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Una AMPA lligada a 
entitats unionistes demana 
el 25% de castellà a tota 
l’escola de Sant Fost

El Recam Làser guanya 
amb claredat el Girona 
(4-1) i se situa setè a la 
classificació

Els grans grups de 
distribució guanyen 12.000 
metres quadrats de superfície 
en dos anys a la comarca

(Pàgina 27)(Pàgina 10) (Pàgina 16)

Mor a 76 anys 
Josep Aymerich, 
alcalde de 
l’Ametlla del 
1974 al 1979 

(Pàgina 8)

Marta Vilaret 
serà la cap de 
llista d’ERC a 
Mollet en les 
municipals

Suplement mensual 646 079 023 / 648 678 819

EL 9 MOIANÈS
Dilluns, 17 de gener de 2022
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Laura García, César Fernández i els seus fills 
Diego i Arnau viuen a Castellcir des del 2020. 
Buscaven un habitatge al Maresme però durant 
el confinament van topar amb l’anunci d’una casa 

en venda al Moianès. La casa, d’entrada, no els va 
agradar, però sí l’entorn i s’hi van llançar de cap. 
Ell teletreballa per a una empresa de l’Empordà 
i ella va tancar el centre de ioga que tenia a 

Barcelona i ara fa les classes virtuals. A Castellcir 
s’hi han sentit acollits des del primer dia: “És com 
si el poble s’hagués repoblat amb gent de la peri-
fèria, de fora del Moianès.”
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Castellterçol, Calders i Moià són els municipis de la comarca que han sumat més habitants

La població del Moianès creix 
un 8% en els últims cinc anys

(Pàgina 9)
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(Pàgines 4 i 5)
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Moià i Castellterçol 
recuperen les festes 
majors d’hivern 
adaptant-les
a la pandèmia

(Pàgina 6)

La Grossa deixa 
9 milions d’euros 
a Castellterçol: 
“És un cop de 
moral al poble”

(Pàgina 7)

Obren a Moià      
A Cobert, un 
nou espai de 
pensament crític
i creació artística

(Pàgina 10)

Entrevista a Clara 
Payas: “A la perifèria 
es poden fer coses 
tan interessants com 
a Barcelona”

(Pàgina 12)

Poues, el llegat del comerç del gel   
El Moianès manté les poues: els dipòsits de 
pedra on entre els segles XVII i XVIII es 
conservava el gel que es venia a Barcelona.

Oló, entre la indústria i els serveis
Xavier Baraut, alcalde de Santa Maria d’Oló, 
confia en el POUM per definir si el poble ha 
de tendir cap a la indústria o els serveis.

De Barcelona a Castellcir “per una casualitat”

Suplement mensual

(Pàgina 4)

Més de cent aspirants  
per cobrir quatre places  
a la Policia Local de Llinars
La convocatòria s’ha fet arran de la detenció de quatre membres del cos (Pàgina 5)
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En quatre anys, del 2017 al 
2021, el nombre de vehicles 
elèctrics ha crescut en 60 
unitats a Granollers, on no 
arriben al 0,24% del total 
de la flota de turismes. El 
mateix passa a la resta de 
les 15 localitats vallesanes 
de les quals la Direcció 
General de Trànsit ha 
facilitat dades. L’augment 
de vehicles elèctrics es fa 
a un ritme molt lent. A 
Granollers, s’ha activat un 
dels tres punts de recàrrega 
instal·lats al març.

El nombre 
de cotxes 
elèctrics 
creix a un 
ritme lent

(Pàgines 2 i 3) Jolita Blyzyee, que fa el trajecte entre Barcelona i Taradell, carregant el cotxe a Granollers

Aniversari dels aparelladors
La delegació del Vallès Oriental del Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyes d’Edificació celebra el 30è 
aniversari de la seva constitució.

(Pàgines 14 i 15) Els quatre delegats del col·legi
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Sant Hilari sense fogueres
L’aplec de Sant Hilari, de Cardedeu, ha recuperat, aquest 
diumenge, alguns dels actes més rellevants, com la missa i 
el repartiment de panets, però no l’àpat ni les fogueres.

(Pàgina 21) El repartiment dels panets a l’ermita
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Els pilots verds als dos costats del punt de connexió indiquen que aquest ja està actiu i en funcionament per poder fer les càrregues

S’activa el primer dels tres 
punts de recàrrega instal·lats 
des del març a Granollers

Granollers

F.P.

En les darreres setmanes, 
ha entrat en funcionament 
el punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics que l’Ajun·
tament de Granollers va 
instal·lar al costat de l’apar·
cament públic del passeig de 
la Conca del Besòs, davant 
del supermercat Mercadona. 
L’equipament estava instal·
lat des del març però encara 
no funcionava perquè no 
s’havia culminat la connexió 
a la xarxa elèctrica. Ara, ja 
surt com a disponible a l’apli·
cació Electromaps, una de les 
referència per als conductors 
de vehicles elèctrics i que 
permet activar la recàrrega.

En canvi, els altres dos 
nous punts de recàrrega que 
es van muntar el març de 
2021 continuen sense fun·
cionar, deu mesos després. 
Estan situats a l’aparcament 
públic del carrer Ramon 
Llull i al camí del Cemen·
tiri, entre l’establiment 
Burger King i la deixalleria 
Granollers Nord. Aquí, la 
connexió depèn d’Endesa. 
En el cas del punt de recàr·
rega de la Conca del Besòs, 
depenia d’Estabanell. 

Tots tres punts són de 
recàrrega semiràpida i 
permeten la connexió de 
dos vehicles a la vegada. 
Permetran ampliar la xarxa 
actual, que, a banda del car·
regador del passeig Conca 

La presència de turismes 
elèctrics creix però continua 
sent testimonial a la comarca

Granollers

Ferran Polo

La presència de turismes 
elèctrics als municipis del 
Vallès Oriental ha crescut 
en els darrers quatre anys 
però encara continua en per·
centatges per sota de l’1% 
respecte del total de cotxes 
matriculats a cada municipi. 
Segons les dades facilitades 
per la Direcció General de 

Trànsit (DGT) de 15 muni·
cipis del Vallès Oriental, la 
Roca és el que registra un 
major percentatge de turis·
mes elèctrics respecte del 
total però és només el 0,39%: 
24 d’un total de 6.194 amb 
les xifres de finals de 2021. 
El març de 2017 hi havia a la 
Roca un únic vehicle elèctric. 
A Granollers, en aquests gai·
rebé quatre anys, s’ha passat 
de 12 vehicles elèctrics a 72. 

Aquí representen el 0,24% 
del total. A Mollet, l’any 
2017, n’hi havia 5 i ara ja són 
31. És només el 0,13% del 
total. El mínim es registra 
a la Llagosta amb només el 
0,03% de turismes elèctrics 
respecte del total. Són només 
dos en un poble on hi ha 
2.934 vehicles dièsel i 2.808 
de gasolina. 

Fins i tot, el nombre cot·
xes amb altres combustibles 

alternatius com al gas liquat 
del petroli o el gas natural 
comprimit és lleugerament 
superior al de vehicles elèc·
trics en la majoria de pobla·
cions analitzades. En el cas 
de Granollers, per exemple, 
n’hi ha 114 de gas liquat del 
petroli i 21 de gas natural 
comprimit.

Sí que hi ha una major pre·
sència de turismes híbrids: 
són els que funcionen prin·

cipalment amb un motor de 
benzina però que tenen el 
suport d’un motor elèctric 
que s’activa, especialment, 
en el moment de l’arren·
cada i a velocitats baixes. 
Amb tot, representen entre 
l’1,64% del total de turismes 
a Sant Celoni i el màxim del 
2,67% que hi ha a la Garriga, 
segons les dades de la DGT. 
Granollers (2,65% d’híbrids) 
i Cardedeu (2,64%) són les 
altres dues poblacions que 
completen el podi. 

La comparació dels vehicles 
que hi havia el març de 2017 
amb les xifres de finals de 
l’any passat mostren que el 
parc de turismes de tots els 
15 municipis vallesans ana·
litzats ha continuat augmen·
tant. A Granollers, en aquest 
període de menys de quatre 
anys, s’han sumat gairebé 
1.000 cotxes nous. També 
destaca l’increment de Lliçà 
d’Amunt amb 902 cotxes més 

Elèctrics 
2017

Elèctrics 
2021 Dièsel Gasolina Híbrids Etanol Gas liquat 

del petroli
Gas natural 
comprimit Altres Total 

2021
Total 
2017

% elèctrics 
2021

% elèctrics 
2017

Diferència 
elèctrics

Caldes de Montbui 4 32 4.943 4.169 218 1 37 13 2 9.383 8.579 0,34% 0,05% +28
Canovelles 3 7 3.942 3.822 112 0 18 6 0 7.900 7.524 0,09% 0,04% +4
Cardedeu 1 21 4.531 4.230 239 0 37 9 0 9.046 8.521 0,23% 0,01% +20
Les Franqueses del V. 3 29 5.574 4.978 252 0 38 9 0 10.851 10.040 0,27% 0,03% +26
La Garriga 4 13 4.090 4.279 231 0 32 7 0 8.639 8.098 0,15% 0,05% +9
Granollers 12 72 13.896 15.040 791 0 114 21 0 29.862 28.866 0,24% 0,04% +60
La Llagosta 0 2 2.934 2.808 100 0 19 11 0 5.872 5.619 0,03% 0,00% +2
Llinars del Vallès 2 13 2.766 2.530 123 0 25 3 1 5.448 4.901 0,24% 0,04% +11
Lliçà d’Amunt 6 36 4.870 4.341 244 0 44 22 2 9.523 8.621 0,38% 0,07% +30
Mollet del Vallès 5 31 11.708 12.114 465 0 91 76 2 24.456 23.737 0,13% 0,02% +26
Montornès del Vallès 2 10 4.429 3.937 138 0 32 10 0 8.546 8.012 0,12% 0,02% +8
Parets del Vallès 9 16 5.154 5.073 227 0 57 29 0 10.540 10.183 0,15% 0,09% +7
La Roca del Vallès 1 24 2.998 3.013 143 0 36 4 0 6.194 5.843 0,39% 0,02% +23
Sant Celoni 11 12 4.431 3.887 139 0 30 4 0 8.491 7.796 0,14% 0,14% +1
Sta. M. de Palautordera 4 7 2.657 2.405 111 0 26 6 0 5.205 4.801 0,13% 0,08% +3

Evolució del parc de turismes elèctrics al Vallès Oriental Font: Direcció General de Trànsit

Granollers ha passat de 12 a 72 en els darrers quatre anys però tot just són el 0,24% del total
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“Els clients ara ho demanen”
L’empresa Fraikin, dedicada al rènting o lloguer a llarg termini, ja té un 10% 
de la flota amb vehicles amb etiqueta “Eco” o “0 emissions”

Granollers

F.P.

L’empresa Fraikin, especialit-
zada en el rènting o lloguer 
a llarg termini de vehicles 
industrials com camions, 
furgonetes o ambulàncies, té 
actualment el 10% de la seva 
flota de vehicles amb eti-
queta “Eco” o “0 emissions” 
i que, per tant, funcionen 

amb gas o electricitat o són 
híbrids (gasolina i elèctrics). 
De vehicles 100% elèctrics, 
en tenen una quarantena, 
principalment furgonetes 
com la Renault Kangoo ZE 
o la Nissan e-NV200. També 
alguns turismes. “Jo mateix 
faig servir un vehicle elèctric 
perquè hi crec molt”, apunta 
Martí Batallé, director gene-
ral de Fraikin a EL 9 NOU.

Batallé assegura que, en 
la darrera dècada, s’han fet 
“petits passos” per impulsar 
el vehicle elèctric. En el cas 
de les furgonetes, “ja n’hi 
comença a haver d’elèctri-
ques però encara no gaires”. 
Els camions, en canvi, “encara 
estan molt en proves però 
s’està avançant molt”. “N’hi 
ha però els preus són molt 
elevats”, indica. Per Batallé, 

més enllà de la tecnologia 
que permeti autonomies com-
patibles amb les necessitats 
de les empreses de transport 
per carretera, també caldrà 
disposar d’una xarxa de punts 
de recàrrega prou ràpids per 
fer-les competitives. 

Segons el responsable de 
Fraikin, els clients “es van 
adaptant a poc a poc al vehi-
cle elèctric”. “Sobretot les 
empreses amb flotes de vehi-
cles.” “Les empreses han anat 
fent el deures”, diu Batallé, 
que assegura que “els clients 
són més conscients” de la 
importància de fer servir 
vehicles menys contami-
nants. “I ho demanen.” Una 
flota amb etiquetes “Eco” o 
“0 emissions” permet reduir 
les emissions de diòxid de 
carboni i, per tant, ser més 
respectuosos amb el medi 
ambient. A la vegada, no que-
den limitats per les restric-
cions a la mobilitat que els 
vehicles més contaminants 
comencen a tenir en algunes 
grans ciutats com és el cas de 
Barcelona des de la implanta-
ció de la zona de baixes emis-
sions. Aquest mes de gener 
ha afegit noves limitacions 
per a camions (N2, N3) i 
autocars petits anteriors a la 
norma Euro 4 (habitualment 
matriculats abans de 2006 o 
2007). 

PUNTS DE RECÀRREGA 
PROPIS

Les instal·lacions de Fraikin 
al polígon Congost disposen 
d’un punt de recàrrega per 
a vehicles elèctrics. Aquest 
any, però, tenen previst 
instal·lar-ne tres més.
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Els pilots verds als dos costats del punt de connexió indiquen que aquest ja està actiu i en funcionament per poder fer les càrregues

del Besòs, està formada 
pels punts que hi ha al car-
rer Camp de les Moreres 
–l’únic de càrrega ràpida 
a la via pública–, al costat 
de Can Muntanyola i al 
carrer Josep Umbert, prop 
dels jutjats (càrrega semi-
ràpida) i al carrer del Rec, 
davant de les instal·lacions 
d’Estabanell. Aquest darrer 
és de càrrega lenta. També 
hi ha punts de recàrrega 
lenta a l’aparcament de Can 
Comas que poden fer servir 
els vehicles que hi estiguin 
aparcats sense un recàrrec 
en la tarifa, que és la matei-
xa que per als vehicles de 
combustió. 

A banda, hi ha punts de 
recàrrega en alguns esta-
bliments comercials com 
l’Esclat o l’Aldi de la ronda 
Sud. Recentment, s’han 
situat nous punts de càr-
rega ràpida i de pagament 
d’Iberdrola a l’aparcament 
de l’establiment de menjar 
ràpid Viena, al Ramassar. 
Encara no estan operatius.

En altres tipus de vehi-
cles, la presència d’elèctrics 
és encara més baixa. A 
Granollers, per exemple, hi 
ha 21 furgonetes elèctriques 
de 2.913 entre gasoil i gasoli-
na. També hi ha 13 camions, 
14 motos i 7 ciclomotors 
elèctrics. A Mollet, hi ha 5 
motos elèctriques, 4 furgone-
tes i 3 ciclomotors. 

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Dues furgonetes elèctriques de Fraikin adscrites a l’Ajuntament de Palma de Mallorca a través d’un rènting amb l’empresa amb seu a Granollers

Una dècada del primer vehicle 
elèctric matriculat a Granollers

Granollers Fa tot just 10 anys, es va matri-
cular el primer vehicle elèctric a la ciutat de 
Granollers. Era un Nissan Leaf –un model 
que encara és al mercat, tot i que ha anat 
evolucionant– propietat de l’empresa Frai-
kin, que, amb l’adquisició d’aquest vehicle, 
va fer una primera prova per a la implan-
tació d’aquesta tecnologia a la seva flota. 
Segons ha explicat Martí Batallé, director 
general de Fraikin, el van tenir durant sis 

anys fins que el van vendre a un concessio-
nari. “Va ser una primera experiència i vam 
estar molt contents”, explica. El turisme el 
feia servir un client de Fraikin com a vehi-
cle d’ús habitual per a les seves necessitats. 
El simbolisme de la matriculació d’aquest 
primer vehicle a Granollers va fer que s’or-
ganitzés un acte de presentació a les instal-
lacions de l’aparcament de Can Comas (a 
la fotografia). Havia començat a funcionar 
l’estiu de 2011, on també s’havien instal·lat 
uns dels primers punts de recàrrega de vehi-
cles elèctrics a la ciutat.
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en aquest període de temps. 
En 11 dels 15 municipis del 

Vallès Oriental de l’informe, 
la flota de vehicles dièsel 
supera la dels de gasolina. 
Tot i que la diferència no 
és gaire gran, els dièsel són 
majoritaris entre els turis-
mes de Caldes, Canovelles, 
Cardedeu, les Franqueses, 
la Llagosta, Llinars, Lliçà 
d’Amunt, Montornès, Parets, 
Sant Celoni i Santa Maria de 
Palautordera. No passa a la 
Garriga, Granollers, Mollet i 
la Roca. 

Ajudes  
per a la compra
Granollers

Amb recursos dels fons 
europeus Next Generati-
on, hi ha en marxa el pla 
Moves III per impulsar 
la compra de vehicles 
elèctrics i la instal·lació 
de punts de recàrrega. A 
Catalunya, hi ha un pres-
supost de 65,5 milions i ja 
s’han sumat més de 4.000 
peticions per la compra 
de vehicles –sumen més 
de 20 milions en ajudes– i 
prop de 2.000 sol·licituds 
per a la instal·lació de 
punts de recàrrega (gai-
rebé 10 milions). La con-
vocatòria acaba el 31 de 
desembre de 2023.
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Marta Vilaret serà la cap de llista 
d’ERC a les municipals a Mollet
Oriol López ha anunciat que no tornarà a encapçalar la llista, després de 10 anys
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Marta Vilaret, parla aquest dissabte després de l’assemblea d’ERC amb Oriol López al seu darrera

Mollet del Vallès

Jose Villarroya

Primera candidata del Vallès 
Oriental a les eleccions 
municipals del 26 de maig de 
l’any vinent confirmada de 
forma oficial. L’assemblea 
de militants i simpatitzants 
d’ERC de Mollet va escollir, 
per unanimitat, dissabte la 
regidora Marta Vilaret com 
a cap de llista d’Ara Mollet-
ERC. Era l’única candidatura 
que es presentava i va tenir 
el suport dels 64 participants 
en l’assemblea, que es va 
celebrar en format mixt, pre-
sencial i a distància.

Vilaret, de 41 anys, és 
militant d’ERC des de l’any 
2004, va ser regidora a Santa 
Maria de Martorelles del 
2003 al 2007 i, posterior-
ment, número 2 de la llista a 
Mollet en totes les eleccions 
municipals, a partir del 2011, 
per darrere d’Oriol López. És 
membre de l’executiva del 
partit i vicesecretària general 
de Drets i Llibertats i Lluita 
Antirepressiva d’ERC des del 
darrer congrés del 2019. És 
enginyera tècnica d’Obres 
Públiques per la UPC des del 
2007 i màster en Urbanisme 
i Gestió de la Ciutat per la 
UOC des del 2014.

En la primera intervenció 
pública, a la mateixa seu 
d’ERC de Mollet, després 
d’haver estat escollida, es va 

mostrar il·lusionada per ini-
ciar el que va qualificar com 
“una nova etapa però també 
de continuïtat” perquè va 
assegurar que continuarà el 
tàndem dels darrers 10 anys 
amb Oriol López, del qual 
va dir que “ha fet una feina 
immensa i la continuarà 
fent”.

Vilaret va afirmar que 
el projecte que representa 
“transcendeix ERC i vol ser 
el més semblant possible 
a la societat molletana”. I 
va anunciar que una de les 

prioritats serà el feminisme 
i la lluita per la igualtat. En 
aquest sentit, va remarcar 
que “Mollet ha estat una ciu-
tat d’alcaldesses tot i que ara 
estem vivint un llarg parèn-
tesi”.

La futura candidata va 
dir que ERC té “un projecte 
alternatiu sòlid que s’ha anat 
consolidant en els darrers 
anys per trencar amb la gri-
sor i l’apatia actuals”. I va 
afegir que vol tenir “un lide-
ratge col·laboratiu, proper i 
coral i impulsar una manera 

diferent de fer política, sen-
se lideratges personalistes. 
Diferent dels 35 anys de 
govern socialista”.

Per la seva banda, Oriol 
López, actual secretari de 
Coordinació Municipal i 
Ciutats Grans d’ERC, mili-
tant des del 2003 i regidor 
de Mollet des del 2009, va 
desvincular la seva renún-
cia a encapçalar per quart 
cop la llista del càrrec que 
ostenta a la direcció nacional 
d’ERC. Va dir que la decisió 
l’havia pres abans d’assumir 

el càrrec i va anunciar que 
donarà tot el suport a la can-
didatura de Vilaret. “Puc ser 
a la llista o no. Faré el que 
em demanin, des d’una altra 
vessant, però amb més força 
que mai perquè l’objectiu és 
que el republicanisme d’es-
querres torni a governar a 
Mollet després dels anys de 
la República.” I va llançar un 
advertiment a l’alcalde, Josep 
Monràs i al PSC: “Si algú pen-
sa que portant-nos davant la 
justícia o fent altres coses ens 
hem cansat, que s’ho tregui 
del cap. Estic amb més força 
que mai. Treballaré pel partit 
a nivell nacional, però m’es-
forçaré per aquesta ciutat.”

López es va desfer en elo-
gis cap a la seva successora 
com a cap de llista. “Dels 
25 regidors i regidores de 
l’Ajuntament de Mollet és 
la més preparada. Es veu en 
cada ple. Sap escoltar i estar 
al costat de la gent i és un 
referent en moltes lluites 
socials i nacionals. Estic con-
vençut que serà la propera 
alcaldessa perquè Mollet es 
mereix un canvi.” En aquest 
sentit, López va insistir en 
una idea: “El 2023 farem el 
canvi. Ja toca. No es va poder 
fer l’any 2019 per culpa d’al-
guns que es fan dir esquerra 
transformadora, però van 
apuntalar el règim.”

