	21.30
	 West	Side	Story	 16.00	i	21.30
	 ¡Canta	2!	 18.50
	 Clifford	el	gran	perro	rojo	 16.00
	 Spiderman:	no	way	home	 18.00

SANT CELONI  Dilluns i dimarts

Ocine	 ¡Canta	2!	 16.30
	 Matrix:	Resurrections	 18.45	i	21.45
	 ¡Canta	2!	 15.50,	18.10	i	20.30
	 Mamá	o	papá	 22.40
	 The	Kings	man:	la	primera	misión	 16.20,	19.00	i	21.45
	 Encanto	 15.45
	 Spiderman:	No	way	home	 15.50,	18.00/18.45,	21.00	i	21.45

¡CANTA! 2

EUA 2021. Dir. Garth Jennings. 
Animació.	En	un	món	d’animals	
antropomòrfics,	el	coala	Buster	
Moon	és	el	propietari	d’un	
teatre	on	organitza	espectacles	
musicals.	En	el	concurs	de	cant	
més	gran	del	món	va	aconseguir	
que	els	debutants	Rosita,	Mike,	
Johnny,	Ash	i	Meena	fossin	
llançats	a	la	fama.	En	aquesta	
nova	entrega, 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.	

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

Mentre	la	seva	mare	soltera	és	
de	viatge	de	negocis,	Emily	i	el	
seu	divertit	però	impulsiu	oncle	
Casey	s’embarquen	en	una	gran	
aventura.

EL CONTADOR 
DE CARTAS

EUA 2021.	Dir. Paul Schrader 
amb Oscar Isaac i Tye 
Sheridan. William	Tell	
és	un	exmilitar	i	jugador	
professional	de	pòquer.	La	seva	
meticulosa	vida	es	trastoca	
quan	se	li	acosta	Cirk,	un	jove	
que	demana	ajuda	a	Tell	per	
executar	el	seu	pla	de	venjança	
contra	un	coronel	militar. 

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	Encanto.	

CARTELLERA

CINEMA 
La	màgia	d’Encanto	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	Encanto	està	en	
perill,	decideix	que	ella,	l’única	
Madrigal	normal,	podria	ser	
l’última	esperança.

LA CASA GUCCI
EUA 2021. Dir. Ridley Scott. 
Amb Lady Gaga i Adam Driver. 
Drama. Drama	criminal	entorn	
de	l’assassinat	el	1995	de	
Maurizio	Gucci,	net	del	fundador	
de	l’imperi	de	la	moda	Gucci,	
que	va	aparèixer	assassinat	per	
ordre	de	la	seva	exmuller	Patrizia	
Reggiani,	coneguda	com	la	“vídua	
negra	d’Itàlia”.

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	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	

superheroi.	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.

THE KING’S MAN:  
LA PRIMERA MISIÓN

Regne Unit 2021. Dir. 
Matthew Vaughn. Amb Harris 
Dickinson i Ralph Fiennes. 
Comèdia.	Un	home	haurà	de	
lluitar	a	contrarellotge	per	
aturar	un	grup	format	pels	
tirans	i	les	ments	criminals	més	
malvades	de	la	història	que	
s’han	unit	per	desencadenar	
una	guerra	que	matarà	milions	
de	persones.	

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.
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Fa 30 anys 
3/1/1992

“Els jutjats 
de Granollers 
tornen a quedar 
en situació 
precària”

Fa 20 anys 
31/12/2001

“Només 
Parets, Mollet 
i Granollers 
vigilaran 
de prop el pas 
de pessetes 
a euros”

Fa 10 anys 
2/1/2012

“Un home 
de 77 anys 
de Bigues 
mor atropellat 
per un tractor”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

L’Ametlla del Vallès
✚ DOLORS VALLS 
Centre Sant Jordi. Tel. 93 843 
19 07 | cada dia, de 9 a 22h.

Bigues i Riells del Fai
✚ TORRAS 
C. Anna Mogas, 116. Tel. 93 865 
83 42 | cada dia, de 9 a 21h. 

Caldes de Montbui
✚ De 22 a 0.30h, cal trucar a la 
Policia Local: 93 865 41 41.

Canovelles
✚ FONT ALTABA 
C. Riera, 38. Tel. 93 849 08 33  
| laborables, de 8.30 a 21h; diu-
menge i festius, de 9 a 13.30h.

Cardedeu
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dies 3, 4 i 5. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dia 6.

Les Franqueses del Vallès
✚ PACHECO  
Verge de la Mercè, 23. Tel. 93 
840 48 66 | laborables, 8.30 a 
20.30h; dissabte, de 9 a 13.30h.

La Garriga
✚ NOVA, 73 
Carretera Nova, 73.  
Tel. 93 135 21 70 | dies 3 a 5 
✚ SUÑOL 
C. Centre, 10.  
Tel. 93 871 46 86 | dia 6.

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

La Llagosta
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 3 a 6.