Oriol López és regidor de 
Mollet des del 2009, quan 
va substituir Xavier Fenosa 
L’any 2011 va ser el cap de 
llista i des de llavors, ERC ha 
tingut un important ascens 
de suport electoral. L’any 
2011 va passar d’1 a 2 regi-
dors. L’any 2015 en va tenir 
5 i l’any 2019 en va guanyar 
un, fins a 6. Actualment, és el 
segon grup de l’Ajuntament, 
darrere del PSC, que en té 10.

Portes obertes a la cooperativa d’atenció psicològica Espai Nacre, de Granollers

Atenció als més vulnerables
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D’esquerra a dreta, Cristina Domínguez, Alba Cobos, Núria Pomés i Eva Cuenca, durant la jornada de dissabte

Granollers

EL 9 NOU

La cooperativa Espai Nacre, 
de Granollers, una entitat 
dedicada a l’àmbit de la salut 
mental que han impulsat tres 
sòcies fundadores, va fer dis-
sabte una jornada de portes 
obertes a la seu del carrer 
Joan Prim. Una trentena de 
persones van passar pel local 
al llarg del dia, segons ha 
explicat la seva presidenta, 
Cristina Domínguez. “Van 
venir persones interessades 
en els serveis de psicologia 
que prestem i també repre-
sentants d’entitats sense 
ànim de lucre amb les quals 
ja teníem contacte i amb les 
quals col·laborem.” Entre 
d’altres, hi va anar Eva Cuen-
ca, la presidenta de l’entitat 
feminista Sorotopia, i perso-

nes vinculades amb entitats 
que també treballen en l’àm-
bit de la salut mental.

“Vam donar a conèixer 
els serveis i el local, com a 
recurs comunitari, no només 
com una consulta de psico-
logia sinó com un lloc on les 
entitats sense ànim de lucre 
puguin fer alguna de les 
seves activitats.”

L’Espai Nacre resta obert 
de dilluns a divendres de 9 
del matí a 2 del migdia i de 
4 de la tarda a 8 del vespre. I 
els dissabtes de 9 del matí a 2 
del migdia.

Al local s’ofereixen serveis 
de psicologia convencional, 
però també s’hi porten a 
terme sessions de ioga, min-
dfulness i mediació artística 
a través de disciplines com 
la fotografia, el teatre, la 
pintura o el joc. Les tres 
sòcies afirmen que un dels 
objectius és posar l’atenció 
psicològica a l’abast de totes 
les persones que la puguin 
necessitar, independentment 
de la seva situació econòmica 
i social.
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Més de cent candidats per a quatre 
places a la Policia Local de Llinars 
La convocatòria s’ha obert arran de la detenció de quatre agents del cos l’octubre passat
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Vehicles de la Policia Local de Llinars davant la seu del cos

Llinars del Vallès

Joan B. Mauri

Fins a 102 candidats aspiren 
a les quatre places d’agent 
de la Policia Local de Lli-
nars, en una convocatòria de 
funcionari interí. L’Ajunta-
ment va convocar aquestes 
places després que, el mes 
d’octubre passat, els Mossos 
d’Esquadra van detenir qua-
tre membres del cos en una 
operació contra el tràfic de 
drogues.

Dels quatre detinguts, dos 
eren caporals, però la con-
vocatòria només es fa per 
cobrir quatre places d’agent. 
“Els caporals els estem bus-
cant en altres llocs”, explica 
el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Josep Aixandri. “S’ha 
buscat cobrir les places de 
caporals amb trasllats, però 
de moment no ho hem acon-
seguit”, afegeix l’alcalde, 
Martí Pujol.

L’opció sobre la qual es 
treballa suposaria el trasllat 
de caporals d’altres policies 
locals, en règim de comissió 
de serveis. Amb tot, no es 
descarta haver de fer una 
reorganització de la Policia 
Local a Llinars.

Els candidats per a la con-
vocatòria d’agent hauran de 
superar les diferents fases 
de selecció, amb proves 
de català, cultura general, 
teòrica, pràctica, física i un 

test psicotècnic. El procés 
avançarà amb l’objectiu fixat 
per part de l’Ajuntament que 
els agents estiguin incorpo-
rats a la plantilla al mes de 
març. Després, i en funció de 
l’evolució del procés, l’Ajun-
tament els anirà enviant a 
l’Escola de Policia.

L’Ajuntament, amb la pos-
sibilitat de disposar d’una 
borsa de treball amb la qual 
poder cobrir situacions 
degudament motivades, 
estableix que, durant un ter-
mini màxim de dos anys des 

del final del concurs d’opo-
sició, podrà utilitzar la llista 
d’aspirants aprovats i que 
hagin superat totes les pro-
ves del procés de selecció, 
sense que hagin estat nome-
nats, perquè puguin ser-ho 
posteriorment, en règim 
d’interinatge.

D’altra banda, la setmana 
passada es va reunir la Junta 
de Seguretat Local de Lli-
nars, presidida per l’alcalde, 
Martí Pujol, i amb la presèn-
cia del regidor de Seguretat 
Ciutadana, Josep Aixandri; la 

representant de la Delegació 
del Govern de la Generalitat, 
Cristina Paraira, i diferents 
comandaments dels cossos 
dels Mossos d’Esquadra, 

Guàrdia Civil i Policia Local. 
A la junta es va tractar la 
situació actual al municipi, i 
els assistents van manifestar 
la voluntat de continuar col-
laborant en les tasques de 
seguretat.

Tot i que no es va abordar 
l’evolució del cas dels quatre 
agents detinguts, l’Ajunta-
ment sí que va posar sobre 
la taula l’actual problemàti-
ca sorgida arran d’aquesta 
situació. Va demanar la col-
laboració dels Mossos d’Es-
quadra en matèria de segure-
tat. De moment, aquest cos 
ha incrementat la presència 
al municipi.

Una altra de les qüestions 
tractades en la reunió va ser 
la problemàtica de les con-
centracions i curses de cotxes 
que, alguns caps de setmana, 
es fan en els vials del polígon 
industrial AP-7. Fa un temps,  
l’Ajuntament va posar uns 
ressalts en els vials per obli-
gar els vehicles a reduir la 
velocitat i posar més dificul-
tats a aquestes curses.

Precisament, dissabte de la 
setmana passada, es va poder 
evitar una nova concentració. 
Des de divendres i durant el 
cap de setmana, els accessos 
al polígon estan tallats per 
unes obres que s’allargaran 
encara durant un temps. 
Els accessos a aquesta zona 
industrial també tenen més 
vigilància.

Aquest any es publicarà un llibre sobre el conflicte bèl·lic a la població

Cardedeu dedicarà un monument  
a les víctimes de la Guerra Civil

Cardedeu

EL 9 NOU

Cardedeu prepara un acte 
d’homenatge a les víctimes 
de la Guerra Civil al munici-
pi. Dissabte vinent, dia 22, 
s’inaugurarà un monument 
en memòria de les persones 
que van perdre la vida a la 
Guerra i en la postguerra: 
soldats cardedeuencs morts 
o desapareguts al front, 
víctimes de la violència revo-
lucionària a la rereguarda i 
de la retirada republicana, 
víctimes dels bombardejos 
franquistes, víctimes de la 
repressió franquista, soldats 
destinats a la població morts 
en accident, víctimes per 
accidents d’armament i una 
víctima del nazisme.
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Imatge de la seu de l’ajuntament durant la Segona República

A la inauguració del monu-
ment, que estarà situat a la 
plaça de Francec Macià, hi 
participaran l’alcalde, Enric 
Olivé, regidors del municipi 

i familiars de les víctimes. 
També s’està treballant en 
un llibre sobre el conflicte 
bèl·lic que es publicarà al 
llarg d’aquest any.
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La Roca posa en marxa les 
obres de l’eix cívic de la Torreta
S’habilitaran espais de joc infantil, d’esports, exercici físic, passeig i descans
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Els moviments de terres ja han començat al sector de l’eix cívic de la Torreta

La Roca del Vallès

J.V.

Les obres de la segona fase 
de l’eix cívic a la Torreta 
han començat després de les 
festes de Nadal, tal com era 
previst. El projecte és un dels 
més reivindicats d’aquest 
barri de la Roca i consisteix 
en una remodelació i millora 
del parc infantil i la integra-
ció dels espais a l’entorn i la 
millora de les funcions de 
cada àrea. La zona del talús 
vertical s’aprofitarà per 
instal·lar-hi un gran tobogan.

En total, s’actuarà sobre 
una superfície de prop de 
2.400 metres quadrats que 
inclou una zona infantil de 3 
a 8 anys, un espai recreatiu 
per a majors de 8 anys i àrees 
esportives, una zona de gim-
nàs amb aparells per fer exer-
cici físic, un espai de passeig 
i de descans i un accés nou a 
la part baixa de l’espai, on hi 
ha la Font del Cargol.

L’obra té un pressupost de 
352.800 euros, un termini 
d’execució d’entre cinc i sis 
mesos i s’ha adjudicat a l’em-
presa Drim Medio Ambiente, 
SL. que és la mateixa que ja fa 
el manteniment dels espais 
verds del poble. La direcció 
d’obra la fa Arquivistes Estu-
di. El regidor d’Urbanisme, 
Xavier del Villar, ha afirmat 
que el parc “ha de ser respec-
tuós amb el medi ambient, ha 
de respondre a les necessitats 
d’eficiència energètica i ha 
de ser accessible i inclusiu. 
Un espai que ha de ser clau 
i central en la vida de la Tor-

reta”.
D’altra banda, les obres 

de remodelació de l’edifici 
de Can Torrents patiran un 
retard perquè la licitació del 
projecte, valorat en 342.856 
euros, va quedar desert. Ara, 
l’Ajuntament ha obert un 
procediment negociat amb 
quatre empreses i s’adjudica-
rà a la que presenti la millor 
oferta, segons Xavier del 
Villar.

El projecte preveu la 
modernització de les instal-
lacions, fent-les més accessi-
bles i segures i que l’edifici 
pugui tornar a acollir serveis 
municipals d’atenció a la 
ciutadania. L’actuació es farà 
a la planta soterrani, que té 

accés a peu de plaça i a la pri-
mera planta. A la planta bai-
xa, on hi ha el Casal d’Avis, 
no s’hi faran obres més enllà 
de la instal·lació d’un ascen-
sor que comunicarà totes 
dues plantes. Al soterrani es 
farà un nou accés a l’edifici, 
serveis i sales de reunions. I 
a la primera planta s’adequa-
rà l’espai per acollir zones de 
treball, de reunions i atenció. 
Les obres haurien de durar 
uns sis mesos.

MESURES DE TRÀNSIT  
AL CARRER VELÁZQUEZ

D’altra banda, a finals de 
gener és previst que comen-
cin els treballs per pacificar 

el trànsit al carrer Velázquez 
i reduir la velocitat dels vehi-
cles. “El carrer Velázquez el 
fan servir molts conductors 
per estalviar-se els semàfors 
del carrer Catalunya i molts 
acostumen a circular molt 
ràpid”, explica el regidor 
de Mobilitat, Dani Valls. 
Per evitar-ho, s’afegiran 
alguns passos de vianants, 
se’n repintaran d’altres i es 
farà una nova disposició de 
les zones d’aparcament, de 
manera que siguin alternes a 
una i altra banda del carrer i 
s’aconsegueixi un efecte de 
ziga-zaga que obligui a redu-
ir la velocitat. Segons Valls, 
aquest any es farà una altra 
actuació al carrer Indústria.

Montmeló 
comença les 
obres de la nova 
residència d’avis

Montmeló

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montmeló 
preveu que, des de principis 
d’aquesta setmana, comencin 
les obres per construir la 
nova residència per a la gent 
gran. Un cop han acabat tots 
els tràmits administratius 
previs, els treballs comen-
çaran amb l’adequació dels 
terrenys, previs a l’edificació 
del nou equipament.

El projecte d’aquesta nova 
residència preveu una capa-
citat màxima de 36 persones. 
També inclou un centre de 
dia per a 45 usuaris. En un 
futur, les places de residèn-
cia es poden ampliar en 18 
persones, i les de centre de 
dia, en 15 usuaris més.

Les obres comportaran la 
restricció de l’aparcament 
al costat de la Fireta. Des 
de principi de 2021, i amb 
l’objectiu de donar cobertura 
a l’eliminació d’aquestes pla-
ces d’aparcament, es va con-
dicionar un espai al costat 
del parc del Sant Crist amb 
capacitat per a un centenar 
de vehicles.

Els Bombers 
orienten tres 
excursionistes 
perduts al Montseny

Fogars de Montclús

Els Bombers van rebre l’avís, 
aquest diumenge a la tarda, 
que tres persones s’havien 
perdut al voltant del Turó de 
l’Home, al Parc Natural del 
Montseny. El cos va poder 
orientar de manera telemà-
tica els excursionistes fins 
a un punt en el qual una 
dotació terrestre va poder-
los adreçar fins a la zona de 
Fontmartina, on els espera-
ven els familiars. 

Interrupcions en 
el servei d’aigua 
en una zona de les 
Franqueses, dilluns

Les Franqueses del Vallès

Les actuacions de neteja en 
un dipòsit d’aigua a les Fran-
queses comportarà inter-
rupcions en el servei d’aigua 
en la zona compresa entre 
l’ajuntament, la carretera 
de Cànoves i la urbanització 
Milpins, aquest dilluns, dia 
17. La previsió sobre la qual 
ha informat l’Ajuntament 
és que la interrupció en el 
sbuministrament d’aigua 
potable a la zona es produei-
xi entre les 9 del matí i les 2 
del migdia.
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D’esquerra a dreta, Marc Aceituno, president de la Fundació Roser de Maig; Salvador Cristau, bisbe electe de Terrassa; 
Josep Àngel Saiz Meneses, arquebisbe de Sevilla, i l’alcalde de l’Ametlla, Pep Moret

El Casal de la Visitació de l’Ametlla 
reobre com a casa de colònies
S’han invertit uns 700.000 euros en l’adequació a la normativa de la casa

L’Ametlla del Vallès

F.P.

El Casal de la Visitació 
–o Can Xammar de Baix–, 
a l’Ametlla, funcionarà 
com a casa de colònies per 
a esplais, grups escolars o 
parroquials després de les 
obres d’adequació que hi ha 
fet el bisbat de Terrassa i que 
han comportat una inver-
sió d’uns 700.000 euros per 
posar al dia les instal·lacions. 
La Fundació Roser de Maig, 
vinculada a la parròquia de 
la Mare de Déu del Roser, de 
Cerdanyola (el Vallès Occi-

dental), assumirà la gestió 
d’aquest espai situat al nucli 
històric de l’Ametlla, a pocs 
metres de l’església de Sant 
Genís. La reforma de la casa 
es va inaugurar fa uns dies 
en un acte amb la presència 
de Salvador Cristau, bisbe 
electe de Terrassa; Josep 
Àngel Saiz Meneses, arque-
bisbe de Sevilla; altres repre-
sentants del bisbat, de la 
Fundació Roser de Maig, de 
la Fundació Escola i Vida, de 
la Fundació Antonia Roura i 
de la Fundació Pere Tarrés, 
i l’alcalde Pep Moret, entre 
d’altres. Està previst que la 

casa comenci l’activitat en les 
properes setmanes. Ja tenen 
grups concertats a partir de 
finals de març.

Èrik Ortega, secretari de 
la Fundació Roser de Maig 
i arquitecte responsable de 
l’obra, explica que “calia 
posar en ordre” la casa, que 
data de 1649 i que va ser cons-
truïda per la família Xammar. 
Hi va estar vinculada fins 
l’any 1925, quan Dolors Xam-
mar i Gili va vendre la finca 
a l’obra social de la Nostra 
Senyora de la Visitació, que 
hi va tirar endavant un pro-
jecte d’acollida i formació de 

nois en situació de vulnera-
bilitat. L’any 2005, l’Obra de 
la Visitació va fer-ne donació 
al bisbat de Terrassa amb la 
condició de destinar-la a la 
formació i educació cristina 
d’infants i joves. S’hi van anar 
fent activitats fins que l’any 
2012 s’hi va vincular el Cen-
tre d’Esplai El Roser, que bus-
cava un espai per fer estades. 
A partir de 2019, es rellança 
el projecte.

ASCENSOR I RAMPES

Els treballs s’han centrat 
en la supressió de barreres 
arquitectòniques per fer 
la casa –de planta baixa, 
entresol i primer i segon 
pis– totalment accessible: 
s’ha ampliat l’escala, s’hi ha 
instal·lat un ascensor, s’han 
fet lavabos adaptats a cada 
planta i s’hi han construït 
diverses rampes. A la vegada, 
s’han adoptat mesures de 
protecció antiincendis i s’ha 
adequat espais com la cuina, 
el menjador o les habitacions 
per a l’ús de casa de colònies. 
També s’han fet accions de 
millora de l’eficiència ener-
gètica com la instal·lació de 
vidres de doble capa o 12 
plaques solars tèrmiques per 
escalfar l’aigua calenta sani-
tària.

Can Xammar de Baix té 
capacitat per a 110 persones. 
Disposa de 19 habitacions (6 
a la primera planta i 13 a la 
segona). Tenen capacitat per 
a des de 3 i 4 persones fins a 
22, les més grans. L’obertura 
de la casa generarà llocs de 
treball per al manteniment 
interior i exterior i per a la 
gestió de grups. També es 
faran contractacions puntu-
als de monitors per als grups 
que ho requereixin.

La Llagosta obre 
a la ciutadania 
la decisió sobre 
l’ús de la masia 
de Can Baqué

La Llagosta

EL 9 NOU

La ciutadania de la Llagosta 
decidirà, a través d’una vota-
ció telemàtica, l’ús públic 
que tindrà la masia de Can 
Baqué. Es posarà al criteri 
dels votants si l’equipament 
es destina a un centre cívic, 
un casal de joves o una esco-
la de música, segons van 
avançar la setmana passada 
l’alcalde, Òscar Sierra, i el 
regidor de Participació Ciu-
tadana, Marc Ruiz.

Les tres opcions parteixen 
dels treballs de la segona 
fase del projecte participa-
tiu de Can Baqué, en la qual 
s’han fet visites guiades 
a l’equipament, tallers de 
debat, enquestes i un debat 
en línia. La primera decisió 
ha estat destinar la planta 
baixa a un espai obert a la 
ciutadania que aculli sales 
polivalents, un museu i l’es-
pai administratiu. La primera 
i segona planta es destinari-
en a un dels projectes que es 
decidiran en la votació.

Aquesta fase de votació 
és oberta i s’hi pot partici-
par fins al 21 de desembre. 
També es pot votar des de 
l’oficina d’atenció ciutadana. 
Hi poden participar les per-
sones de més de 16 anys. Els 
resultats d’aquesta elecció 
popular es faran públics el 25 
de gener.

“Un espai ocupat per fer pedagogia”

Sant Celoni Durant la presentació de l’Es-
cola Popular de Sant Celoni, aquest dissabte 
al migdia, es va insistir en l’alternativa que 
suposa aquest projecte al municipi. “Què 
millor que un espai ocupat per fer pedago-
gia?”, va dir una de les seves impulsores. 
L’escola, on s’hi faran extraescolars a partir 

de dimecres, és en un pis del bloc La More-
neta, ocupat per la PAHC Baix Montseny. 
Durant la presentació es va explicar la 
necessitat d’aquest espai en un barri “amb 
pocs recursos” econòmics. Els assistents van 
poder escriure els seus desitjos per a l’Escola 
Popular, en presència, també d’altres projec-
tes semblants d’arreu del país. P.P.
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Mor amb 76 anys Josep 
Aymerich, alcalde de 
l’Ametlla entre 1974 i 1979

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

Josep Aymerich Cortillas, 
que va ser l’últim alcalde de 
l’Ametlla abans de la restau-
ració democràtica, va morir 
aquest dijous a l’edat de 76 
anys. Va ser nomenat el 9 de 
novembre de 1974 i va ocu-
par el càrrec fins a les prime-
res eleccions democràtiques, 
el 1979. En una entrevista al 
butlletí municipal, Aymerich 
manifestava que va assumir 
el càrrec sense estar-hi inte-
ressat.

Aymerich havia estat direc-
tor comercial a diferents 
empreses de la comarca, i 
el seu període a l’alcaldia 
va estar marcat per un fort 
augment de població al 
municipi. També van ser uns 

Josep Aymerich Cortillas

anys de mobilització política, 
amb una activa associació de 
veïns amb la qual va debatre 
qüestions del govern muni-
cipal. Va deixar el càrrec el 
1979, després de les primeres 
municipals democràtiques.
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Pg. Centenari, 25
VILANOVA DEL VALLÈS

Tel. 93 845 61 61

cuidem la teva salut

farmàcia
Maica Lluch
fArmàCIA - OrTOPÈDIA

30è ANIVERSARI

VISITA’NS AL

FARMACIA

Camí Vell de Sant Celoni, 3
Sta. Maria de Palautordera

Tel. 93 564 73 93 - 670 46 51 51

Llicenciada Monica Clopés Massanell

Dilluns, 17 de gener de 202210

Un camió carregat amb 
ferralla bolca en una 
rotonda de la ronda 
Nord, a Canovelles
Canovelles 

Un camió carregat de fer-
ralla va bolcar divendres al 
migdia a la rotonda de la 
ronda Nord amb l’avinguda 
de Canovelles, a Canovelles. 
El conductor, que va patir 
lesions lleus, va quedar 
atrapat a l’interior de la 
cabina i va haver de ser 
rescatat pels Bombers. El 
camió circulava en direcció 
Granollers i era de l’empre-
sa Ferralles Batlle. Va pro-
vocar afectacions de trànsit 
d’una una parell d’hores 
fins que es va retirar la càr-
rega i el camió. 

Ferida la conductora 
d’un ciclomotor en 
un xoc amb un cotxe 
a Granollers

Granollers

La conductora d’un ciclo-
motor va patir lesions lleus 
divendres cap a la 1 del mig-
dia en una topada amb un 
turisme a la carretera C-251 
entre l’accés al Ramassar i 
la cruïlla amb el camí del 
Cementiri, a Granollers. Tots 
dos vehicles circulaven en 
direcció d’entrada a la ciutat. 
El ciclomotor anava davant 
i el turisme, darrere. Van 
topar, per causes que s’inves-
tiguen, quan tots dos van col-
locar-se al carril central que 
permet fer el gir a l’esquerra 
cap al camí del Cementiri. 
A causa de l’impacte, la con-
ductora del vehicle de dues 
rodes va anar per terra. 

Crema una cabana 
amb bales de palla 
en una masia de 
Sant Julià d’Alfou

Sant Antoni de Vilamajor

Un incendi va cremar la 
matinada de divendres una 
cabana amb bales de palla en 
un descampat proper a una 
masia de Sant Julià d’Alfou, a 
Sant Antoni de Vilamajor. El 
foc es va detectar poc abans 
de les 2 de la matinada. Hi va 
intervenir una dotació dels 
Bombers que va controlar 
que el foc cremés sense afec-
tar altres elements. 
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L’entrada de l’escola Joaquim Abril, de Sant Fost divendres passat

Una AMPA vinculada a entitats 
espanyolistes exigeix el 25% de 
castellà a tota l’escola de Sant Fost
L’entitat també ha demanat la cessió d’un espai per fer una reunió a l’escola Joaquim Abril

Sant Fost de C.

J.V.

Les entitats espanyolistes 
Hablamos Español i Con-
vivencia Cívica Catalana, 
que reclamen una major 
presència del castellà a les 
aules, han informat que han 
impulsat una nova AMPA 
a l’escola pública Joaquim 
Abril, de Sant Fost, i que una 
de les primeres mesures ha 
estat enviar un burofax a la 
direcció del centre demanant 
que se’ls informés sobre el 
compliment de la sentència 
que obliga a impartir el 25% 
de les classes en castellà. 
En l’escrit, que es va enviar 
el dia 12 de gener, també 
s’anunciava que, si no es 
rebia una resposta en el ter-

mini de cinc dies, es denun-
ciaria el cas davant el Tribu-
nal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC). La nova 
AMPA també ha demanat un 
espai al taulell d’anuncis i 
una sala per fer una reunió. 
En un comunicat, un porta-
veu de Convivència Cívica 
Catalana explicava que 
aquesta és la primera acció 
judicial que es planteja per 
tal que la sentència judicial 
s’apliqui, amb caràcter gene-
ral, a tota una escola. 

En declaracions a EL 9 
NOU, una altra portaveu ha 
explicat que ja s’han impul-
sat diverses AMPA en altres 
escoles de Catalunya que 
formaran part d’una federa-
ció anomenada AMPA Total. 
Aquesta portaveu s’ha negat 
a donar més detalls sobre 
aquesta nova associació de 
famílies d’alumnes de l’es-
cola Joaquim Abril ni sobre 
quantes persones la formen 
i s’ha limitat a dir que “amb 
tres persones ja es pot consti-
tuir una AMPA”.

EL 9 NOU ha intentat 
posar-se en contacte amb 
la direcció de l’escola, però 
divendres no va ser possible. 
I des de l’Ajuntament, l’alcal-
dessa, Montserrat Sanmartí, 
diu que no en té notícia.
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EL 9 NOU

Abans d’aterrar la qüestió, 
cal plantejar una qüestió 
inicial: si tots els vehicles 
fossin elèctrics, s’aconsegui-
ria evitar el canvi climàtic? 
Els científics tenen clar que 
això no seria suficient, però 
insisteixen també que ajuda-
ria a reduir la càrrega de CO2 
a l’atmosfera, un dels gasos 
que provoquen l’escalfament 
del planeta. A Europa i els 
EUA, el transport per carre-
tera suposa les tres quartes 
parts del CO2 que s’emet i, 
si se suma el que fan tots els 
motors, el percentatge puja 
fins al 40% del CO2 emès. La 
Fundació Europea del Clima 
ha calculat que només amb 

vehicles elèctrics es podria 
arribar a emissions zero al 
2050. No tot són flors i violes, 
però. Que un cotxe, moto o 
furgoneta no cremin benzina 
o gasoil perquè rutllen amb 
electricitat no vol dir que 
la seva energia sigui neta a 
hores d’ara. La factura de 
la llum està pujant per l’in-
crement del preu del gas i el 
petroli perquè hi ha moltes 
–massa– centrals elèctriques 

que cremen combustible. 
Ara, doncs, el  que es deixa de 
cremar en un vehicle elèctric 
s’està cremant als generadors 
bruts de les centrals. Mal 
negoci per al planeta, doncs.

La immensa majoria de 
la ciutadania, però, no es 
planteja aquestes qüestions 
a l’hora de decidir com ha 
de ser el seu vehicle. N’és 
bona prova l’evolució de la 
matriculació d’elèctrics a 

la comarca, tal com es deta-
lla a les primeres pàgines 
d’aquesta edició d’EL 9 NOU. 
És cert que han crescut per-
centualment al parc auto-
mobilístic 10 anys després 
que Granollers matriculés el 
primer vehicle elèctric, però 
gratant una mica les dades 
es constata que el seu paper 
és testimonial. La capital 
vallesana ha passat de 12 a 72 
en quatre anys: representen 

només el 0,24% del total. 
Segons la DGT, dels 15 muni-
cipis més grans, la Roca és el 
que té el percentatge més alt, 
el 0,39%. Decebedor. Però si 
els conductors suspenen en 
transició ecològica, les insti-
tucions tampoc és que surtin 
gaire ben parades. Cal aplau-
dir que gairebé tots els ajun-
taments vallesans apliquin 
bonificacions fiscals als vehi-
cles elèctrics, però sembla 
mentida que no es prenguin 
seriosament que també calen 
punts de recàrrega ràpida a 
la via pública. Els elèctrics no 
són la solució a l’emergència 
climàtica, però hauran de ser 
un pedaç just i necessari en 
aquesta cursa contra el desas-
tre climàtic. 

El paper testimonial 
dels vehicles elèctrics

El dies 29 i 30 de gener de 2022 està previst que 
Sant Feliu de Codines aculli les Jornades Pompeu 
Fabra organitzades per Òmnium Cultural Cin-
gles de Bertí amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Codines. El lloc i les dates no són 
casuals i és que Fabra va viure els darrers anys de la 
seva vida en aquesta localitat vallesana i des d’allí, 
la matinada del 24 de gener del 1939, va emprendre 
el camí cap a l’exili.

Celebro que mantinguem la memòria d’una perso-
nalitat com Fabra que ha estat una figura clau per a 
la nostra llengua i per al nostre país. En primer lloc, 
perquè amb els anys que fa que em dedico a fer clas-
ses de català m’he adonat que continua essent força 
desconegut per moltes persones i crec que la seva vida 
i la seva obra mereixen el nostre respecte i reconeixe-
ment. En segon lloc, perquè em sembla que en aquests 
moments necessitem el testimoniatge de persones 
com ell per continuar tenint esperança en el futur.

Fabra, que era enginyer químic, era un apassio-
nat per les llengües. Segurament des de ben jove 
hagués volgut fer una vida professional dedicada a 
la llengua, però la situació històrica que li va tocar 
viure no ho va fer possible. La primera meitat de la 
seva vida va formar-se com a enginyer i va marxar al 
País Basc, on va viure 10 anys amb la seva dona i les 
seves filles exercint de catedràtic a l’escola d’Engi-
nyeria de Bilbao.

Afortunadament, qui seria aviat president de la 
Mancomunitat en aquell moment va saber reconèi-
xer la seva vàlua proposant-li que abandonés la càte-
dra de química per poder exercir el seu vessant de 
lingüista a Catalunya. Va ser una sort que Prat de la 
Riba comprengués de seguida que es trobava davant 
d’una persona que havia de tenir un protagonisme 
indispensable per afrontar la situació en què es tro-

bava la llengua catalana. Les inquietuds que Fabra 
havia mostrat per aconseguir una reforma lingüísti-
ca, el seu tarannà dialogant i la radicalitat de les seves 
propostes demanaven una centralitat indiscutible.

El 1906 la llengua catalana es trobava en una situ-
ació de decadència i empobriment resultat de gaire-
bé 200 anys de prohibició i submissió dels Decrets 
de Nova Planta. Arran de la destacada intervenció 
de Fabra al primer Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana, com la posterior creació de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC), juntament amb el fet que 
acceptés l’oferiment de presidir la Secció Filològica 
va ser possible capgirar la situació caòtica i lamenta-
ble en què es trobava el català a inicis del segle XX.

I és més, en les iniciatives posteriors a què va 
donar lloc el Congrés, Fabra tindria un paper deter-
minant. Gràcies al seu prestigi intel·lectual van 
veure la llum obres com les Normes ortogràfiques, 
la Gramàtica catalana o el Diccionari general de la 
llengua catalana, totes les publicacions tingueren 
una transcendència enorme per a la llengua. I, òbvi-
ament, també van ser fruit de l’aposta audaç que van 
fer les institucions de l’època per convertir el català 
en una llengua moderna i de cultura. Van ser esde-
veniments decisius per revitalitzar-lo i van servir 
per encoratjar a continuar treballant a favor de la 
seva recuperació. L’estreta col·laboració entre Prat 
de la Riba i Fabra mostra que una llengua necessita 
institucions que la protegeixin i en tinguin cura.

Dissortadament, el franquisme va estroncar el 
seu projecte de vida. Quan va creuar la frontera, 
Fabra tenia 71 anys i va començar un exili dur i ple 
de dificultats. Tot i que ell era un intel·lectual i no 
un polític, si s’hagués quedat a Catalunya proba-
blement l’haguessin afusellat. No va ser accidental 
l’actuació de les tropes franquistes quan van entrar 
a Badalona: van anar a la casa on havia viscut, van 
llançar els seus llibres per la finestra i els van cre-
mar al mig del carrer. I és que la tasca de Pompeu 
Fabra a favor de la llengua suposava la recuperació 
de l’esperança i la dimensió col·lectiva i això és el 
que els franquistes i els seus hereus polítics temien 
i temen. Considero que el seu servei i compromís 
amb Catalunya mereixen tota la nostra gratitud.

Pompeu Fabra, ‘in memoriam’
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El periodisme que t’acompanya

9magazin.cat

Imma Torner Comulada

Professora de català i antropòloga
imma.torner1@gmail.com

l’estreta col·laboració 
entre Prat de la riba i Fabra 

mostra que una llengua 
necessita institucions que la 
protegeixin i en tinguin cura
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A Ferran Garcia-Oliver

El cel estava enterbolit per un manyoc de núvols 
negres espessos que s’anaven esfilagarsant. Un 
d’ells, el més gran i dens, tenia un ribet de llum 
emblanquinada amb tons groguencs en la part 
superior. Allí darrere hi havia el sol empenyent per 
aparèixer, la resta de núvols s’anaven movent i dei-
xaven unes poques capes de cel gris clar. El dia de 
tardor anava despertant.

La gent camina capcota sota aquest paraigües de 
negror i angúnies. Miren tant a terra que es creuen 
amb coneguts i, com que no alcen la mirada, ni es 
saluden. 

De bon matí el bar del poble s’omple. Quan hi 
entres veus un rètol que diu: “Aquí es ve per deixar 
la tristor fora!”

El cafè amb llet al matí el serveixen en unes tasses 
antigues, però que a vegades es baden. Gairebé tot 
atresora un regust dels anys 20 del 1900. A les parets 
hi ha penjades reproduccions de cartells de Tou-
lousse-Lautrec, de quadres de Casas, de Russinyol, 
i de caricatures d’Opisso. Tot plegat abraça un aire 
modernista. La barra és de fusta amb un frontis de 
ceràmica, que li dona lluentor. Sobre la barra hi ha 
una vitrina de vidre que, a la part de dalt, té incrus-
tades figures de croissants, brioixos i ensaïmades. 
Davall d’aquestes incrustacions hi ha per dins un car-
tell que diu: “Per als bons gormands tenim les nos-
tres llaminadures fetes a casa: pera als nostres gola-
fres recomanem avui els croissants de mantega; per 
als voraços tenim les nostres ensaïmades farcides de 
xocolata; per als que tenen molta gana hi ha un assor-
tit de gormanderies que faran les seves delícies; per 
als amants de la bona xocolata fem uns batuts amb 
cacaus diferents vinguts del Yucatán. Si no coneixen 
els nostres batuts, el cambrer els informarà.”

Sortia del bar un home que no duia rellotge ni 
mòbil. Solia tenir un rostre seriós però no li costa-
va gens regalar-te un somriure. En Quim, un infant 
de 8 anys, se li dirigeix i li pregunta: “Quan temps 
porteu al poble, bon home?” El nen no l’havia vist 
mai. Ell va respondre-li: “Comptant les llunes que 
han passat crec que fa, més o menys, un any.” 

En Quim es va sentir atret per aquest home, apa-
rentment desubicat, i aquest li va comentar: “Si 
vols un altre dia quedem i parlem, però hauries 
de demanar permís als teus pares.” I va afegir: “Jo 
aquesta setmana vindré tots els dies a les 5 de la 
tarda, que és l’hora que plegueu de l’escola. Si pas-
ses per aquí, ja ens veurem. Au, adeu-siau.” I aquell 
senyor va marxar tot caminant pausadament.

Tres dies després en Quim, en sortir de l’esco-

la, es va dirigir cap el bar. Només entrar va veure 
aquell home:

–Bona tarda, senyor, l’altre dia no vaig preguntar-
li com es deia.

–Els pares van posar-me Atahualpa, en homenat-
ge a Atahualpa Yupanqui [cantautor argentí, gui-
tarrista, que va estudiar les costums dels pobles 
indígenes d’Amèrica].

–Atahualpa és un nom molt bonic, ets argentí?
–Sí –i va pensar: “És curiós, és la primera persona 

en un any que em demana el meu nom i ha hagut 
de ser un nen.

–Miri, vostè, des del primer moment, m’ha ins-
pirat confiança. Voldria comentar-li una cosa que 
vaig fer a casa fa unes setmanes.

–Segur que m’ho vols explicar a mi? No tens cap 
amic o algun mestre a qui comentar-li?

–El prefereixo a vostè. El mestre és molt bon 
home i honest, però coneix la meva família, i 
podria ser que decidís comentar-ho amb els pares. 
I la reflexió que en pugui sortir vull ser jo qui la 
comenti als meus pares quan ho cregui oportú.

En Quim és evident que és un noi intel·ligent. 
Feia poques setmanes havien estat treballant a 
classe el concepte procés de producció d’una mane-
ra molt bàsica. Van anar a visitar una fàbrica que 
produeix pasta per veure com es feia, des de l’inici 
fins a l’empaquetament per vendre. En acabar la 
visita, el senyor de la bata blanca els va fer esperar 
en una sala mentre els portaven una bossa de regal, 
i tot dirigint-se al nens va dir:

–Cap pregunta?
–Escolti, quan hem passat per la sala de les foto-

grafies he vist que la fàbrica del 1960 era una nau 
de 550 metres quadrats. En canvi, la foto de la nau 
de l’any 1966 era de més de 3.000 metres. Podria dir-
me si us plau si a part de l’explotació dels treballa-
dors, que ha proporcionat una gran plusvàlua per als 
amos de l’empresa, hi ha cap altra raó per a aquest 
creixement tan ràpid? –va preguntar en Quim.

A classe havien comentat com feien els diners els 
empresaris, però no s’havien fet servir ni el concep-
te plusvàlua i ni el d’explotació dels treballadors. 
D’on els havia tret en Quim? Ho havia comentat a 

casa, i el pare els hi havia explicat. El senyor de la 
bata blanca va quedar a quadres i es va dirigir al 
mestre: “Hi haurà gaires preguntes como aquesta?” 
L’ensenyant li va dir: “Crec que no.”

Però tornem a la conversa entre en Quim i l’Ata-
hualpa. Com que el bar era molt ple, l’Atahualpa va 
proposar a en Quim d’anar a parlar a un banc que hi 
ha en un caminet d’allà prop, un camí molt transitat. 
El xiquet va acceptar:

–Molt bé, Quim, què volies dir-me, o preguntar-
me?

–Fa unes setmanes van venir a sopar a casa uns 
senyors importants. Eren quatre homes amb les 
seves dones, tots vestien molt elegants. Aquells 
homes formen amb el meu pare el Consell Mundial 
de la Publicitat, un òrgan internacional que vetlla 
per les bones pràctiques al món publicitari. El meu 
pare n’és el president.

–I què va passar en aquest sopar, que va ser tant 
important per a tu?

–Que quan estàvem a punt de començar l’àpat 
vaig enfilar-me sobre la taula –feia molt de goig i 
tot semblava molt bo– i vaig pixar sobre el men-
jar, amb la gran sorpresa de tothom. El pare, molt 
empipat, em va enviar a dormir sense sopar.

–Per què vas fer una cosa així?–, li va demanar 
l’Atahualpa amb una cara d’astorament absolut. 

–Mira, havia intentat parlar amb el pare altres 
vegades, però no em feia cas. Semblava que esti-
gués absent, en el món dels seus negocis.

–A vegades els adults, quan són davant dels 
infants, sembla que vagin amb aclucalls pel món. 
Ho entens?

–El pare sempre està de viatge. Sí, ja ho sé que 
per coses de feina. I ja ho sé que a vegades, com 
Setmana Santa de l’any passat, intenta compensar-
ho i em porta de viatge a llocs llunyans com el Japó. 
Però quan jo el necessito per jugar o per fer-li pre-
guntes o per comentar-li alguna cosa de l’escola, ell 
no hi és mai. I em sento molt sol.

L’Atahualpa va pensar que, al pare d’en Quim, el 
dolor per la solitud del seu fill li relliscava com la 
pluja per una teulada de pissarra, no per desinte-
rès, sinó perquè ni tan sols se n’havia adonat. L’ho-
me va respondre-li:

–Quim, tu pots tenir la sensació que has caigut en 
un esbarzerar de mala sort i et trobes abandonat. 
Parla amb el teu pare tantes vegades com calgui, 
fins a estar segur que t’ha escoltat i t’ha entès. Ja 
veuràs com trobareu la manera de solucionar-ho.

–Què vol dir un esbarzerar de mala sort?
–Imagina’t que has caigut en un llit ple d’esbar-

zers.
–Ah, entesos. Gràcies. Miri, jo estic sempre amb 

els avis i em tracten molt bé, però trobo molt a faltar 
els pares. Moltes gràcies pel vostre savi comentari. 

Es van acomiadar molt afectuosament, i en Quim 
va marxar cap a casa seva amb un somriure a la cara.

La conversa entre el nen i els seus pares va acabar 
donant fruits. El pare es va comprometre a deixar el 
càrrec que el tenia tant temps fora un any més tard 
–abans no podia ser–, però mentrestant van trobar 
canals de comunicació entre en Quim i el pares per-
què els seus vincles anessin enfortint-se.
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Aquest passat 27 de desembre el ple del Consell 
Comarcal va aprovar amb l’únic vot en contra del 
grup comarcal d’Esquerra el pressupost per al 2022.

En primer lloc, volem destacar que aquest és un 
pressupost que garanteix la continuïtat de tots els 
serveis que el Consell Comarcal presta als ciuta-
dans i ciutadanes de la comarca, tant directament 
com a través dels diferents convenis amb els 39 
ajuntaments del Vallès Oriental.

És un pressupost fruit d’una visió estratègica de la 
comarca, que aposta decididament per la cooperació 
amb els ajuntaments com a institucions més properes 
a la ciutadania. Així, inclou la creació d’una oficina 
comarcal de recerca i gestió de fons europeus, tant 
per als serveis propis del Consell Comarcal com per 
donar suport tècnic als municipis del Vallès Oriental.

És un pressupost que mira al futur, i per això la 
creació d’una oficina que marqui les línies a seguir 
en sostenibilitat, d’impuls a l’Agenda 2030, n’és un 
dels eixos que es desenvoluparà en les successives 
modificacions que emprendrem durant el primer 
trimestre de l’any.

És un pressupost eminentment social. Els seus 
projectes van adreçats a enfortir les polítiques soci-
als, en una aposta decidida del govern presidit per 
l’Emilio Cordero de prioritzar les persones, tal com 
hem estat fent en tota la legislatura.

És un pressupost d’un govern que aposta per bus-
car els màxims consensos, i fruit d’aquesta aposta 
és el diàleg amb tots els grups de l’oposició, que ha 

permès que hagi estat aprovat amb l’únic vot con-
trari d’Esquerra, amb qui ens hem reunit en dues 
ocasions i que no ens ha fet arribar cap proposta 
concreta ni cap pregunta ni qüestió fins el mateix 
dia del ple, durant la seva celebració.

Des del Grup Comarcal Socialista ens unim 
a l’agraïment que des del govern comarcal s’ha 
manifestat als grups de Ciutadans i de la CUP per 
les seves abstencions i emplacem tots els grups i 
els grups polítics sense representació al Consell 
Comarcal a treballar conjuntament per marcar el 
futur del Vallès Oriental.

El futur de la nostra comarca i de les seves ciu-
tadanes i ciutadans ha de passar necessàriament 
per la sortida de la crisi sanitària provocada per la 
covid i les seves conseqüències socials i econòmi-
ques, i per evitar que ningú no quedi enrere. En 
aquesta línia és en la que treballa el govern del 
Consell Comarcal i és la que ha marcat i continuarà 
marcant l’acció de govern i, per tant, el pressupost 
del 2022, un pressupost per avançar.