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
✚ CLIMENT 
Rambla Pompeu Fabra, 81. 
Tel. 93 570 73 68 | dia 3. 
✚ L’ESTACIÓ 
C. Sant Ramon, 55.  
Tel. 93 593 30 93 | dia 4. 
✚ PLANA LLEDÓ 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 5. 
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 6.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 3. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 4.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 4. 
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 5. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 6.

Montornès del Vallès
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 3. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 4. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 5. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 6.

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
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 3. 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 4. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 5. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 6.

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. Afegir bossa al vestit, 
verd al vermell i circumstancials al verb / 2. 
Camps d’eres que alteren el Saler. Més ade-
quat que la flassada, per un llit rodó / 3. Cap 
de nosaltres. La més teatral de les extremen-
yes. Noms sense O / 4. Tàlem del comte dels 
Càrpats. Senyals que a la pantalla hi passaven 
coses a remarcar / 5. Amant de rissar el ris 
gramatical. Faig un petó a un fals Bosé / 6. Un 
pessic d’ironia. No se’l pot tractar ben bé de 
delator, encara que ho explica tot. La fi del 
fil / 7. Part dels pantalons que va cama avall. 
Espartà mal oliat, per això era un serf / 8. 
Començalles d’acaballes. No és partidària de 
l’embolic, és que té les partícules estables / 9. 
ATS en funcions?: no, impulsor de benzina. 
La baixa / 10. Picaven com sobrassades al foc. 
Clònic d’abans d’inventar la clonació / 11. 
Pilar prim. Marcit, putrefacte. Rúfol (perquè 
té mal cor?) / 12. Hidrocarbur per donar pas 
a l’al•leluia. Poll al cap de sant Martí / 13. Ob-
jecte perdut després d’una bugada. Escomesa 
contra l’òrgan vital.

VERTICALS: 1. Viu al rovell de l’ou, però 
quan estava amb l’ex era molt rara. Passa de 
missa, i passa enlaire / 2. Metall febrós. Expo-
sició a l’aeronàutica no, a l’acció de l’aire. Són 
a l’agulla i al paller / 3. Rebesavi d’en Tatar, el 

pelut. Ornament sagrat per tenir la mà plena 
durant la missa / 4. Té tanta abundància que 
ens fa sentir pletòrics. Descansen com cans o 
se les heuen com amants / 5. Lisar sense vo-
calitzar. Humit com el rec de Sallent. Després 
de l’accident / 6. Ve sense ni cinc. Propici a 
l’enamorament, com tot paradís. Un rol ben 
estrany / 7. Per una mala dècima ja m’hi por-
ten, els de la mútua. Tireta de fusta de sòcol a 
sostre / 8. Temporada metàl•lica. Com a febre 
fa pensar en el tifus / 9. Abracen en Nèstor. 
Suprimirà la llengua de la Marçal. Allà on 
es trenquen els camins / 10. Tendal per a un 
tender tot sol. S’assembla al Moret, el pre-
cursor d’en Chandon / 11. Acceptat. Rentava 
de qualsevol manera la bodega marinera / 12. 
Pendent pelat i lliscós ideal per rodolar-hi 
sola. Amenaça de mort al rei.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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

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

SORTEIG
D’ENTRADES

DOBLES

barcEloNa

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

barcEloNa

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

50%
Dte.

EN EL pREu DE
L’ENTRADA

barcEloNa

SORTEIG ESpEcIAL

Renova l’edredó
del teu llit! 

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Bellavista
teatreauditori

Teatre

LA mOTXILLA DE L’ADA
Dissabte 8 de gener a les 18.00

cicle d’espectacles infantils i familiars

saNta EuGèNia DE bErGa

2X1
EN LES

VISITES A LA
GRANjA

SORTEIG D’EDREDONS

Dilluns, 3 de gener de 2022 39



LA CONTRA

  EL    NOU
Presidenta Beth Codina
Director editorial Agustí Danés

Director edició
Jesús Medina
Redactors en cap
Joan Carles Arredondo (economia i esports)  
Josep Villarroya (notícies i calaix)
Secció
Teresa Terradas (cultura)
Redacció
Griselda Escrigas (fotografia), Ferran Polo (notícies i calaix) 
Pol Purgimon (esports), Oriol Serra (notícies i calaix) 
Correcció Xavier Canals

Informàtica i producció Jordi Soler
Publicitat edicions Rosa Serra
Publicitat edició Toni González
Màrqueting Teresa Molas
Administració Esperança Polvillo

Redacció, administració i publicitat
Granollers: Carrer Girona, 34, 1r pis / 08402
Tel. 93 860 30 20 / Whatsapp 648 678 819 / Fax 93 870 70 55

Edició i distribució
Vic: Premsa d'Osona, S.A. Plaça de la Catedral, 2 / 08500

Impressió Cre-a
Dipòsit Legal B-34.571-1989

Difusió controlada per OJD
Periòdic adherit al Consell de la Informació de Catalunya

www.el9nou.cat 
recepcio@gra.el9nou.com

9

NOU9EL

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
0

0
4

2
0

1
0

3

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
1

0
3

Menú gran
A la carretera Vella de 
Sant Celoni, dimecres 
passat, un restaurant 
anunciava així el seu 
menú amb una pissarra a 
la vorera. Ens va sorpren-
dre perquè no és gaire 
habitual que un menú de 
13 euros consti d’un total 
de 20 plats. No podem 
dir si es tracta d’un gran 
menú, però el que podem 
dir, sens dubte, és que és 
un menú gran i que deu 
tenir molta diversitat. Tot 
el nostre suport al sector 
de la restauració, que pas-
sa per moments difícils.
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VISIÓ PERIFÈRICA

Com està vivint el seu sector la crisi 
sanitària?