Un pressupost 
per avançar

Joan Ramon i Bernabé

Portaveu del Grup Socialista 
al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental

@musicbcn

La solitud d’en Quim
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Reconeixement de la realitat
Amb la constància amb la qual sintetitzes, Josep Maria 
Boixareu, els punts que s’esdevenen dia a dia, mostres el 
teu criticisme vers les realitats dels mitjans de... manipu-
lació i distracció, en general, amb comptades excepcions. 
Això va quedar escrit així, abans de l’esmorzar i de, tot 
seguit, fullejar, entre d’altres, EL 9 NOU d’avui dilluns... 
que és un bon referent expositiu de la buidor quotidiana 
que ens envolta, malgrat els intents d’enlairament de llur 
redacció.

Amb un altre mitjà he pogut enlairar-me un xic en 
saber –un exemple–que el gran giny telescòpic James 
Webb va per bon camí per observar i enviar-nos mostres 
del que ens arriba de fa milions i milions d’anys de l’espai 
infinit... Ha estat, aquest coneixement de l’evolució de la 
tècnica aplicada als descobriments, com un glop d’energia 
a les neurones dins la grisor generalitzada, clima inclòs.

Josep Maria, cal anar endavant, sense perdre el pas, cal 
que generem oportunitats a cada instant. Fer no és espe-
rar... fer és penosa lluita amb la censura de l’avui, pel 
demà... i demà passat (Rahola, Lari, Roig... i més de 3.000 
més). L’ADN social tampoc no es modifica gaire ràpid, 
donat que es tracta del sumatori d’ADN individuals i 

aquests, com observem, tenen una evolució tradicional-
ment conservadora, poc modificable per a les experimenta-
cions esdevingudes diferents d’allò tradicional. Un exem-
ple? Les cues de trànsit pel bloqueig de la sortida 12 de la 
AP-7 per anar de rebaixes a La Roca Village, any rere any... 

No tracto de desanimar, simplement constato les reali-
tats, perquè allò racional diu que, sense el reconeixement 
de la realitat, poc èxit tindrem en les mesures per tractar 
de modificar-la. 

Josep Jallé i Alari
Cardedeu

Més impostos en el pitjor moment
Cap vilanoví o vilanovina no pot estar gens d’acord amb 
la pujada d’impostos d’enguany. No és el millor moment 
per apujar impostos, el país està immers en una crisi sani-
tària sense precedents, amb uns sectors del comerç i la 
restauració molt tocats per la pandèmia; una ciutadania 
econòmicament cada vegada més pressionada i uns preus 
del llum pels sostres. La situació actual no és la més ade-
quada per fer recaure la pujada d’impostos a les economi-
es domèstiques. La gent ho està passant molt malament i 
s’ha vist com molts comerços baixaven la persiana per la 
covid i no l’han tornada a obrir. Si es governés trepitjant 
carrer, segurament no es pujarien els impostos i les taxes, 
de fet hauria de fer vergonya que en un dels anys més 
durs per al comerç i per a la restauració se’ls pugin les 
taxes i els impostos, en comptes de trencar-se las banyes 
per ajudar-los a reactivar-se, acompanyar-los i donar-los 
suport a tirar endavant.

Segons la regidoria d’Economia, a Vilanova “només es 
puja un 3% perquè és el que li toca l’IPC”. Aleshores per 
què l’any passat, si va baixar l’IPC, ningú no se’n va recor-
dar, de baixar també els impostos?

Vilanova, a part de bruta, descuidada i amb obres 
empantanegades, ara és desproporcionadament més cara 
per haver de pagar més impostos com l’IBI, l’impost de 
circulació, les taxes urbanístiques, el clavegueram o les 
terrasses, sense esmentar les diferències del preu de l’ai-
gua entre barris. I que ningú no s’oblidi de la pujada de 
l’impost d’escombraries que patirem aquest 2022.

Si aquests diners anessin destinats a millora, a inversió 
i a fer que Vilanova sigui un municipi cabdal, capdavan-
ter i exemple a la comarca, encara hi veuríem una bona 
sortida. Però que aquests impostos serveixin per tapar el 
pluf del parc fluvial o una piscina a l’altra banda del poble 
i més a prop del nucli de Vallromanes que de Vilanova, no 
sembla el model de poble que es mereix Vilanova.

Per poder governar, per poder tenir iniciativa políti-
ca, per poder fer parcs i acabar-los, per arreglar espais, 
per adaptar carrers perquè la gent amb mobilitat reduïda, 
amb cadira de rodes o amb carrets de criatures, hi puguin 
passejar, fan falta diners. Tothom hi està d’acord, en això. 
Però el que li falta a Vilanova es inversió, són empreses, 
és activitat econòmica que ajudi a aixecar aquests diners. 
I no pas pujar-li sistemàticament les taxes a la gent per 
recaptar.

O, senzillament, invertir millor. Allò que altres adminis-
tracions donen, com la Diputació. No tenir parcs aturats i 
tenir la resta –que estan com estan–, quan els carrers d’al-
guns barris estan en l’estat que es troben. Fan falta diners, 
cert. I per aconseguir-ne hi ha tres opcions: 1) Apujar 
impostos: que ja es veu que és la manera de fer del govern 
d’Unitat-ERC perquè no se sap fer res més. 2) Generar 
activitat econòmica, atraure empreses, atraure activitat 
econòmica, i fer que passin coses que deixin diners al 
municipi, que promoguin el municipi. 3) Fer això i, a més 
a més, gestionar els diners que et donen altres administra-
cions o els crèdits bancaris una mica millor 

El govern d’Unitat per Vilanova-ERC sempre ha optat 
per la part fàcil, la de pujar impostos. Cal lamentar que 
una vegada més, aquest govern no tingui iniciativa per 
innovar, per aportar a través d’impostos iniciatives vin-
culades al municipi. I el més greu, que ara en ple 2022, 
després de mesos tan durs econòmicament per a moltes 
famílies, vegin incrementats els seus impostos. Vilano-
vins, vilanovines, Vilanova necessita una nova Vilanova..

Roser Colomé i Soler, portaveu 
del Grup Municipal Junts per Vilanova

Vilanova del Vallès

BÚSTIA

Llinars sense Policia Local
El municipi de Llinars del Vallès es veu greument afec-
tat a l’hora de poder mantenir un nivell òptim de segu-
retat dels seus ciutadans a causa de les greus restricci-
ons que ha sofert el cos de la Policia Local després de la 
detenció d’alguns dels seus agents acusats d’un delicte 
de salut pública. A causa d’aquests fets, el cos policial 
de Llinars pateix una gran disminució en la seva planti-
lla. Els agents es veuen obligats a doblar torns i a pres-
cindir voluntàriament de molts dels seus dies festius 
en benefici de la població. Aquests agents, tot i la seva 
gran dedicació, es veuen abandonats per l’Ajuntament 
i més concretament pel seu alcalde.

La plantilla, formada majoritàriament per agents 
interins, ha demanat més formació, la contractació 
d’agents ja formats per poder atendre millor la ciutada-
nia i una millora en les seves condicions laborals. Actu-
alment els agents amb formació no opten per venir al 
cos de la policia de Llinars per culpa de les deplorables 
condicions laborals que tenen els agents aquí. L’alcal-
de, però, ha fet cas omís d’aquestes peticions. 

Cal remarcar que Llinars és un municipi on es produ-
eixen nombrosos altercats. Darrerament s’han donat 
situacions per les quals la població percep certa inse-
guretat, com poden ser les festes tunning il·legals que 
se succeeixen gairebé cada cap de setmana. El fet de no 
tenir suficients agents de policia també fa que l’aten-
ció al ciutadà es vegi perjudicada, moltes vegades la 
ciutadania s’ha de traslladar a altres poblacions per 
poder posar una simple denúncia.

L’exemple més clar ha estat aquest 5 de gener, quan 
la comissaria local s’ha hagut de tancar per falta d’efec-
tius i durant la cavalcada de Reis la regulació del tràn-
sit l’ha fet un agent interí i personal extern suposada-
ment contractat per l’Ajuntament.

Alfredo Vigara
Llinars del Vallès

“Qui pretengui treure al seu amic del 
fang i la immundícia, primer ha d’en-
trar ell en aquest fang i immundícia 
per poder deslliurar-lo d’això. Però, 
per no enfonsar-se en fer-ho, ha de lli-
gar-se una corda abans de descendir” 
(relat hassídic). Llegim a l’Evangeli: 
“Un mestre de la Llei, per provar Jesús, 
li va fer aquesta pregunta: ‘Quin és el 
manament més gran de la Llei?’ Jesús 
li digué: ‘Estima el Senyor, el teu Déu, 
amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb 
tot el pensament. Aquest manament 
és el més gran i el primer. El segon li 
és semblant: estima els altres com a tu 
mateix. No hi ha cap manament més 
gran que aquests dos.”

La nostra cultura intenta treure Déu 
de l’horitzó de la vida. L’allunyament 
de Déu i la crisi dels valors morals han 
provocat un deteriorament de la vida 
familiar, greument amenaçada per les 
separacions i els divorcis; l’exclusió sis-
temàtica de la natalitat amb l’abomina-
ble crim de l’avortament; l’abandó de 
tants ancians que se senten privats de 
l’escalf de la llar. Mentrestant, Jesús 
ens diu que ens hem d’estimar els uns 
als altres... Què és estimar? Estimar és 
quelcom més que unes paraules com 
ara: “T’estimo.” Estimar és creure en 
l’altre, descobrir l’altre, acceptar l’al-
tre, adaptar-se a l’altre, valorar l’altre, 
confiar en l’altre, perdonar l’altre, 
obrir-se a l’altre, voler el bé de l’altre, 
cercar la felicitat de l’altre. 

I qui és l’altre? Recordo les paraules 
de Michel Quoist en el seu llibre Reei-
xir (Claret, 2018): “L’altre és aquell 
que trobes pel teu camí, aquell que 
creix al costat teu, treballa, s’alegra 
o plora al costat teu; aquell que esti-
ma o odia al costat teu, aquell de qui 
tu dius: ‘N’estic tip, de veure’l’, aquell 
de qui no dius res, de qui no penses 
res perquè passes pel seu costat sense 
mirar-lo i no l’has vist.” L’altre es diu 
Joan, Jordi, Pere, Maria, Pepita, senyor 
Soler, senyora García... Viu al mateix 
bloc que tu, al mateix veïnat que tu, 
treballa a la mateixa empresa que tu, 
puja al mateix tren que tu, compra a 
la mateixa botiga que tu... L’altre és el 
teu proïsme, aquell que has d’estimar 
amb tot el cor, amb totes les teves for-
ces. L’altre es diu Jesucrist.

Jesucrist viu al mateix bloc que tu, 
al mateix veïnat que tu, treballa a 
la mateixa empresa que tu, puja al 
mateix tren que tu, compra a la matei-
xa botiga que tu. Ell és el teu proïsme. 
Jesucrist... l’altre!

LA PROPOSTA ESTEV@

Ajudar l’altre

L’altre viu al mateix 
bloc que tu, treballa 

a la mateixa empresa 
que tu, puja al mateix 

tren que tu

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr
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“Som els experts 
a construir i els més 
propers a la ciutadania”
Entrevista a Frederic de Buen i Josep Lluís Sala, primer 
i actual delegat del Col·legi d’Aparelladors al Vallès Oriental

La delegació del Vallès Ori-
ental del Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona (CAATEEB) cele-
bra el 30è aniversari. Es va 
crear l’any 1990, però no ho 
va poder celebrar per culpa 
de la pandèmia. El primer 
delegat, Frederic de Buen, i 
l’actual Josep Lluís Sala, par-
len de la història i l’actualitat 
dels professionals.

Quina ha estat l’evolució 
de la delegació?

Frederic de Buen: L’any 
1972 es va fundar la delega-
ció de Vic, per atendre els 
col·legiats, però també tenia 
certa connotació política. 
Això, aquí, no va passar, per-
què ja teníem la democràcia. 
A finals dels vuitanta ens 
vam trobar companys com 
en Toni Montull, en Miguel 
Ángel Ochoa, en Jordi Gáz-
quez o en Miquel Puigrodon 
per crear una delegació. 
Volíem acostar el col·legi a la 
comarca i al col·legiat.

Els va costar?
F. de B.: La junta de 

Barcelona va voler fer les 
coses molt ben fetes i en això 
va ser lenta. Una cosa que 
vam demanar als col·legiats 
era que no hi hagués elec-
cions; que no fos una lluita 
per veure qui ho faria millor. 
I va sortir una candidatura 
unitària. Aquella assemblea 
em va agradar molt perquè 
potser va venir un 60% dels 
col·legiats. Vam fer una junta 
gestora i vam llogar un local 
al carrer Josep Umbert, 25 
i allà vam començar a fer 
algun curset perquè el que 

interessava més era la forma-
ció. I els visats també, perquè 
no tenies llicències d’obres si 
no hi havia el visat de l’apa-
rellador. Vam fer dos anys de 
gestora i va sortir l’oportuni-
tat de comprar aquesta seu.

Com van ser els primers 
anys?

F.d B.: Eren els anys del 
boom de l’aluminosi. Vam fer 
molta feina d’explicació de 
la patologia i vam consolidar 
els serveis del col·legi. Un 
pas endavant molt important 
que van fer les delegacions 
de Vic, Manresa i Granollers 
i més tard Sabadell i Terrassa 
va ser poder assistir a les reu-
nions de junta de Barcelona. 
Ara el delegat de cada dele-
gació és vocal de la junta del 
col·legi per dret i ho trobo 
molt ben pensat. I vam llui-
tar molt perquè la nostra pre-
sència fos, en certs moments, 
única a dins l’obra.

Què vol dir?
F. de B.: Vam lluitar molt 

per les atribucions, és a dir, 
el que pot fer un aparellador 
tot sol. Perquè un apare-
llador té capacitats i conei-
xements per actuar, però 
les lleis no ens ajudaven. 
L’aparellador té les seves 
competències o atribucions i 
les ha de desenvolupar però 
a la dècada dels 90 va sortir 
la Llei d’Ordenació de l’Edi-
ficació que ha frenat l’ex-
pansió de l’aparellador. Per 
exemple, un aparellador no 
pot modificar certes façanes 
perquè trenca la composició 
estètica. Jo crec que la Uni-
versitat ha de formar l’apa-
rellador i estar convençuda 

que l’arquitectura tècnica 
ha de tenir un lloc en el món 
constructiu. Per exemple, a 
mi em fan enveja els engi-
nyers electrònics, que tinc 
entès que poden signar una 
nau industrial ells sols. Amb 
tots els meus respectes; jo no 
hi entenc, d’informàtica, per 
tant no faré cap projecte tèc-
nic informàtic. Crec que qui 
ho ha de clarificar és la Uni-
versitat, no els professionals. 
Els professionals han d’estar 
ben formats i el col·legi fa 
una formació permanent.

Josep Lluís Sala.: Els arqui-
tectes projecten; nosaltres 
també projectem el que ens 
deixen, però, sobretot, som 
els experts a construir. Amb 
la junta actual hem fet un 
estudi sobre el contingut de 
matèria constructiva de totes 
les universitats i de totes 
les professions i la càrrega 
d’hores de matèria construc-
tiva la guanyem de carrer. Ni 
arquitectes ni enginyers... I 
també som els més propers a 
la ciutadania. Quan pensem 
en rehabilitació, som els que 
podem donar un millor ser-
vei pels coneixements cons-
tructius que tenim.

F. de B.: Jo penso que s’han 
de crear equips pluridisci-
plinaris. Per exemple, ell i jo 
podem muntar un despatx 
però ha de tenir un advocat, 
un topògraf, un enginyer... 
Ara tenim un altre problema, 
que és la formació de profes-
sionals: els paletes, els fus-
ters, electricistes, manyàs... 
Estan desapareixent.

S’hi troben sovint?
J.L.S.: A l’obra ens ho tro-

bem. El que abans era la figu-
ra de l’aprenent, s’ha trencat 
una mica. Aquesta persona 
jove que entrava al costat 
d’algú que en sabia més. Hi 
ha centres, com el centre 
Gaudí, que ensenyen oficis, 
però jo vaig treballar d’aju-
dant de fuster molts anys per 
pagar-me els estudis i això 
s’ha perdut o es dona amb 
menys intensitat.

F. de B.: Tornem a l’escola i 
la Formació Professional. El 
fet de ser paleta ha estat mal 
vist. Ara potser no tant, però 
jo crec que al jovent la pro-
fessió no els agrada. Recordo 
que vaig fer una escola a 
Manresa que potenciava la 
mecànica i té èxit perquè els 
nois i noies, ja des dels 12 
anys, pensaven a ser mecà-
nics de cotxes i aquella escola 
evolucionava amb el cotxe.

J.L.S.: Quan et trobes algú 
amb ofici, que encara que-
den paletes bons i empreses 

que són de tota la vida, és 
un goig. Però n’hi ha menys. 
Perquè nosaltres fem el con-
trol de l’execució de l’obra. 
Per tant, som els garants del 
control de qualitat, tant de 
l’execució com dels materials 
i que tot allò s’executi en 
condicions. A part d’altres 
funcions, fem de coordi-
nador de seguretat i salut, 
pèrit, taxador... Som una pro-
fessió amb moltes vessants. 

Les necessitats dels col·
legiats han canviat molt?

F. de B: Molt. La informà-
tica ha acostat i separat al 
mateix temps el col·lectiu. 
Ara jo puc parlar amb el Josep 
Lluís per skape, però cal una 
seu que sigui un punt de 
referència del col·legi a la 
comarca. 

J.L.S.: I en aquesta evolució, 
la necessària presència física 
del col·legiat per visar els 
documents ara no cal. Però 
hi ha la voluntat que el col-

Els quatre delegats que ha tingut el Col·legi d’Aparelladors al Vallès Oriental a la seu de l’entitat. D’esquerra a dreta, Sebastià Pujol, Esteve Aymà, Frederic de Buen i Josep Lluís Sala
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Un col·legi 
al servei 
de la 
ciutadania
A distància o de manera 
presencial a la seva seu 
del carrer Josep Piñol de 
Granollers, el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitec·
tes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació representa i 
defensa els professionals 
de l’arquitectura tècnica 
davant la societat, garan·
teix la seva qualitat, com·
petència i responsabilitat 
davant del contractant, 
administració i ciutadans i 
és pioner en tramitacions 
electròniques. 

Està totalment orientat 
a l’edificació 4.0, amb una 
especial sensibilitat pels 
aspectes de sostenibilitat 
i medi ambient. Ha estat 
pioner en l’emissió d’in·
formes d’idoneïtat tècnica 
per a llicències urbanís·
tiques i subvencions i 
una de les missions és la 
contribució a la millora 
de la qualitat de vida dels 
ciutadans. Per això, el 
Col·legi remarca que té les 
portes obertes a tothom 
i ha establert un conjunt 
de serveis d’informació, 
assessorament, activitats 
i publicacions adreçades a 
tota la societat. Dissenya 
formació a mida per als 
tècnics de l’administració, 
ofereix assessorament 
tècnic i jurídic especialit·
zat, així com una borsa de 
tècnics a disposició de par·
ticulars i comunitats. Tam·
bé desenvolupa activitats 
obertes a tot el sector i la 
societat, com els Premis 
Catalunya Construcció, la 
Setmana de la Rehabilita·
ció, o el congrés europeu 
EBS (European BIM Sum·
mit).

Al Vallès Oriental, 
l’entitat representa 448 
col·legiats, dels quals 60 a 
Granollers i 37 a Mollet. 
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legi no sigui només dels col·
legiats sinó de la ciutadania. 
Aquí hem fet sessions per al 
ciutadà sobre factura elèctri·
ca, energies renovables... La 
vocació de servei a la societat 
no desapareix. Aquesta pre·
sència ens facilita obrir·nos a 
la ciutadania i cooperar amb 
les administracions. 

Què pot trobar aquí la ciu-
tadania en general?

J.L.S.: Molta gent ja ha 
canviat el xip, però quan es 
planteja una rehabilitació, 
per exemple, una comunitat 
de propietaris, moltes vega·
des, el  primer que criden és 
un constructor que valori el 
cost. I en el que ha de pensar 
la ciutadania és a buscar un 
tècnic que faci una diagnosi i 
després de la diagnosi aquest 
tècnic busqui la solució cons·
tructiva. Nosaltres tenim 
una figura que és el tècnic 
de capçalera i fem aquestes 
sessions, que la pandèmia va 

estroncar, sobre inspeccions 
tècniques dels edificis, per 
exemple. La gent ha de ser 
coneixedora de la normativa 
i que un edifici és com un 
vehicle i ha de passar inspec·
cions periòdiques. I per això 
som aquí. Si algú ho necessi·
ta, pot venir a buscar aquest 
especialista que els solucioni 
el problema.

Han tancat convenis amb 
ajuntaments.

J.L.S.: L’any passat es va 
signar un conveni marc amb 
l’Ajuntament de Granollers 
en què també hi havia el Col·
legi d’Arquitectes i el d’En·
ginyers per col·laborar en tot 
el necessari perquè el parc 
d’habitatge cada vegada sigui 
més energèticament sosteni·
ble. L’Ajuntament necessita·
va una primera avaluació al 
barri de Primer de Maig, de 
com estaven els habitatges 
en l’aspecte energètic, com 
es podien millorar i què cos·

ció. Potser a la rehabilitació 
li hem de donar més agilitat 
i nosaltres podem ser un 
aliat per fer·ho. Per exem·
ple, a Barcelona hi ha el que 
es diu informes d’idoneïtat 
tècnica. Revisem el contin·
gut normatiu del projecte i 
l’ajuntament només mira el 
contingut normatiu urbanís·
tic perquè tota la resta ja l’ha 
revisat el col·legi i estalvia 
feina al tècnic municipal.

F. de B.: Jo crec que l’arqui·
tectura tècnica ha d’evolu·
cionar dins de l’urbanisme. 
L’urbanisme fa molta por a la 
gent. No hi ha debats urba·
nístics en profunditat. Jo 
crec que l’arquitectura tècni·
ca ha oblidat una mica aquest 
camp i jo en soc un fanàtic. 
Per exemple, ja fa molts anys 
que es parla de l’urbanisme 
compacte. I jo dic: “I per què 
ha de ser compacte?” Perquè 
a tothom li agrada anar al 
barri gòtic o al barri vell de 
Caldes. I la Garriga té el seu 
encant amb el modernisme. 
Amb l’urbanisme compacte, 
el modernisme no hauria 
existit a la Garriga.

Com els han afectat les 
darreres crisis?

J.L.S.: Ens va afectar més 
la crisi anterior. La covid ens 
va afectar quan es va haver 
d’aturar l’activitat, però 
aquest confinament ha fet 
veure a la gent que poden 
millorar casa seva. El primer 
any vam notar el descens 
però després, el ritme del 
treball ha estat en augment.

Encara és una professió 
d’homes?

F. de B.: No, hi hagut un 
impuls de la introducció de 
la dona en el món de la cons·
trucció.

J.L.S.: Vam fer un estudi 
sociològic que evidencia que 
la disfunció d’anys enrera 
entre homes i dones s’està 
girant en les noves genera·
cions. 

F. de B.: En la junta inicial 
ens va costar molt trobar una 
dona que hi volgués parti·
cipar. I finalment va venir 
la Montse Llobet, de la qual 
tenim un molt bon record. 
Era una tècnica fabulosa.

Els quatre delegats que ha tingut el Col·legi d’Aparelladors al Vallès Oriental a la seu de l’entitat. D’esquerra a dreta, Sebastià Pujol, Esteve Aymà, Frederic de Buen i Josep Lluís Sala

DE BUEN•“Hem lluitat 
molt per 

defensar les 
atribucions d’un 

aparellador”

SALA•“Un edifici és 
com un vehicle 

que ha de passar 
inspeccions 

periòdiques”

taria. Com que hi havia certa 
pressa, vam oferir una selec·
ció de tècnics entre els col·
legiats experts en rehabili·
tació. Es tractava d’aprofitar 
els fons Next Generation per 
rehabilitar energèticament 
aquest barri.

Suposo que en la rehabili-
tació i la sostenibilitat hi ha 
ara molt camp per córrer.

J.L.S.: Exacte. Ara tenim 
una oportunitat, i més amb 
aquests fons que van arri·
bant, de consumir menys i 
generar menys CO2. Aquells 
que estiguin pensant en una 
rehabilitació d’un edifici que 
vagin un pas més enllà i que 
pensin que la rehabilitació 
la pot fer per incorporar un 
aïllament a la façana i reduir 
el consum de calefacció. 

I els ajuntaments en són 
conscients i ho potencien?

J.L.S.: Els ajuntaments 
contacten amb nosaltres i 
ens volen com a companys 
de viatge. L’Ajuntament de 
Canovelles n’és un. La Gene·
ralitat ja està creant l’oficina 
de rehabilitació, compartida 
amb els col·legis. I el que 
hem de fer és que la gestió 
de les llicències no sigui un 
entrebanc. El període de con·
cessió de llicències, a vega·
des, s’allarga en excés. Una 
cosa és un edifici nou i una 
altra cosa és una rehabilita·
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Granollers supera la mitjana 
en oferta de supermercats
La gran distribució guanya 12.000 metres quadrats en dos anys al Vallès Oriental

Oferta comercial dels principals grups de distribució. Any 2020

Font: Anuari de la distribució comercial. Direcció General de Comerç

Població Establiments Superfície Dotació
comercial* Primer grup empresarial

Aiguafreda 1 250 99,52 Grup Condis

L’Ametlla del Vallès 5 2.925 338,31 Grup Carrefour

Bigues i Riells del Fai 4 1.695 181,13 Grup GM Food

Caldes de Montbui 11 5.853 328,60 Mercadona

Campins 1 200 369,69 HD Covalco

Canovelles 8 2.383 141,60 Grup Dia

Cardedeu 16 7.901 428,84 Mercadona

Figaró-Montmany 1 200 175,13 HD Covalco

Les Franqueses del Vallès 11 5.604 275,19 Caprabo

La Garriga 14 5.833 349,95 Mercadona

Granollers 39 27.961 447,96 Grup Bon Preu

Gualba 1 200 129,20 HD Covalco

La Llagosta 10 2.255 165,97 Sup. Alimentación (Sorli)

Lliçà d’Amunt 14 8.936 577,67 Grup Bon Preu

Lliçà de Vall 2 1.157 178,08 Grup Condis

Llinars del Vallès 9 3.464 345,78 Mercadona

Martorelles 4 766 158,92 Grup Condis

Mollet del Vallès 29 20.180 391,09 Mercadona

Montmeló 6 2.493 282,30 Grup Bon Preu

Montornès del Vallès 10 3.426 205,84 Mercadona

Parets del Vallès 16 6.743 353,57 Mercadona

La Roca del Vallès 4 1.486 138,18 Caprabo

Sant Antoni de Vilamajor 5 2.113 340,37 Grup Bon Preu

Sant Celoni 14 10.551 581,77 Mercadona

Sant Feliu de Codines 3 1.620 254,60 Grup Condis

Sant Fost de Campsentelles 2 2.203 248,84 Mercadona

Santa Eulàlia de Ronçana 2 529 71,24 Grup Condis

Santa Maria de Palautordera 6 1.864 193,56 Caprabo

Vallromanes 1 140 54,73 Grup Condis

Vilanova del Vallès 3 2.010 365,26 Grup Bon Preu

Vallès Oriental 252 132.941 320,67 Mercadona

*Metres quadrats per 1.000 habitants

Granollers

Joan Carles Arredondo

Granollers conserva l’atrac-
tiu per a la gran distribució. 
La ciutat va guanyar establi-
ments i superfície de super-
mercats en el període 2018-
2020, que analitza l’Anuari 
de la Distribució Comercial 
que elabora cada dos anys la 
Direcció General de Comerç 
de la Generalitat. Amb 447 
metres quadrats per cada 
miler d’habitants, Granollers 
supera clarament la mitjana 
catalana en dotació comer-
cial en supermercats, de 325 
metres quadrats.

Respecte als registres de fa 
dos anys, Granollers té dos 
supermercats més, i guanya 
3.000 metres quadrats de 
superfície de venda en els 
diferents establiments. Les 
obertures registrades en el 
període comprès entre 2018 i 
2020 van ser establiments de 
cadenes com Aldi i, sobretot, 
Esclat, del grup Bon Preu, 
que va instal·lar a la ciutat el 
supermercat més gran de la 
ciutat. Amb aquestes obertu-
res i l’oferta comercial prece-
dent, Granollers eixampla la 
distància respecte altres capi-
tals de l’àrea metropolitana, 
com Terrassa (327 metres 
quadrats per cada 1.000 habi-
tants), Sabadell (296 metres 
quadrats), o Mataró (279 
metres quadrats). També 
supera els 426 metres qua-
drats per miler d’habitants 
de Vic, que estava per sobre 
en l’anterior informe, i 
s’acosta als 464 metres qua-
drats de Manresa.

En termes generals, la 
comarca queda lleugerament 
per sota de la mitjana catala-
na, amb 320 metres quadrats 
d’oferta comercial per cada 
miler d’habitants, però se 

situa com la comarca metro-
politana amb més dotació 
comercial. L’oferta d’algunes 
poblacions, com Sant Celoni 
o Cardedeu i, en menor 
mesura, Mollet mostren la 
capacitat d’atracció d’aques-
tes poblacions respecte a les 
del voltant. Lliçà d’Amunt, 
amb alguns grans establi-
ments, particularment del 

grup Bon Preu, també supera 
clarament la mitjana comar-
cal (vegeu quadre superior).

En total, la comarca va 
guanyar en el període analit-
zat 12.000 metres quadrats 
(fins a més de 132.000) de 
superfície comercial i 22 
establiments de totes les 
mides (arriba a 252). El 
creixement d’aquesta oferta 

de la gran distribució va ser 
més ràpid que el de la pobla-
ció, de manera que la dota-
ció mitjana per cada miler 
d’habitants es va incremen-
tar de 297 metres quadrats 
als 320 que reflecteix l’in-
forme. Aquest creixement 
assenyala que, tot i l’expan-
sió de formes alternatives 
de distribució, també en el 

camp de l’alimentació, les 
grans cadenes mantenen 
l’interès per la comarca amb 
noves implantacions. Pro-
perament, per exemple, Bon 
Preu, que està experimen-
tant un notable augment 
d’implantació al Vallès Ori-
ental, estrenarà supermercat 
a Llinars. 

Per a les grans cadenes, 
tant de grans supermercats 
com de botigues de menor 
format, el Vallès Oriental 
té atractiu per les bones 
comunicacions –que facili-
ten els tràmits logístics– i la 

proximitat amb alguns dels 
proveïdors, amb presència 
al territori de fabricants de 
productes d’alimentació i 
drogueria.

Les grans marques de la 
distribució de productes ali-
mentaris i quotidians donen 
feina a 3.752 treballadors 
en els 252 supermercats que 
tenen implantació al Vallès 
Oriental. És la cinquena 
comarca catalana amb més 
ocupació al sector i també 
dins de l’àmbit metropolità.

Bon Preu 
s’acosta  
al lideratge  
de Mercadona
Granollers

La cadena Mercadona, 
amb 16 establiments que 
ocupen prop de 22.000 
metres quadrats, conserva 
el lideratge en superfície 
comercial al Vallès Ori-
ental, però l’expansió del 
grup Bon Preu amenaça 
aquesta posició. La cadena 
osonenca havia avançat 
des del cinquè lloc de 2018 
al segon el 2020, amb tres 
establiments més (arriba 
a 12) i 7.000 metres qua-
drats més de superfície 
(supera els 17.000). El 
podi en superfície el com-
pleta Condis. Aquestes 
dues cadenes han des-
plaçat Dia i Caprabo, que 
acompanyaven Mercadona 
en els primers llocs l’any 
2018.
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Imatge exterior de l’oficina del grup immobiliari a Cardedeu

GuinotPrunera guanya pes al Vallès 
amb una nova oficina a Cardedeu
Cardedeu

EL 9 NOU

El grup immobiliari Guinot-
Prunera ha inaugurat una 
nova oficina a Cardedeu 
amb l’objectiu de reforçar 
la zona d’influència a l’àrea 
del Vallès Oriental i el Baix 
Montseny. El grup ja havia 
inaugurat unes setmanes 
abans una oficina a Girona.

A Cardedeu, la firma 

immobiliària manté la loca-
lització al centre històric. 
“Ara disposem d’un local més 
ampli des del qual podrem 
atendre fins i tot millor els 
nostres clients de mane-
ra presencial”, explica el 
director de l’oficina, Xavier 
Banús.

GuinotPrunera va arribar a 
Cardedeu fa tres anys, quan 
va adquirir Àmbit Gestió 
Patrimonial, que disposava 

d’una cartera d’administració 
de lloguers amb més de 200 
clients i 700 immobles ges-
tionats. L’empresa ha acon-
seguit avançar en aquestes 
xifres. “El 2021 ha estat un 
bon any”, assenyala Banús. 
Part d’aquest avenç prové del 
creixement d’operacions a 
l’àrea del Vallès Oriental de 
clients que han buscat sortir 
de Barcelona. L’empresa té 
actualment set locals.
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Imatge aèria d’espais industrials a Granollers
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Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Barna Taxi 2021, SL, dedi-
cada al transport per taxi; 
construcció, manteniment, 
activitats immobiliàries, 
indústries manufactureres 
i tèxtils, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Tan-
zila Heyat Begum. Adreça: 
Joan XXIII, 16.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Tarannà Construccions 
Tècniques, SL, dedicada a 
les operacions típiques del 
tràfic immobiliari, incloses 
la promoció, construcció, 
comercialització de béns per 
compte propi i arrendament 
(amb exclusió expressa de 
l’arrendament financer), 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: José María 
González Sánchez. Adreça: 
Brasil, 86.

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
El Argentino del Vallès, 
SL, dedicada a l’elaboració, 
distribució, importació, 
exportació, comercialització 
i venda a l’engròs i al detall 
d’aliments elaborats. Capital: 
3.000 euros. Administradors: 
Agustín Burjachs Salmerón, 
Erica Ferrer Laparra, Car-
los Damián Di Bennedetto. 

Adreça: av. Catalunya, 37.

Llinars del Vallès

La societat Cabezhobeazha 
Group, SL, dedicada a la 
inversió, tinença d’accions, 
participacions i actius finan-
cers, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 906.678 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
909.678 euros.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Profithol, SL, dedicada a 
la inversió, tinença d’acci-
ons, participacions i actius 
financers, amb la finalitat 
de dirigir-los i gestionar-los 
així com l’assessorament i 
suport de les entitats parti-
cipades, ja sigui per compte 
propi, etc. Capital: 1.813.356 
euros. Administradors: 
Roger Fernández Girona. 
Òscar Gómez López. Adreça: 
Farmàcia, 30-32.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Bali Import, SL, dedicada 
al comerç a l’engròs de pro-
ductes de perfumeria, dro-
gueria i cosmètica; comerç 
majorista i minorista de béns 
relacionats amb peces de ves-
tir, productes de farmàcia, 
perfum, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Roger 

Bassa Dalmau. Adreça: Tec-
nologia, 88, PI Llinars Park.

Llinars del Vallès

La societat Beazhocabezho, 
SL, dedicada a la inversió, 
tinença d’accions, participa-
cions i actius financers, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 906.678 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 909.678 
euros.

Bigues i Riells del Fai

S’ha constituït la societat 
Decomadera RM, SL, dedica-
da al revestiments de terres 
i parets. Capital: 3.000 euros. 
Administradors: Jacobo 
Robeth Johann Estid Castillo, 
Miguel Ángel García Gómez. 
Adreça: Terrassa, 7.

Bigues i Riells del Fai

S’ha constituït la societat 
Supermercados Saeed, SL, 
dedicada al comerç al detall 
en establiments no espe-
cialitzats, amb predomini 
en productes alimentaris, 
begudes i tabac. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Muhammad Saeed. Adreça: 
av. Catalunya, 21.

La Garriga 

La societat Udon Franchi-
sing, SL, dedicada a la pres-
tació de serveis de restaura-

ció, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 10.108 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
50.108 euros.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Unike Media, SL, dedicada al 
màrqueting i publicitat espe-
cialitzada en el desenvolupa-
ment de marques i estudis de 
mercat; investigació i planifi-
cació comercial; consultoria 
en tecnologia blockchain, de 
sistemes i estratègies per a 
empreses, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Javier 
Hermosilla Díaz. Adreça: 
Indústria, 10.

Sta. Maria de Palautordera 

S’ha constituït la societat 
LSC Bestind, SL, dedicada 
a les activitats pròpies dels 
serveis de peritatge, taxaci-
ons i tarificacions d’assegu-
rances, valoracions d’actius 
i qualsevol altra activitat 
relacionada. Capital: 3.000 
euros. Administrador: 
Ignacio López de Sagredo 
Pascual. Adreça: passeig de 
l’Estatut, 20.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat Los 
Poceros Vip, SL, dedicada a la 
promoció immobiliària, com-
pravenda i rehabilitació d’edi-

ficis. Capital: 3.000 euros. 
Administradors: Francisco 
José Soriano Espinosa, Julián 
Mandrion Martínez. Adreça: 
PI Collsabadell, nau 6.

Sta. M. de Palautordera

La societat Golden Opera, SL, 
dedicada a la direcció, gestió 
i administració de la pròpia 
cartera de valors represen-
tatius de fons propis d’enti-
tats, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 700.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
710.000 euros.

Lliçà de Vall

La societat Kapture Intelli-
gence, SL, dedicada a dis-
senyar, desenvolupar, man-
tenir, operar, administrar, 
comercialitzar, distribuir i 
explotar programari, siste-
mes i productes informàtics 
de gestió de la qualitat al 
sector industrial, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 75.800 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 2.860.500 euros.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Furlight 786, SL, dedicada al 
comerç a l’engròs no especi-
alitzat. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Maxim Sofro-
nov. Adreça: Gallecs, 68.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Empreses de Granollers estalvien 
amb la gestió energètica compartida
El servei ha permès reduir la factura en 80.000 euros i les emissions de CO

2
 en 10 tones en un any

Granollers

EL 9 NOU

Les 14 empreses que parti-
cipen en el servei de gestió 
energètica compartida, una 
iniciativa conjunta de l’em-
presa municipal Granollers 
Mercat i les associacions 
dels polígons industrials de 
la ciutat, van estalviar fins 
a 80.000 euros en el primer 
exercici d’aplicació, l’any 
2020. Segons ha informat 
l’Ajuntament de Granollers, 
les empreses participants van 
reduir el consum en 42.000 
kilowats, i això equival a 
reduir les emissions de CO2 
en deu tones anuals.

El servei de gestió energè-
tica compartida treballa en 
una millora de l’eficiència en 
el consum, de manera que les 
empreses participants tenen 
l’oportunitat d’aplicar mesu-
res per reduir tant els costos 
energètics com l’impacte de 
l’activitat en el medi ambi-
ent. També fan passos en la 
introducció de projectes de 

generació d’energia renova-
ble.

En l’edició de 2020, van 
participar 14 empreses dels 
polígons industrials de la 

ciutat (Congost, Jordi Camp, 
Coll de la Manya i Font del 
Ràdium. Són Amcor Flexi-
bles, Velutex Flock, Alumi-
nera Extrusión, Plasticband, 

Cosmo International Fra-
grances, Pfiserer Upresa, 
Lácteos del Vallès, Proanal, 
Ceisa Soluntions i Clar Car-
ton, entre d’altres). Aquestes 

empreses van disposar de 
l’assessorament d’un expert 
en energia durant sis mesos 
i van accedir a un servei 
remot per fer un seguiment 
del consum i de la facturació. 
El servei d’assessorament 
es podia ampliar amb una 
visita mensual a la planta per 
detectar aspectes per millo-
rar i poder-los aplicar.

Les millores es van acon-
seguir amb l’adequació de 
contractes d’energia, la 
revisió de processos produc-
tius (millores de calderes, 
circuits tècnics o d’aire 
comprimit), el control de la 
climatització i la il·luminació 
i la introducció d’aïllaments 
tèrmics. També s’han avaluat 
l’opció d’instal·lar sistemes 
de generació d’energia solar 
fotovoltaica per a l’autocon-
sum.

NOvA cONvOcATòRIA

El servei preveu recollir 
properament les dades obtin-
gudes el 2021 i avança en 
la convocatòria d’una nova 
edició, que estarà més vin-
culada a la possible creació 
d’una comunitat energètica 
als polígons industrials 
de Granollers. Aquesta 
comunitat facilitaria el 
desplegament de projectes 
col·laboratius, de sistemes 
d’autocosum compartit o la 
compra agregada d’energia.
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La Elisa, al centre, acompanyada d’alguns dels seus col·laboradors, al carrer major de Sant Esteve dissabte a la tarda

“Dedicar-me al rap ha fet que 
la gent s’identifiqui amb mi”
La Elisa, de Sant Esteve, és l’última sensació musical del Baix Montseny

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

Ningú més que la rapera La 
Elisa –àlies d’Elisa de Diego, 
de 38 anys– ha rebentat els 
escenaris del Baix Montseny 
els últims mesos. S’asseu a 
la terrassa d’un bar de Sant 
Esteve, el seu poble, i més 
d’un s’acosta a saludar-la. 
Hi ha qui la coneix com a 
veïna i d’altres que la tenen 
per la rapera de moda. No 
para de sonar: sigui a les 
festes majors o en qualsevol 
espai improvisat on hi hagi 
un micròfon i uns altaveus. 

Amb poc temps, ha invo-
lucrat bona part dels seus 
veïns, sigui col·laborant-hi 
artísticament, ensenyant-los 
a fer rap o convidant-los als 
concerts. Cada vegada és més 
fàcil justificar que al Baix 
Montseny hi ha un “fenomen 
La Elisa”. 

Té la destresa i el talent de 
qui fa anys que es dedica a la 
música, però insisteix que li 
ve de nou i que encara és una 
“estudiant” del rap. “Durant 
el confinament vaig tornar 
a escriure. Jo no havia fet 
mai rap; vinc del teatre. Per 
la covid, vaig deixar la feina 

de cambrera. No volia que 
el meu fill estigués totes les 
tardes amb una cangur, sinó 
que jo volia ser-hi i saber 
com estava”, explica.

Tot i la incertesa de no 
tenir una feina estable, va 
decidir que a partir de llavors 
la seva vida començaria a 
girar entorn de la música. “El 
primer objectiu de fer rap és 
que em faltava treballar en 
alguna cosa que m’agradés. 
Tinc capacitat de dinamit-
zació perquè he fet teatre. 
I m’encanta l’escriptura, 
perquè em permet transme-
tre.” Tot plegat, diu La Elisa, 

desemboca en el rap, l’eina 
d’expressió que s’ajusta més 
a les seves necessitats i que li 
permet possibilitats de tots 
colors. 

Els primers fruits del 
projecte li van arribar ara fa 
uns mesos, quan va publi-
car el seu primer EP. Es diu 
Me presento i el va editar 
com a premi del concurs de 
maquetes de Roca Umbert 
de Granollers. A les cançons, 
hi parla d’experiències per-
sonals i feminisme. I diu que 
aquest estil de música s’hau-
ria de considerar “un gènere 
literari més”. “Té rima i figu-

res retòriques. No deixa de 
ser poesia.” 

A Sant Esteve, el seu tem-
perament –descarat i enco-
manadís– no ha deixat ningú 
indiferent. Malgrat que ja 
duia diversos concerts, el 
seu primer gran assalt va ser 
la passada Festa de Tardor, 
quan va congregar cente-
nars de persones a la plaça 
Joan Serra –com si es tractés 
d’una estrella mediàtica– per 
escoltar-la. Va aparèixer a 
l’escenari vestida de faraona, 
amb un grapat de ballarins 
–del grup So Fresh– i la seva 
banda, formada per Ariadna 
Salazar i el discjòquei X-
Yeah, a més d’altres col-
laboradors. Tothom que hi 
era estava rendit a La Elisa. 
“Crec que voler dedicar-me 
al rap i mostrar-me ha fet 
que la gent s’identifiqui amb 
mi. Estic fent el que vull. De 
vegades necessitem permi-
sos, i jo me n’estic donant.”