Des del primer moment l’hem 
viscut enmig d’una gran incertesa. 
Al principi de tot se’ns va declarar 
activitat essencial i se’ns va permetre 
obrir, però van haver de ser les dife-
rents federacions del gremi d’arreu 
d’Espanya qui redactés la normativa 
per la qual ens havíem de regir, per-
què les administracions no ens havi-
en proporcionat cap línia d’actuació.

Tot i això, van optar per  tancar 
durant el primer confinament.

Se’ns havia permès obrir, però com 
a gremi vam considerar que no era 
segur. Parlem d’un moment en què ni 
tan sols el personal sanitari disposava 
de prou material per protegir-se del 
virus. Si als sanitaris els faltava equi-
pament, no tenia sentit que l’utilit-
zéssim nosaltres per pentinar la gent. 
I sense aquest material no podíem 
treballar, perquè a la nostra feina no 
es poden mantenir les distàncies de 
seguretat. Per tant, vam optar per 
tancar com la majoria de sectors.

A partir del moment en què van 
tornar a obrir, com han gestionat el 
dia a dia?

El primer problema amb què ens 
vam trobar va ser el límit d’afora-
ment. Amb menys clients, molts esta-
bliments no podien reincorporar tot 
el seu personal i havien de mantenir 
part de les seves plantilles en ERTO. 
Després ens vam adonar que molta 
gent espaiava cada cop més les visi-
tes, ja fos per por de contagiar-se o 
perquè en un context de crisi va can-
viar de prioritats. De mica en mica, 
a mesura que hem après a conviure 
amb el virus, tot això s’ha anat corre-
gint i ens hem pogut recuperar d’una 
forma més o menys esglaonada.

A hores d’ara, la gent que va a la 
perruqueria, hi va tranquil·la?

Des del sector s’han pres totes les 
mesures possibles per garantir que 
les perruqueries i centres d’estètica 
siguin espais segurs. Hem instal·lat 
filtres per netejar l’aire, obrim portes 

i finestres regularment per facilitar 
la ventilació, desinfectem constant-
ment les instal·lacions, disposem de  
gel hidroalcohòlic i les eines que fem 
servir per treballar amb cada client, o 
bé són d’un sol ús o bé es desinfecten 
abans de tornar-se a utilitzar. La gent 
pot venir tranquil·la.

Per segon any consecutiu vivim un 
Nadal atípic, amb restriccions que 
limiten les trobades socials. Com els 
està afectant tot plegat?

Amb molt moviment a l’agenda. 
D’una banda hi ha aquella gent que 
ha d’anul·lar visites perquè ha estat 
en contacte amb un positiu. Després, 
la cancel·lació de sopars d’empresa o 
de la mateixa revetlla de Cap d’Any, 
fa que molta gent no tingui tanta 
pressa per pentinar-se i ho deixi per 
més endavant. Tot plegat també fa 
que ara puguem atendre totes aque-
lles persones a qui no havíem pogut 
donar hora fins després de festes.

Quins són els principals reptes del 
sector, arribat aquest punt?

Ens hem adonat que molts profes-
sionals del gremi encara no són cons-
cients de la importància d’associar-se 
per ser més forts a l’hora de negociar 
amb l’administració. Per defensar 
un col·lectiu cal que tothom vagi 
junt, tenir moltes signatures i un sol 
interlocutor davant del govern. Som 
un sector amb poca iniciativa a l’hora 
d’associar-se, i és una situació que cal 
revertir.

De la pandèmia, n’han tret res de 
positiu?

El més positiu ha estat la compren-
sió i el suport per part dels nostres 
clients, que van tornar a confiar en 
nosaltres quan vam reobrir després 
del confinament, i que des d’ales-
hores han assumit la seva part de 
responsabilitat a l’hora de frenar la 
propagació del virus. Han entès que 
aturar la pandèmia és cosa de tots, i 
en part és gràcies a ells que al nostre 
sector no hi ha hagut contagis.

Oriol Serra
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Pérez, de 56 anys i veïna de Granollers, dirigeix el seu 
propi centre d’estètica, Bellesa Essencial, i és la secre-
tària de la Federació Catalana de Perruqueria i Estèti-
ca. Davant la pandèmia, diu que cal pensar en positiu.

“El més positiu de la pandèmia ha 
estat el suport per part dels clients”

PILAR PÉREZ, presidenta de la Unió de 
Perruqueria i Estètica del Vallès Oriental

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LXIII)