La Elisa va néixer a 
Barcelona, encara que és 
d’arrels andaluses. La seva 
vinculació amb Sant Esteve 
va començar quan va desco-
brir que el seu pare, que no 
havia vist des que era una 
nena, havia viscut al poble. 
“Buscant-lo, amb 27 anys, 
vaig descobrir que era mort. 
Vaig voler venir aquí per 
conèixer la seva història.” 
L’amic dels últims anys del 
pare es va convertir en la 
seva parella. I aviat Elisa de 
Diego va arrelar-se a Sant 
Esteve, on va néixer el seu 
fill i d’on no vol marxar.

UNA EINA SOCIAL

A més de compondre els 
seus propis temes, La Elisa 
també considera el rap com 
una “eina social”. Organitza 
micròfons lliures amb joves 
i participa en activitats i 
tallers a instituts. A partir 
del febrer, també començarà 
a dinamitzar l’estudi de gra-
vació Can Rahull Records, 
que ha ideat l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera.

El ball omple  
Roca Umbert
Granollers

El Centre d’Arts en Movi-
ment de Roca Umbert de 
Granollers va ser l’escenari 
dissabte d’un tastet dels 
diferents balls i activitats 
que ofereixen diferents 
escoles de dansa de la ciu-
tat al llarg del curs. L’ofer-
ta va ser molt variada, i va 
incloure dansa clàssica, hip 
hop, danses urbanes, dansa 
jazz, ballet fit, salsa cuba-
na o bachata. Les esco-
les participants van ser 
Àgueda Murillo, Arsènic, 
Kilómtro 13 Dance Stu-
dio, Swing, Klass, MiZona 
Granollers, Partenaire, 
Bambu i Ritmic.
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Els tres clarinetistes en un moment del concert celebrat divendres al vespre a la sala petita del TAG dins el Cicle Carles Riera de l’Escola de Música

Des de Cuba, Cafè Saumell
Ensemble Una Cosa Rara presenta la figura de Manuel Saumell en un concert al TAG

Granollers

Alba Nogueras

Un cafè és un espai d’aixo-
pluc, un refugi per a aquells 
que busquen l’anonimat o es 
volen perdre entre converses 
alienes i soroll de gots i de 
copes; un cafè també pot ser 
un espai revolucionari, un 
lloc de trobada d’artistes, 
pensadors, filòsofs i poetes; 

un cafè, finalment, també és 
escenari de festes i de cele-
bracions o, en aquest cas, de 
clarinets i de contradanses. 
Divendres passat, dins el 
Cicle Carles Riera a la Sala 
Petita del Teatre Auditori de 
Granollers, l’Ensemble Una 
Cosa Rara va presentar la 
figura de Manuel Saumell, 
compositor d’origen català, 
creador de la contradansa 

cubana i un dels pares del 
nacionalisme cubà.

Unes rajoles blanques i 
negres, unes taules baixes i 
unes siluetes blanques pro-
jectades de fons; tres músics 
vestits de color cru –Carlos 
Moliner, Naüm Monterde i 
Oriol Garcia– i una veu en 
off –la de Jaume Ferrer– ens 
parlaven en primera persona 
a través del diari personal 

del compositor. No els va 
caler res més per representar 
un cafè imaginari, el Cafè 
Saumell, i traçar un recorre-
gut vital que era, a més, un 
recorregut històric. Des de 
l’humor i la bona entesa, la 
formació va interpretar unes 
formes musicals heretades 
d’Europa reformulades per 
l’illa de Cuba i transforma-
des en un nou gènere musi-

cal.
Com un joc a repartir entre 

tots tres, els músics aprofi-
taven els contratemps i els 
tempos flexibles, gaudien 
dels ornaments melòdics i de 
les dinàmiques contraposa-
des, exageraven els glissandi 
i esgarrapaven alguna nota 
per crear un ambient còm-
plice i distès que va arrencar 
algun somriure entre el 
públic. 

Les clavilles dels instru-
ments, unes caixes de cartró 
o una ampolla de vidre mar-
caven el compàs de les obres 
de Saumell, però també 
de les d’Ignacio Cervantes 
–agent igualment important 
en la configuració de la iden-
titat cubana– i de les plomes 
europees que arribaven 
marcades pel sedàs de la dis-
tància, com Verdi, Donizetti 
o Satie.

Si bé la música convidava 
al divertimento i el mateix 
ensemble brindava i se servia 
–literalment– del teatre i de 
petits gags, el concert en si 
amagava una feina conscient 
de preparació de les obres, 
una estètica escenogràfica 
cuidada i un respecte al so 
original, amb instruments de 
fa 150 anys: “Per exemple, en 
comptes de 17 claus en tenen 
12”, explicava Garcia al final 
del concert. 

L’Ensemble Una Cosa 
Rara –que d’estranys no en 
tenen res– ens van convidar 
a tornar a visitar el Cafè Sau-
mell si el trobàvem obert, i 
ens van acomiadar amb Tu 
sonrisa “perquè tots marxeu 
amb un somriure cap a casa, 
encara que sigui sota la mas-
careta”. I és que ni el temps 
ni un oceà són obstacles per 
ballar, encara avui, la música 
de Manuel Saumell.

Rialles Parets presenta 
cinc espectacles en la nova 
temporada

La companyia Circ Pistolet serà l’encarregada d’obrir la programació diumenge vinent

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Rialles Parets estrena diu-
menge la nova temporada, 
que inclou cinc espectacles 
i activitats relacionades 
amb les arts escèniques per 
al públic familiar, infantil i 
juvenil. Totes les representa-
cions es faran al Teatre Can 
Rajoler a les 6 de la tarda. 

El primer espectacle serà 
diumenge, dins la programa-
ció de la festa major d’hivern. 
La companyia Circ Pistolet 
presentarà En Companyia, 
un espectacle esbojarrat i 
divertit on queda palès que al 
circ, com a la vida, sempre és 
millor caminar acompanyats. 
És per aquest motiu que tres 
artistes s’uneixen per capgi-
rar-ho tot.

El Replà Produccions por-

tarà l’espectacle Quan les 
nenes volen, el 13 de febrer. 
És una obra que explica la 
història de l’Adriana, la 
Ximena, la Martina i els seus 
somnis. El Sr. Sivolspots està 
construint ales per tal que 
puguin assolir-los. Però la 
banda del senyor Nohoacon-
seguirasmai els han omplert 
les butxaques de pedres per-
què no puguin volar.

La companyia Markeliñe  
portarà presentarà el 13 de 
març Chef Nature. En aques-
ta nova aventura, Chef Natu-
re és un restaurant a l’aire 
lliure i amb horta pròpia. Els 
comensals deixaran de banda 
els seus dispositius mòbils, 
portàtils i tauletes, per 
reconnectar amb la natura. 
El menú proposat serà màgic, 
sorprenent, terapèutic i molt 
divertit. 

El diumenge 10 d’abril serà 
el torn d’Una dent sota el 
coixí, de la companyia Poca 
Cosa Teatre. La Lluïsa és la 
responsable del magatzem 
de joguines del Ratolí Martí, 
el Ratoncito Pérez, la Fada 
de les Dents i els Angelets. 

És l’encarregada de triar el 
regal ideal per a cada infant, 
però el problema és que s’està 
fent gran, es cansa molt, i de 
vegades s’equivoca, i per això 
busca substituta.

Lumiere, de la companyia 
Txema Mag, posarà el punt 

final als espectacles del tri-
mestre el 8 de maig. Com 
si fos una pel·lícula de cine 
mut, el Txema Muñoz desitja 
que arribi el tren. Mentre 
no arriba, la seva imaginació 
anirà més enllà de l’estació 
on es troba. 
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El Concurs de Fotografia 
de Sant Vicenç de Mollet 
reparteix quatre premis
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L’entrega de premis es va fer divendres a La Marineta

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El XXVII Concurs de Foto-
grafia Sant Vicenç de Mollet 
del Vallès ja té guanyadors. 
El veredicte es va fer públic 
divendres a la tarda a La 
Marineta, on es poden veure 
les 202 fotografies presen-
tades de 51 autors, tant de 
Mollet com d’altres poblaci-
ons.

En la categoria de Tema 
Mollet, el primer premi, 
de 300 euros, ha estat per a 
José Reyes Belzunce, de Sant 
Boi de Llobregat per Rejas 
de Can Gomà. El segon, de 
200 euros, se l’ha emportat 
per Rubén Gaona Luque, 
de Mollet, per la fotogra-

fia Reflejos, mentre que el 
tercer d’aquesta categoria 
ha estat per a Laura Griera 
Vila, de Mollet, per La Remei 
es jubila. Pel que fa a la 
categoria de Tema Lliure, el 
premi únic de 250 euros ha 
estat per a Laura Matamotos 
Reys, de Mollet del Vallès, 
per Pau. Tots els premiats 
també han rebut un diplo-
ma.

En aquesta edició, en la 
categoria Mollet es van pre-
sentar 93 imatges, i en la 
categoria Lliure, 109.

El jurat del concurs de 
fotografia estava format per 
Cristina Forés, Mar Cercós i 
Susana Malagón. L’exposició 
de fotografies estarà oberta 
fins al 31 de gener.

Santa Maria de P.

EL 9 NOU

El Grup d’Escriptors del 
Montseny (GEM) ha orga-
nitzat una nova activitat 
cultural especial i diferent. 
Es tracta del primer Concurs 
d’Escriptura Ràpida, que se 
celebrarà aquest dissabte 
al matí a la sala de plens de 
l’ajuntament dins els actes 
de la festa major d’hivern 
dedicada a Sant Proget de 
Santa Maria de Palautordera. 

Les persones que vulguin 
participar en aquest concurs 

peculiar s’hi podran inscriu-
re el mateix dissabte de 2/4 
de 10 a 2/4 d’11 del matí a 
la sala de plens. Els partici-
pants rebran el material per 
escriure, consistent en un 
bloc mida quartilla, un llapis, 
una maquineta de fer punta i 
una goma d’esborrar, que es 
podran emportar un cop aca-
bat el concurs. També es pot 
utilitzar material propi com 
ara bolígraf o ploma.

El concurs ha establert la 
categoria juvenil, a partir 
dels 14 fins al 25 anys, i la 
d’adults, a partir de 26 anys.  

Juntament amb el material, 
cada concursant escollirà a 
l’atzar un sobre tancat amb 
un color diferent per a cada 
categoria, amb un número 
identificador a l’exterior. 
Dins el sobre hi haurà un 
full amb el mateix número 
que a l’exterior i un seguit 
de dades a emplenar pel 
concursant. Al final hi haurà 
també el tema i el gènere 
de l’escrit que li correspon a 
aquell concursant. Els temes 
i gèneres seran relats de 
ciència-ficció, conte infantil 
o poema. Aquesta assignació 

s’haurà fet aleatòriament a 
cada sobre repartint-se pro-
porcionalment en tres parts 
iguals. De manera directa o 
indirecta, i amb més o menys 
extensió, els escrits hauran 
de fer referència o citar el 
Montseny o les poblacions 
i elements significatius del 
seu entorn.

L’extensió màxima serà de 
les dues cares del full mar-
cat i el temps per fer l’escrit 
anirà de les 10 del matí a 
les 12 del migdia. El jurat 
estarà format per membres 
del Grup d’Escriptors del 
Montseny (GEM) i persones 
vinculades a l’ensenyament 
i la cultura. La deliberació es 
farà fins a 2/4 de 2 del mig-
dia, quan s’entregaran els sis 
premis, un per cada categoria 
i estil literari: dos de poesia, 
dos de conte infantil i dos de 
ciència-ficció.

El certamen s’inclou dins la festa major de Sant Proget

Palautordera estrena un 
concurs d’escriptura ràpida

L’autora de ‘Pan de 
limón...’ presenta la 
pel·lícula a Granollers

Granollers

El Cinema Edison de 
Granollers projectarà aquest 
dimarts a les 7 de la tarda la 
pel·lícula Pan de limón con 
semillas de amapola, dirigida 
per Benito Zambrano. L’au-
tora de la novel·la en què 
s’inspira la pel·lícula, Cristina 
Campos, serà a Granollers 
per fer-ne la presentació. El 
film gira al voltant de dues 
germanes i una pastisseria, 
amb les actrius Elia Galera 
i Eva Martín com a prota-
gonistes. La projecció de la 
pel·lícula s’inclou dins el Cicle 
Gaudí, que també es podrà 
veure a Bigues i Riells del Fai, 
Cardedeu, Montornès, Santa 
Eulàlia de Ronçana i Vilanova. 

Ponència sobre 
ciència i cultura  
a Granollers 

Granollers

El Centre d’Estudis de 
Granollers presenta dijous 
a les 7 de la tarda al Museu 
la ponència “Ciència i cul-
tura a Granollers durant 
el primer franquisme”, de 
Miquel Carandell, doctor en 
història de la ciència. Amb 
aquest treball, en què pre-
senta els primers resultats 
del treball guanyador de la 
Borsa d’Estudi 21è Memorial 
Joan Camps, l’autor intenta 
caracteritzar l’ecosistema 
cultural de Granollers durant 
el primer franquisme, amb 
l’Associació Cultural i el 
Centre d’Estudis com a eix 
central. Carandell treballa al 
Museu de Ciències Naturals 
de Granollers i a la UAB.

La Biblioteca Joana Raspall 
de Sant Antoni estrena  
el servei d’autopréstec

Sant Antoni de Vilamajor

EL 9 NOU

La biblioteca Joan Raspall de 
Sant Antoni de Vilamajor ha 
començat l’any amb l’estre-
na del servei d’autopréstec, 
instal·lat recentment i que 
permet a les persones usu-
àries ser autònomes en la 
reserva de préstecs i retorns. 
També poden consultar 
l’estat dels seus comptes, la 
renovació i la recollida de 
préstecs.

Aquest nou servei coinci-
deix amb l’inici de les acti-
vitats habituals adreçades a 

diversos públics. La primera 
serà aquest dimarts amb la 
presentació de la novel·la 
Descalces per casa, d’Anna 
Porquet Botey, de Mollet, 
que s’encarregarà de presen-
tar Jordi Sedó.

Dijous es farà una sessió 
del Club de Lectura en què 
es parlarà de la novel·la Vla-
divostok, d’un altre autor 
vallesà, Lluís Oliván, de 
Lliçà d’Amunt, mentre que 
divendres hi haurà contes 
en anglès per a famílies amb 
infants majors de cinc anys. 
A més, es farà Música en bol-
quers o Book’n’roll.
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El servei d’autopréstec es va instal·lar fa poc
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El repartiment de panets és un dels actes tradicionals de l’Aplec que s’ha pogut mantenir aquest any

L’Aplec de Sant Hilari, a mig gas
La festa es va celebrar amb un centenar d’assistents i diversos actes, però sense foc ni àpats
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Després de la missa es van cantar els goigs de Sant Hilari

Cardedeu

Ignasi Abad

Més d’un centenar de perso-
nes van participar diumenge 
al matí en el tradicional Aplec 
de Sant Hilari a Cardedeu. 
L’esdeveniment, va estar mar-
cat aquest any per l’absència 
de les fogueres al voltant de 
l’ermita i dels àpats típics 
d’aquest dia tan especial per 
als cardedeuencs. 

Les mesures de prevenció 
marcades per les autori-
tats sanitàries van fer que 
l’Ajuntament suprimís del 
programa les fogueres i els 
àpats. Tot i això, Núria Pujo-
làs, regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Cardedeu, 
va explicar que preferia fer 
la jornada d’aquesta manera 
abans que no fer-la: “Les acti-
vitats culturals són part de 
la salut d’un poble, i fer-les 

indica que estem vius i cada 
cop més saludables.” 

L’esdeveniment va comptar 
amb molts menys partici-
pants que en altres edicions 
a causa de les restriccions. 
Victor Busquet, veí del 
poble, explicava l’ambient 
que sempre s’ha respirat a 
l’aplec: “Cada any augmenta-
va l’essència, la gent a l’aire 
lliure, tranquils, alegres, les 
persones han de ser felices, i 
ara és més complicat.”

La jornada va començar a 
2/4 d’11 del matí i va anar a 
càrrec de la comissió de la 
Fira de Nadal, que va retor-
nar a l’ermita el foc que va 
sortir el mes de desembre 
passat. A les 11 en punt va 
començar la missa en honor 
a Sant Hilari, presidida pel 
mossèn de la parròquia de 
Cardedeu, Albert Quílez, en 
un dels moments més emo-
tius del matí. Posteriorment, 
els protagonistes van ser 
l’Agrupació Coral Cardedeu 
amb la cantada dels goigs, 
seguit de la benedicció i el 
repartiment de panets tradi-
cionals fets a Cardedeu. 

Durant tot el matí va anar 
arribant gent a l’aplec. El 
moment més esperat per 
molts dels assistents van ser 
les audicions de sardanes, 
aquest any, a càrrec de la 
Cobla de Premià de Mar, amb 
la col·laboració de l’Agrupa-
ció Sardanista de Cardedeu. 
Amb les mesures de preven-
ció adients, diverses perso-
nes van ballar les diferents 
cançons al ritme de l’orques-
tra. Es respirava un ambient 
de festa i la gent gaudia amb 
les cançons que durant una 
bona estona van ser la melo-
dia d’una jornada atípica. 

Segons Pujolàs, “ha estat 
un Sant Hilari incomplet, tot 
i que s’ha fet el màxim tenint 
en compte el moment actu-
al, amb els indicadors de la 
covid”. Els actes van acabar a 
les 2 del migdia, però l’ermita 
estava oberta fins a les 5 de la 
tarda, i els assistents es podi-
en quedar pels voltants. La 
majoria de gent, però, per la 
prohibició de dur menjar, van 
marxar acabades les sardanes.
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El concurs d’Instagram  
de Gran Centre Granollers  
ja té guanyadors

Granollers

EL 9 NOU

El concurs d’Instagram de 
Gran Centre Granollers ja té 
guanyadors. Hi van partici-
par 150 fotos amb el hashtag 
#nadalgranollers fetes entre 
el 6 de desembre i el 6 de 
gener. L’entrega de premis 
es va fer dissabte a la tarda 
davant del Museu.

En la categoria carrers, 

decoració i comerç els gua-
nyadors van ser @pepcasas-
novas i @oalcaide; en la 
de tradició, @rmr2303 i @
puryartt; en la de retroba-
ment, @stela_bm i @kuchu-
muchui, i en la categoria 
altres, @luciacadelacc i @
biomonti. El primer premi 
de cada categoria és un xec 
de 100 euros per gastar a les 
botigues associades a Gran 
Centre, i el segon, un de 50. Els premiats en les diferents categories, dissabte a la tarda davant del Museu de Granollers
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L’animació infantil no va faltar a Can Sauleda dissabte al matí

La campanya “Comprar  
a Sant Celoni té premi”  
ja té guanyadors

Els comerços van entregar 1.700 euros a l’Associació Neurològica provinents de la campanya “QR Solidari”

Una festa molt familiar
Sant Antoni de Vilamajor tanca aquest dilluns quatre dies de festa major d’hivern

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

Sant Antoni de Vilamajor 
posarà punt final aquest 
dilluns a la festa major 
d’hivern en honor del seu 
patró Sant Antoni Abad, que 
va començar divendres al 
vespre. Ha estat una festa 
major adaptada a les circum-
stàncies sanitàries i amb la 
major part del actes de caire 
familiar. Dissabte al matí, 
una seixantena de persones, 

entre infants i adults, van 
acostar-se fins al parc de Can 
Sauleda per presenciar l’es-
pectacle Aniventura: Sí a la 
igualtat de gènere!, al voltant 
de la igualtat de gènere arra-
conant els prejudicis. Una de 
les històries girava al voltant 
d’una noia que es va haver de 
disfressar de noi per poder 
ser pirata. Els més petits s’ho 
van passar d’allò més bé. 

Els actes, que han tingut 
molta participació, s’han fet 
en espais oberts situats a 

diversos punts del poble i a 
les urbanitzacions d’Alfou 
i les Pungoles, garantint 
les mesures de seguretat i, 
aquesta vegada, sense haver 
de fer reserva prèvia d’en-
trada. Aquesta feta major ha 
servit per provar nous espais 
com la plaça d’en Riera. 

Diumenge al matí, mentre 
els gegants es retrobaven 
amb els veïns al porxo de 
Can Sauleda amb el seu 
Conte gegant, les places de 
la Vila i 1 d’Octubre i els 

seus voltants s’omplien de 
cotxes clàssics i històrics, en 
una nova edició de la Troba-
da Clan del Clàssic, que va 
tenir la participació d’uns 
150 vehicles, molt per sobre 
de les millors previsions 
dels organitzadors. Entre 
els cotxes hi havia una bona 
mostra de SEAT 600, Renault 
5 i Citroën 2CV, entre altres 
models i marques. La majoria 
eren cotxes dels anys 70 i 80 
però hi havia alguns models 
de la dècada dels 50 i 60, 

amb un Renault, un Seat i un 
Dodge com a destacats. La 
temperatura agradable que 
va fer al migdia va fer que 
moltes persones s’acostessin 
per veure aquests vehicles. 

El programa presentava 
força activitats familiars, en 
què s’han tractat temes com 
la sostenibilitat ambiental i 

el medi ambient, la diversi-
tat social, les intel·ligències 
múltiples i el bullying o els 
beneficis de la convivència 
entre generacions a través 
de la música. Aquesta festa 
major no ha tingut ball, però 
no hi ha faltat la música. Dis-
sabte a la tarda, Los Boozan 
Dukes van transformar els 
carrers del nucli en els de la 
Nova Orleans dels anys 30 i 
40, amb uns ritmes engres-
cadors. Hi va haver persones 
que van seguir el recorregut 
dels músics mentre altres 
sortien a la porta o a la fines-
tra per veure’ls passar.

DILLUNS DE FESTA 

Aquest dilluns, festiu a Sant 
Antoni, es farà la tradicional 
missa en honor al patró i 
la benedicció dels animals 
davant de l’església. També 
està prevista una passejada 
cultural per conèixer la his-
tòria i el passat del municipi 
i que serà el tret d’inici de 
la celebració del bicentenari 
de la constitució del primer 
ajuntament del que llavors 
era Vilanova de Vilamajor. 

Sant Celoni

EL 9 NOU

Els comerços de Sant Celoni 
han entregat els premis als 
guanyadors de la campanya 
de Nadal “Comprar a Sant 
Celoni té premi”. La campa-
nya consistia en un sorteig 
de diversos vals de compra 
per un total de 1.100 euros 
entre tots els clients que 
fessin una compra superior 
a 5 euros en algun dels esta-
bliments participants i dipo-
sitessin una butlleta amb les 
seves dades en una urna.

Els guardonats han rebut 
els premis respectius de 
mans de representants dels 
comerços en el quals van 
dipositar la butlleta gua-
nyadora. Els afortuntats 

han estat Francesc Sibina, 
amb un premi de 500 euros 
entregat per la papereria 
Can Lluís; Pau Ors, amb un 
premi de 300 euros entregat 
per la llibreria Alguer 7, i 
Laia Majó, amb un premi de 
300 euros entregat per Can 
Majó. 

D’altra banda, els comerços 
han entregat 1.700 euros 
a l’Associació Neurològica 
provinents de la campanya 
“QR Solidari” que es va fer 
l’octubre passat. Aquesta 
campanya oferia als usuaris 
la possibilitat d’adquirir una 
butlleta per 2 euros a qual-
sevol dels 70 establiments 
col·laboradors, i recollir un 
obsequi a l’establiment que 
revelés el codi QR de la but-
lleta.

La trobada 
Clan de Clàssics 

va reunir uns 
150 vehicles 

diumenge
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Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Mollet va donar un cop 
d’autoritat aquest diumenge 
en golejar l’actual líder, el 
Bescanó, per un rotund 4 a 
0. Els homes de David Parra 
van agafar avantatge ben 
aviat, van saber mantenir-lo 
bona part del partit i, al final, 
van rematar la feina. Una 
victòria –quarta consecutiva 
i la vuitena de la tempora-
da– que els posa de ple en 
la lluita pel liderat. Amb 
26 punts els de David Parra 
ara es queden a un sol punt 

del Bescanó, que en té 27, 
i igualen en la classificació 
l’Escala, que va perdre per 
2 gols a 1 al camp del Parets 

–que és quart, a tan sols tres 
punts del Bescanó i a dos 
dels molletans.

Els de David Parra van 

començar el partit marcant 
un ritme molt alt, sense dei-
xar opció a pensar al Bescanó. 
Molt aviat aquest alt ritme 
de joc va donar fruits; primer 
va provocar una falta, molt a 
prop de la frontal de l’àrea, 
que Alexis García va trans-
formar de manera magistral 
quan només havien passat 
sis minuts. I quan encara no 
s’havia arribat al quart d’ho-
ra de joc, una bona jugada 
per la banda dreta, amb cen-
trada a l’àrea, va tocar al braç 
d’un defensor del Bescanó. 
El penal el va llançar Sergio 
Sánchez, que va marcar el 
2-0.

El Mollet va mantenir el 
ritme alt de joc durant tota 
la primera meitat sense que 
el Bescanó tingués cap opció 
d’apropar-se als dominis 
molletans.

A la segona part el Mollet 
va fer un petit pas enrere 
pel que fa al ritme de joc 
però el Bescanó no va donar 
mai la sensació que pogués 
remuntar el partit. De fet, no 
va xutar entre els tres pals 
ni una sola vegada. El Mollet 
va esperar el seu moment 
i, a la contra, va rematar la 
feina. Primer amb un gol 
d’Alieu després d’una gran 
jugada individual de Reyes, i 
després amb un altre gol a la 
contra, d’Uroz.

Diumenge vinent el Mollet 
començarà la segona volta 
rebent l’EF Mataró al Ger-
mans Gonzalvo.

El Mollet doblega el líder
Els de David Parra decanten el partit a la primera part i el sentencien a la segona

Montcada i Reixac

EL 9 NOU

El CN Caldes va encadenar 
la segona derrota consecu-
tiva en perdre per 2 gols a 
1 contra el Transcano CFS 
Montcada. El Montcada va 
tenir més ocasions durant 
la primera part, però sen-
se encert. Als últims cinc 
minuts abans del descans el 

Caldes va tenir més presèn-
cia ofensiva i fruit d’això va 
arribar l’expulsió del local 
Víctor i el gol d’Íker.

La segona part va ser més 
equilibrada i sense gaires 
ocasions. L’expulsió d’Íker 
la va aprofitar el Montcada 
per fer l’empat. El Caldes va 
arriscar amb el porter-juga-
dor i una pèrdua de pilota va 
acabar en el 2-1 per als locals.

Victòria ‘in 
extremis’ per 
apropar-se  
al liderat

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Parets va donar continuïtat 
a la victòria aconseguida la 
setmana passada al camp de 
Les Franqueses guanyant per 
2-1 a un dels rivals directes a 
la part alta de la classificació, 
el FC l’Escala. Una victòria 
que li permetrà apropar-se 
al líder després de la derrota 
d’aquest contra el Mollet. Els 
paretans es van avançar amb 
un gol de penal però l’Escala 
va empatar al límit del des-
cans. Tot i quedar-se amb 10 
per l’expulsió de Pau Ruiz el 
Parets va buscar la victòria 
fins que la va trobar.

FUTBOL SALA MASCULÍ

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA
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Una disputa al centre del camp en el partit disputat aquest diumenge al Gemans Gonzalvo

CF Mollet UE 4

Medina, Édgar Velasco (Fernández, 
min 85), Reyes (Aznar, min 81), 
Sergio Sánchez (Jacobo, min 46), 
Alexis García (Alieu, min 64), Noel, 
Diallo, Suárez, José González (Uroz, 
min 69), Pesky i Nieto.

CD Bescanó 0

Masallé, Comas, Sergi González, 
Aleix Velasco, Feixas, Muñoz, Sala, 
Argelés, Touray (Piany, min 64), 
Turón (Mir, min 81) i Alexis Sánchez 
(Solé, min 30).

ÀRBITRE: Rafael Aguilar, assistit a les bandes per Jordi Ortiz i Carlos 
Cumplido. Targetes: Alexis García, Pesky, Édgar Velasco i Noel del Mollet i 
Comas, Touray, Alexis Sánchez i Sergi González del Bescanó.

GOLS: 1-0, Alexis García, min 6; 2-0, Sergio Sánchez (p), min 14; 3-0, Alieu, min 
76; 4-0, Uroz, min 86.

CF Parets 2

Vilarrasa, Pau Ruiz, Obiol, Alcoba, 
Montpart (García, min 85), David 
Sánchez (Omar, min 64), Ferrés 
(Mesa, min 77), Vílchez, Pedro Lino, 
Aradilla (Irigoyen, min 64) i Aznar.

FC l’Escala 1

Quintanas, Jaaidi (Sangare, min 46), 
Genís, El Kassoiri (Resta, min 89), 
Àlex Sánchez (Díaz, min 89), Saenz 
(Vergara, min 28), Jam, Gilham, 
Caball, Massó i Jaiteh.

ÀRBITRE: Marcel Escobar, assistit 
a les bandes per Gerard Povedano 
i Sergi Vidal. Targetes: Vílchez, 
Pau Ruiz (2, min 60) i Vilarrasa del 
Parets.

GOLS: 1-0, Ferrés (p), min 14; 1-1, 
Jam, min 43; 2-1, Omar, min 89.

El CN Caldes arrisca buscant 
la victòria i acaba perdent  
a la pista del Montcada (2-1)

CFS Montcada 2

Arcusa, Paredes, Andrés, Álex i Víctor 
–[cinc inicial]–; Cárdenas, Vaca, Marc 
i Loinaz (ps).

CN Caldes 1

Muñoz, López, Armijo, Guardeño 
i Benach –[cinc inicial]–; Ibáñez, 
Sánchez, Navarro, Serra, Escarabajal 
i Pujol.

ÀRBITRE: Víctor Pasamontes. Targetes: Víctor (2, min 19) i Paredes del 
Transcano CFS Montcada i Guardeño (2, min 38) del CN Caldes.

GOLS: 0-1, Guardeño, min 20; 1-1, Cárdenas, min 38; 2-1, Marc, min 40.

El Penya Blaugrana la Roca Genuine 
disputa el seu primer partit
Sant Joan Despí (el Baix Llobregat) 

L’equip de futbol adaptat de la Penya Blau-
grana de la Roca, el PBR Genuine, va jugar el 
seu primer partit aquest diumenge, a la Ciu-
tat Esportiva Joan Gamper, contra l’equip 
del Barça. Es tracta d’un equip destinat a 

fomentar l’esport entre persones amb dis-
capacitat psíquica, que a la Roca va veure la 
llum el mes de setembre passat i l’objectiu 
del qual és continuar creixent en nombre de 
practicants i acabar jugant competició. El 
conveni amb la Fundació Viver de Bell-lloc 
ha permès crear aquest equip, format per 
jugadors d’entre 16 i 40 anys.
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FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ 

La Concòrdia es queda 
amb la mel als llavis  
i perd dos punts

La PBB La Roca es consolida 
en les posicions de ‘play-off’
Les de Miguel Cruz van superar un rival directe i segueixen en zona privilegiada

La Roca del Vallès

EL 9 NOU 

Pas endavant de molt valor 
el que va aconseguir aquest 
diumenge a la tarda la Penya 
Blanc-Blava de la Roca. 
L’equip de Miguel Cruz va 
superar a un rival directe 
com el Girona –cinquè clas-
sificat– i es va acomodar a 
la tercera posició, plaça que 
dona accés a jugar el play-off 
d’ascens de categoria. Les 
roqueroles van saber tenir la 
paciència per trobar les seves 
oportunitats de fer mal a les 
rivals en un matx intens però 
escàs d’ocasions clares en 
ambdues àrees.

El Girona va tenir el domi-
ni estèril de la pilota i amb 
prou feines va aproximar-se 
a la porteria defensada per 
Andrea Forns. La Roca, per 
contra, va saber transitar 
amb molt perill i aprofitar 
les errades de les visitants 
per generar ocasions. En una 
d’aquestes recuperacions, 
Galera va culminar una juga-
da per banda i va batre la 
portera Judit al minut 25.

Al segon temps, el Girona 
va mossegar amb molta més 
incidència en atac però no va 
aconseguir excessiu perill, 
malgrat que en els primers 
deu minuts va arraconar les 
locals a la seva pròpia àrea. 

del pal, i va superar a la 
portera visitant. El Girona, 
sense res a perdre, va fer un 
pas endavant en els darrers 
minuts, però sense èxit. 
Només va trobar el gol en 
una acció polèmica, en què 
la pilota va sortir per la línia 
de fons ja en el temps de 
descompte. Gairebé no va hi 
haver temps per res més. Les 
roqueroles van aconseguir 
acabar el partit lluny de la 
seva àrea.
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Cristina Galera superant a la portera visitant, Judit, en la jugada del primer gol

Al minut 78 va arribar gai-
rebé la sentència definitiva. 

Marina va llançar una falta 
directa i, amb la col·laboració 

FSF César Augusta 1

Judith, Noelia, Marta, Sara i Lioba 
[cinc inicial]; Elena, Andrea, Tània, 
Laura, Rebeca, Natalia, Alba i María.

CD La Concòrdia 1

Mònica, Sònia, Naiara, Marta i 
Marina [cinc inicial]; Paula Jiménez, 
Clàudia, Paula Pérez, Kautar, Laura, 
Júlia i Mercè.

ÀRBITRE: Enrique Moreno i Isabel Sancho.

GOLS: 0-1, Mercè, min 36; 1-1, Marta, min 38.

PBB La Roca                   2

Andrea Forns, Cristina, Tània, Andrea 
Bernés, Ortiz, Zori, Ferrer, Coral, 
Galera, Paula i Andrea Márquez. 
També: Andrea Úceda, Yaiza, Laia, 
Bárbara, Ariadna i Marina.

FC Girona                      1

Judit, Paula Lloret, Neus, Maria, 
Mar, Aïda, Aina Sarasols, Andrea, 
Paula Rosales, Miren i Duna. 
També: Virgínia, Ainoa, Aina Zurita, 
Meritxell i Gabriela.

ÀRBITRE: Aleix Blanch assistit a les bandes per Imad Talbi i Ayman Talbi. 
Amonestació per Gabriela del FC Girona. 

GOLS: 1-0, Galera, min 25; 2-0, Marina, min 78 i 2-1, Virgínia, min 90.

FUTBOL - PREFERENT FEMENÍ

Un Llerona 
amb dues 
cares perd  
a Terrassa 

FC Fundació Terrassa 3

Sílvia, Brooklyn Grace, Ona, Desirée 
Gálvez, Lydia, Desirée Zambrano, 
Judit Sellarès, Judit Viñas, Carla 
i Zaira. També: Andrea, Karen, 
Samanta i Laura.

CE Llerona 1

Mar, Mireia, Tània, Carme, Aina 
Lan, Núria, Alèxia, Paula Llorente, 
Mònica, Xènia i Witny Naomi. 
També: Yávila, Marta, Judit, Ariadna, 
Paula Aguilera, Clàudia i Irene.

ÀRBITRES: Brian Díaz assistit a 
les bandes per Judith Jones i Ana 
Collado.

GOLS: 0-1, Witny Naomi, min 25; 1-1, 
Desirée Zambrano, min 47; 2-1, Carla, 
min 58; 3-1, Judit Viñas, min 66.

Terrassa (Vallès Occ.)

EL 9 NOU

El Llerona va mostrar dues 
cares ben diferents en la seva 
tercera derrota consecutiva, 
en aquesta ocasió al camp de 
la Fundació Terrassa. L’equip 
de Joan Garcia va fer una 
molt bona primera part, en 
la qual es va avançar amb 
un gol de Witny Naomi en 
una segona jugada. Al segon 
temps, un gol matiner del 
Fundació Terrassa va deixar 
molt tocades les visitants, 
que van rebre dos gols més 
en dues accions aïllades que 
van sentenciar el partit. 

CN Caldes  5

Leyre, Adriana, Andrea, Clàudia i 
Cèlia [cinc inicial]; Emma, Sandra, 
Gemma, Lucía i Laia.

Mecanoviga Eixample 3

Anna, Carlota, Laura, Alexandra i 
Lydia Abellán [cinc inicial]; Sara, 
Alba, Adriana, Marta, Roser, Daniel, 
Iris i Lydia Martín. 

ÀRBITRE: Guillem Alonso i Hugo Pérez. 

GOLS: 0-1, Alexandra, min 7; 1-1, Lucía, min 8; 1-2, Iris, min 15; 2-2, Adriana, 
min 19; 2-3, Lydia Abellán, min 19; 3-3, Cèlia, min 25; 4-3, Adriana, min 38; 5-3, 
Cèlia, min 39. Saragossa

EL 9 NOU

La Concòrdia va sumar un 
punt valuós en una de les 
pistes més complicades de la 
lliga, del César Augusta de 
Saragossa. Malgrat el punt 
sumat, les de la Llagosta van 
quedar-se amb un regust 
amarg després de perdre dos 

punts en els darrers compas-
sos del matx. 

Mercè va culminar una 
gran combinació de tot 
l’equip per avançar La Con-
còrdia al minut 36 de partit. 
Les locals, a la desesperada, 
van fer joc de cinc per empa-
tar. Van trobar el gol en un 
refús de la portera, que va 
rematar la local Marta.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes va haver de 
suar molt per tornar a endur-
se els tres punts, després de 
la derrota en la darrera jorna-
da contra el líder, el Castelló. 
Aquesta setmana l’Eixample 
va obligar a treure la millor 
versió de les de Marc Muñoz, 
ja que van anar al davant 
durant tot el primer temps.

Alexandra, aprofitant una 
ràpida transició ofensiva, va 
avançar les visitants al minut 
7. A la següent jugada, Lucía 
va empatar amb un xut cre-
uat. En un tram d’ocasions 
alternes a ambdós costats, 
Iris va fer el l’1-2 rematant 

Les calderines van haver de remar per capgirar el partit

El CN Caldes es refà de la darrera 
derrota amb un triomf treballat

una pèrdua del Caldes, que 
va empatar poc després mit-
jançant en una acció d’opor-
tunisme d’Adriana, que va 
aprofitar un refús de la por-
tera. Les visitants van posar 
el colofó a la seva primera 
part fent el 2-3 de Lydia Abe-

llán. El CN Caldes va sortir 
a avassallar al segon temps. 
Cèlia va fer l’empat de vaseli-
na al minut 25. En els darrers 
minuts, Adriana –completant 
el seu hat-trick– va posar al 
davant al Caldes i Cèlia va 
fer el 5-3.
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El Gurb va empatar el partit gairebé al temps de descompte

El Caldes perdona i perd dos 
punts als instants finals

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Caldes està travessant 
una etapa complicada de la 
temporada en la qual s’estan 
enfrontant amb molts rivals 
directes pel lideratge. Els de 
Duque han perdut bona part 
de l’avantatge de què dispo-
saven respecte dels seus per-
seguidors. Aquest diumenge 
van empatar contra el Gurb 
–quart classificat– en un 
partit que se’ls va escapar en 
els compassos finals. Prèvi-
ament, però, els de Caldes 
van perdonar alguna ocasió 
molt clara per sentenciar el 
partit.

El matx va ser molt obert, 
amb domini altern entre dos 
dels millors equips de la cate-

goria. El Caldes, amb el seu 
habitual joc de posició, va 
intentar trencar línies d’un 
Gurb molt ben posicionat. 
A la primera part van escas-
sejar les ocasions. El més 
destacat va ser una rematada 
del davanter local Tacón. Al 
segon temps, Jordi Camí va 
rematar un servei de córner 
per avançar el Caldes. Quan 

quedaven poc més de 10 
minuts per la conclusió del 
matx, Gayolà va tenir a prop 
el 2-0 amb una internada 
per banda. Anteriorment, el 
Caldes ja havia fregat la sen-
tència. Qui no va perdonar 
va ser Campdelacreu, que al 
minut 88 va posar les taules 
en el marcador rematant una 
falta centrada a l’àrea.

La Torreta es retroba  
amb el triomf i suma  
la seva segona victòria

El Cardedeu 
torna a guanyar 
i segueix en estat 
de gràcia

Mataró (Maresme)

EL 9 NOU

El Cardedeu de Jordi Peris a 
hores d’ara és l’equip més en 
forma de la competició. Els 
vallesans porten cinc victòri-
es i un empat en els darrers 
partits i ja tenen a tocar el 
liderat. Aquesta setmana, 
però, van haver de suar per 
superar el Cirera, que es va 
avançar en el marcador. Els 
maresmencs, molt replegats 
al seu camp, van trobar l’1-0 
en un servei de córner rema-
tada per Paby. Els visitants, 
que van enviar quatre pilotes 
al pal, van remuntar amb dos 
gols en dos minuts de Gassa-
ma i Cissé.
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Òscar Pesquer manté la possessió de la pilota davant la pressió d’un jugador visitant

El Parets recupera el camí  
de la victòria en superar el segon
Hidalgo va donar els tres punts quan restaven pocs minuts pel final

FC Parets B                     2

Gerard Muñoz, Miró, Tortosa 
(Hidalgo, min 59), Pesquer (Amaro, 
min 83), Alejandro Muñoz, 
Marouam, Torralba (Rocamora, min 
22), Obiol, Hernández, Mamadou 
(Segovia, min 71) i Villanueva.

At. Sant Pol   1

Andrés, Targas, Conesa, Pacheco 
(Waggeh, min 59), Rodríguez, Gras, 
Marc Carreras (Jan Carreras, min 16), 
Viñas (Riera, min 79), Casals, Ros i 
Aitor (Esperalba, min 59).

ÀRBITRE: Daniel Galera assistit a les bandes per Víctor de la Iglesia i Gerard 
Ortega. Sense amonestacions.

GOLS: 1-0, Mamadou, min 18; 1-1, Waggeh, min 65; 2-1, Hidalgo, min 79.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Parets B va aconseguir un 
treballat triomf contra l’At-
lètic Sant Pol –segon classifi-
cat– que va servir per trencar 
la dinàmica de dues derrotes 
consecutives. 

Els de Kiko Sánchez van 
tenir fases de domini absolut 
del partit que es contrapo-
saven amb el joc directe 
dels visitants. Els locals van 
traduir el domini amb gols 
al minut 18, després d’una 

combinació entre Tortosa i 
Mamadou que va concloure 
aquest últim. Ja al segon 
temps, Waggeh va empatar 

el partit aprofitant una pèr-
dua del Parets. Hidalgo va 
donar el triomf aprofitant 
una passada de Marouam.

Mboula, a quarts 
de la Copa, i 
Lozano i Vilarrasa, 
eliminats

Granollers

EL 9 NOU

Sort desigual per als juga-
dors vallesans que disputa-
ven aquest cap de setmana 
els vuitens de final de la 
Copa del Rei de futbol. 
L’únic que va aconseguir la 
classificació va ser l’extrem 
de Granollers, Jordi Mboula. 
El jugador del Mallorca no va 
disposar de minuts, però el 
seu equip va superar l’Espa-
nyol per 2 gols a 1 i serà pre-
sent en el sorteig del pròxim 
divendres. 

Pol Lozano, de Santa 
Agnès de Malanyanes, va 
ser titular en la derrota del 
Girona davant el Rayo Valle-
cano, de Primera Divisió. 
El migcampista va jugar els 
noranta minuts però no va 
poder evitar que els visitants 
capgiressin el partit, després 
que el Girona s’avancés en el 
marcador. Tampoc va tenir 
sort Ignasi Vilarrasa, també 
de Granollers, que va ser 
titular en la derrota de l’At-
lètic Balears davant el Valèn-
cia. El conjunt balear, l’únic 
que quedava de 1’RFEF en la 
ronda de vuitens de final, va 
caure diumenge per la míni-
ma davant el València. Un 
solitari gol al primer minut 
de partit va evitar que l’equip 
de Vilarrasa continués fent 
història a la Copa del Rei. El 
lateral de Granollers no va 
completar els 90 minuts, va 
ser substituït al minut 64.

UD Cirera                       1

Boixaderas, Ícardo (Jiménez, min 87), 
González (Bilal, min 81), Hernández 
(Martorell, min 77), Baldeh, Yustos, 
Kamal (Romero, min 69), Paby, 
Jiménez, Mas i Viciano (Palacios, 
min 87).

FC Cardedeu    2

Jiménez, Vallejo, Ramírez, Colom 
(Oriol Verdaguer, min 90), Gassama, 
Masanet (Estany, min 77), Guillem 
Verdaguer (Fermín, min 46), 
Gegúndez, Diallo (Calvo, min 46), 
Cissé i Cirera (Pilar, min 90).

ÀRBITRES: Josué Martín assistit a 
les bandes per Roger Boada i Roger 
Closas. Amonestacions per Ícardo, 
Mas i Paby pel Cirera i Calvo i Cirera 
pel Cardedeu.

GOLS: 1-0, Paby, min 27; 1-1, 
Gassama, min 68; 1-2. Cissé, min 69.

CF Caldes 1

Morte, González, Roca, Torrecillas, 
Amante (Gayolà, min 34), Parra, 
Jordi Camí (Anaya, min 75), Valls, 
Tacón (Alsina, min 86), Albert Camí i 
Alejandro (Alcañiz, min 75).

UE Gurb 1

Noguera, Puigneró, Ginest, Riba 
(Pinto, min 65), Vallespir (Poblet, 
min 25), Pérez, Marçal, Bonet, Trulls, 
Cañero i Guàrdia (Campdelacreu, 
min 83).

ÀRBITRE: Arnau Cirac assistit a les bandes per Pol Carmona i Lluís Planes. 
Amonestacions per Amante, Valls, Tacón i Jordi Camí pel Caldes i Trulls pel 
Gurb.

GOLS: 1-0, Jordi Camí, min 62; 1-1, Campdelacreu, min 88.

CF La Torreta 2

Matamala, Garcia, Martín, Bilal 
(Mateo, min 80), Verano (Veraguas, 
min 46), Pérez, Diao (Moreno, min 
46), Abdelkarim, Abel (Veraguas, 
min 46), Tormo (Sánchez, min 40) i 
Senyé.

CF Argentona  1

Rabassa, Benedito (Olmeda, min 60), 
Ballbona, Marín, Groult, Cristian 
(Molina, min 60), Coca, Sánchez, 
Lozano, Fortí (Bancells, min 75) i 
Ouassime (Lobato, min 75).

ÀRBITRE: Marc Boronat assistit a les bandes per Juan Antonio Ayora i Marc 
Paul. Amonestacions per Diao, Bilal, Senyé, Veraguas, Martín i Matamala de La 
Torreta i Sánchez, Cristian, Ballbona, Olmeda i Benedito de l’Argentona.

GOLS: 0-1, Lozano, min 23; 1-1, Pérez, min 32; 2-1, Garcia, min 70.

La Torreta

EL 9 NOU

Sis jornades després, La 
Torreta va sumar la segona 
victòria de la temporada, 
que l’ajuda a agafar aire a la 
classificació però encara no li 
permet sortir del descens. 

L’Argentona va traduir la 
seva superioritat al primer 

temps amb el 0-1, obra de 
Lozano aprofitant una errada 
de la defensa local. No va tar-
dar a empatar Pérez per La 
Torreta, que va saber esperar 
el seu moment replegada. 
Els locals, gairebé en la seva 
segona arribada, van fer el 
segon gol en una pentinada 
d’una falta lateral de Gerard 
Garcia al minut 70.
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Cardedeu B, 2 
Llinars, 0
Cardedeu  

Doblet de Christian Auladell 
(minuts 27 i 67) que manté el 
Cardedeu en segona posició 
després del partit davant el 
Llinars. Els locals mantenen 
una bona ratxa de resultats 
en els últims partits. El Lli-
nars continua a la part baixa 
de la taula, en 13a posició.

La Batllòria, 6 
Lliçà de Vall, 3
La Batllòria

Duel entre els dos últims 
classificats del grup 9 que 
es va resoldre amb una clara 
victòria de la Batllòria, amb 
triplet d’Àxel Rubiralta. El 
Lliçà de Vall queda despenjat 
a la classificació amb només 
sis punts i queda més lluny 
de la zona de salvació.

Vilanova, 2 
At. Vallès, 2
Vilanova del Vallès

L’Atlètic del Vallès va remun-
tar un partit que perdia 
per 2-0 al minut 20, gràcies 
als dos gols Robert Ortega 
(minuts 71 i 75). Amb 16 
punts, el Vilanova del Vallès 
és 11è, mentre que els de 
Granollers tenen 18 punts, 
però encara tenen un partit 
pendent.

CF Ametlla, 1 
Montornès N., 2
Montornès del Vallès 

Victòria a domicili del 
Montornès Nord que va sor-
prendre l’Ametlla amb un 
gol a les acaballes del partit 
a càrrec de David Varón 
(minut 86) i que li va donar 
la victòria. Els de Montornès 
van començar marcant al 
minut 54, gol que va igualar 
l’Ametlla gràcies a Namake 
Sissoko (minut 75). 

Bellavista, 1 
Palautordera, 0
Bellavista

Un solitari gol de Rachid 
Elhihioui al minut 47 va 
donar la victòria als de les 
Franqueses. Tots dos equips 
estan igualats a 21 punts a la 
part alta de la classificació.

Santa Perpètua, 2 
Martorelles, 2
Sta. Perpètua (Vallès Occ.)

El Santa Perpètua B va tren-
car una dinàmica negativa de 
quatre derrotes seguides a 
costa del Martorelles. Els del 
Vallès Oriental es van avan-
çar en el marcador amb un 
gol de José Manuel Murcia, 
que va contrarestar Duran 
al minut 26. A la segona part  
Murcia va tornar a posar al 
davant el Martorelles i final-
ment Ruíz va empatar el par-
tit al minut 83.

L’Aiguafreda-
Roda, suspès 
per les protestes 
visitants 

Aiguafreda

EL 9 NOU

El partit entre l’Aiguafreda 
i el Roda de Ter es va sus-
pendre al minut 85 quan els 
jugadors visitants van pro-
testar a l’àrbitre el segon gol 
local. Josep Solà controlava la 
pilota dins de l’àrea, driblava 
un defensa i marcava el 2-0 
amb un xut creuat. Els juga-
dors visitants van envoltar el 
col·legiat per protestar-li que 
el davanter local havia con-
trolat la pilota amb la mà i 
l’àrbitre va decidir suspendre 
el partit. Pel que fa a la resta, 
va ser un partit físic amb poc 
joc i ocasions i moltes topa-
des. Al quart d’hora de joc, 
Clarà marcava l’1-0. El Roda 
va crear perill a pilota atura-
da fent treballar Rosell sota 
pals amb aquestes jugades. 
A la represa, els locals van 
buscar la contra per marcar 
el segon, mentre que els visi-
tants continuaven buscant la 
pilota parada. 

Aiguafreda: Rosell, Font, 
Fernández, Clarà, Colominas, 
Prieto, Munté, Raulet, Mar-
sal, Matas, Cañizares.

Roda de Ter: López, Sici-
pione, Molet, Fabra, Vidri-
er, Bouziane, Rodríguez, 
Vioque, Herrero, Dembele, 
Morillas.

Àrbitre: Alejandro Mora-
les

Gols: 1-0, Clarà minut 16; 
2-0, Solà, minut 85.

Castellterçol 4,  
Sant Feliu 1
Castellterçol

Clara victòria del 
Castellterçol davant del Sant 
Feliu, rival de la part alta de 
la classificació. A la mitja 
part els locals guanyaven 
2-0 i no va ser fins al minut 
78 que el Sant Feliu va reta-
llar distàncies, però no va 
ser suficient per igualar el 
partit. Tres minuts més tard 
el Castellterçol va marcar 
el tercer gol, que deixava 
sentenciat l’encontre. En el 
minut 87 va marcar el quart 
d’un xut fora de l’àrea. 

 CF Castellterçol: 
Martín,Santos, Suriñac, 
Gaspar, Miró, Bonilla, Del 
Río, Díaz, Argelaguer, Serra 
i Castro.

CF Sant Feliu: Villar, Vilar-
dell, Pujol, Marín, Duarte, 
García, Turón, Posas, Verdu-
guez, Palau

Àrbitre: Issam Essaih
Gols: 1-0, Bonilla, minut 

26; 2-0, Miró, minut 35; 2-1, 
García, minut 78M 3-1, Miró, 
minut 81; 4-1, Moya, minut 
87.
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Un jugador del Sant Celoni intenta una conducció envoltat de defensors del Vilamajor

El Sant Celoni, amb moltes 
baixes, empata amb el Vilamajor
Tot i deixar escapar dos punts, l’equip local conserva el primer lloc

Sant Celoni

EL 9 NOU

El Vilamajor va rascar un 
punt en la visita al líder, un 
Sant Celoni que afrontava 
el partit amb moltes baixes, 
dues de les quals per posi-
tius de covid. El tècnic Jesús 
Martín va completar la con-
vocatòria amb tres juvenils. 
El partit va ser un monòleg 
celoní i ja al minut 2 el con-
junt del Baix Montseny es 
va avançar amb un gol de 
Asier Aguilera a la sortida 
d’un córner. A la segona part 

el Sant Celoni va buscar el 
gol però no va jugar amb la 
claredat de la primera part. 
En canvi, el Vilamajor va 
empatar al minut 60 amb 
gol de Xavier Bellot, apro-

fitant un rebuig a la sortida 
d’un córner. El domini del 
Sant Celoni va ser clar però 
l’última oportunitat per gua-
nyar el partit la va tenir el 
Vilamajor en un contraatac.

Llerona

EL 9 NOU 

Empat just entre Llerona i 
Canovelles, en la jornada 13 
del grup 9 de Tercera Catala-
na, disputat aquest dissabte. 
En els primers minuts del 
partit el domini va ser per 
al Llerona, encara que amb 
poques ocasions clares de 
gol. La UE Canovelles es 
defensava bé. Van ser els de 
Marcos Molina els qui es van 
avançar al marcador al minut 
25 amb un gol d’Albert 
Muñoz, que va constrarestar 
quatre minuts després Adrià 
Sabaté des del punt de penal. 
El partit va ser molt més 
equilibrat a la segona part.

Tot i que el Llerona es va 

quedar amb un home menys 
al minut 55 per doble gro-
ga a Marcel Podall, la UE 
Canovelles no va aconseguir 
treure més profit del camp 
del cinquè classificat, ja que 
el Llerona va defensar molt 
bé l’àrea. 

La col·legiada va mostrar 
nou targetes, la darrera al 

minut 89 i que va suposar 
una nova expulsió per al Lle-
rona, que va acabar amb nou 
jugadors. Tot i que el partit 
es va allargar ja no es va 
moure el marcador. 

El Llerona, cinquè, i el 
Canovelles, novè, es mante-
nen a la zona tranquil·la de la 
classificació. 

Llerona i Canovelles firmen 
les taules en un partit igualat
Els locals van jugar 35 minuts amb un jugador menys

Sant Celoni 1

Morera, Panuriach, González, Gesti, 
Hernández, Illa, Castro, Albarrán 
(Martín), Aguilera (Sibina), Guedi 
(Puig), Anglada

Vilamajor 1

Ortega, Lagé, Balaguer, Bruguera, 
Algar, González (Miquel), Bellot, 
Monrabà (Fontanals), López (Herráiz), 
García (Portella) i Albert (Galán).

ÀRBITRE: Javier Muñoz. TG: Anglada i González, del Sant Celoni, i Bellot, 
Galán, Arrebola, Algar i Herráiz, del Vilamajor

GOLS: 1-0, Aguilera, min 2; 1-1, Bellot, min 60.

Llerona 1

Bartolomé López, Alejandro 
López, Escribano (Biedma), Sabaté 
(Domingo), Feijoo (Bagué), Cabrera 
(Reyes), Altillo, Podall, Fuentes 
(Gómez), Sabaté, Cabezuelo

Canovelles 1

Campoy, González (Khaled), 
Martínez, Corretjer, Muñoz 
(Barragán), Perera, Guàrdia 
(Carretero), Martínez, Gutiérrez, 
Resina (Martins), Castro

ÀRBITRE: Andrea Salvador. TG: Alejandro Altillo, David Sabaté, Alejandro 
López i Jonathan Reyes, del Llerona, i Oriol Martínez, Àlex Corretjer, Xavier 
Guàrdia i Daniel Guitiérrez, del Canovelles. TV: Marcel Podall

GOLS: 0-1, Albert Muñoz, min 25; 1-1; Adriá Sabaté, min 29.
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El Caldes arrenca la segona volta 
amb una victòria davant el Girona
Els de Candami no van patir davant un rival que s’enfonsa en la classificació

OK LLIGA MASCULINA
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Roger Acsensi i Marcos Blanqué celebren un dels gols del Recam Làser

Recam Làser Caldes 4

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

Garatge Plana Girona 1

Llaverola, Grau, Laguna, Vázquez, 
Pujol, –cinc inicial– Rovira, Aguirre, 
Sánchez, Pelicano i Fernández.

ÀRBITRE: Iván González. Targeta blava: Roger Acsensi

GOLS: 1-0, Gurri, min. 7; 2-0, Roger Acsensi, min. 14; 3-0, Rodríguez min. 32; 4-
0, Gurri, min. 48 i 4-1, Pelicano, min 50.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Recam Làser Caldes ha 
començat la segona volta 
amb una clara victòria davant 
el Garatge Plana Girona, rival 
de la part baixa de la clas-
sificació, en partit disputat 
aquest diumenge a la tarda al 
Pavelló de la Torre Roja, cor-
responent a la 14a jornada. 
El Girona havia guanyat els 
calderins en el partit d’anada 
per 2-1. 

El Caldes es va avançar avi-
at gràcies a un gol de Xavier 
Gurri, amb un xut ras pel mig 
que va entrar entre un bosc 
de cames. D’aquesta manera 
es trencava la defensa fèrria 
dels gironins, que no s’expo-
saven gaire. Set minuts més 
tard va marcar el segon gol 
Roger Acsensi, amb un xut 
dins l’àrea. El mateix jugador 
va veure targeta blava en 
el minut 45, l’única que va 
mostrar el col·legiat en tot el 
partit.

En la segona part el Garat-
ge Plana Girona va generar 
més ocasions i va intentar 
penjar més pilotes però va 
ser el Caldes qui va marcar el 
tercer gol a càrrec de Cristi-
an Rodríguez, en una jugada 
personal de contraatac. En 
el minut 48 Gurri tornava a 
marcar. El gol gironí el va fer 
Raul Pelicano, a les acaballes 

del partit. Abans els gironins 
havien tingut un penal a 
favor que el porter del Cal-

des Gerard Camps va aturar. 
Amb aquest resultat els giro-
nins es mantenen antepenúl-

tims en la classificació i el 
Caldes conserva el setè lloc.

PROPER ENFRONTAMENT 
AMB UN RIVAL DIRECTE

En la propera jornada el 
Rècam Làser Caldes s’en-
fronta a un rival directe en 
la classificació, el Parlem 
Calafell, amb la intenció de 
continuar sumant tres punts 
i recuperar posicions al cap-
davant de la taula.

Victòria de 
mèrit del Sant 
Feliu a la 
Corunya (1-4)

Deportivo Liceo 1

Bridge, Alonso, Mejía, Castro, Torres 
–cinc inicial– Centoira, Martínez, 
López, Paz, Oliveira, 

CHP Sant Feliu 4

Nuevo, Muntané, Nil Figueras, Villà, 
Guillem Figueras, –cinc inicial– 
Yepes, Fajas, Carner, Amer

ÀRBITRES: Daniel Villar

GOLS: 0-1, G. Figueras, min. 25; 0-2, 
Villà, min. 32; 0-3 Villà, min. 40; 0-4, 
Yepes, min. 44; 1-4, Castro, min. 47.

La Corunya (Galícia)

Ton Falqués

Després d’un final d’any 
complicat pels homes d’en 
Xinu, la victòria contra el 
Liceo B suposa una injecció 
de moral molt important per 
l’equip. 

La primera part va ser 
molt igualada i el marcador 
no es va desequilibrar fins 
a tocar del descans Figueras 
va fer el 0 a 1. A la tornada 
del descans el Sant Feliu de 
mica en mica va aconseguir 
fer forat al marcador fins al 
0 a 4 amb dos gols de Villà i 
un de Yepes. Els gallecs no 
van perdre la cara al partit en 
cap moment i van pressionar 
de valent els codinencs. A 6 
minuts del final van reduir el 
marcador amb l’1 a 4, però el 
Sant Feliu va poder salvar els 
tres punts. 

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

KH-7, 35 
St. Joan Despí, 30
Granollers

El KH-7 BM Granollers va 
tornar a imposar-se a un 
rival directe, l’Handbol Sant 
Joan Despí, i s’ha posicio-
nat com el màxim perse-
guidor del Mubak BM La 
Roca, líder de la categoria. 
Malgrat la joventut de la 
plantilla, l’equip de Sergio 
Pozo està madurant a passes 
agegantades i continua sent 
un dels aspirants a l’ascens 
amb un joc molt solvent. 
El Sant Joan Despí, amb la 
baixa sensible de Cabello, 
no va fer el partit esperat i 
es va veure superat en tot 
moment per un KH-7 que 
va saber atacar molt bé la 
defensa tancada dels visi-
tants. Els granollerins van 
arribar a tenir nou gols de 
marge. Tot i així, i malgrat 
fer una primera part més 
fluixa, els visitants només 
van poder situar-se quatre 

gols per sota. El Sant Joan 
Despí va obrir la defensa als 
instants finals i va fer pas-
sar moltes angúnies a l’atac 
local, que va perdre en certs 
moments el nord.

KH-7 BM Granollers: 
Varela, Miró (2), Valera (6), 
Armengol (3), Ekaitz, Rome-
ro (4) i Guillem Vega (4) [set 
inicial]; Zudaire (ps), Pont 
(1), Marc Vega (5), Campos 
(3), Bermúdez, Domingo (3), 
Martínez (3) i Cantón (1).

Parcials: 0-0, 1-2, 4-5, 8’8, 
12-11 [descans]; 19-13, 21-16, 
24-18, 26-22. 28-26 i 35-35 
[final].

Terrassa, 27 
Mubak la Roca, 34
Terrassa (Vallès Occ.)

El Mubak BM La Roca va 
sumar la seva sisena victòria 
consecutiva, un triomf molt 
valuós en una pista en la 
qual l’any passat van enso-
pegar. Els de Josep Morales 

estan exhibint un gran 
nivell, malgrat les baixes, i 
cada partit que passa tenen 
més a prop les fases d’ascens 
a Divisió d’Honor Plata. Tot 
i el bon nivell mostrat, els 
roquerols no van començar 
bé el partit. Els locals, lide-
rats per la direcció de joc 
de Cristian Malmagro, van 
arribar a tenir quatre gols 
de marge (9-5). No obstant 
això, els visitants van pré-
mer les dents en defensa i 
van ofegar l’atac local per 
capgirar el marcador abans 
del descans (13-16). A la 
represa, el Mubak no va 
donar gairebé opcions a cap 
sorpresa i, en tot moment, 
van tenir almenys sempre 
quatre gols d’avantatge i no 
va perillar la victòria en cap 
moment.

Mubak BM La Roca: 
Miquel (1), Camprubí (1), 
Hernández (4), Sola (5), 
Òscar Castillo (8), Guillem 
Castillo i Manzano (1) [set 

inicial]; Aaron (ps), Sanoun 
(4), Piqueras (4), Galisteo 
(2), Navarro (2), López (1), 
Montplet (1) i Aguilera.
Parcials: 1-1, 6-3, 9-6, 11-10, 
12-14, 13-16 [descans]; 17-18, 
19-22, 21-25, 23-28, 24-31 i 
24-37 [final]

Sant Esteve, 41 
St. E. Sesrovires, 35
Sant Esteve de P.

El Sant Esteve de 
Palautordera està vivint el 
seu millor moment –tant de 
joc com de resultats– d’ençà 
que va començar la lliga. 
Els de Maiol Bosch i Oriol 
Castellarnau van aconseguir 
sumar dos nous punts davant 
el Sant Esteve Sesrovires i 
porten 11 dels darrers 12 
punts en joc que els ha per-
mès enfilar-se fins el quart 
lloc. Aquest cap de setmana 
els del Baix Montseny van 
fer el que millor saben: cór-
rer i atacar. Com acostuma 

a passar en els seus partits, 
les defenses van ser molt 
castigades pels atacs en un 
marcador molt alt. Els locals 
van arribar amb tres gols de 
marge al descans (19-16), no 
obstant això, al segon temps 
van aconseguir obrir forat 
per no patir en cap moment. 
L’equip visitant, malgrat 
superar amb facilitat la 
defensa local, no va ser capaç 
en cap moment de reduir el 
desavantatge per sota dels 
cinc gols en el darrer tram de 
partit.
CH Sant Esteve: Volart, 
Colomé (2), Hernández 
(5), Pujadas (4), Morell (3), 
Andreu Àngel (3) i Fons 
(6) [set inicial]; Ponsatí (2), 
Xerta, Gesa, Jordi Planas (7), 
Bosch (3), Marçal Àngel (3), 
Deumal (2), Morales (1) i 
Adrià Planas.

Parcials: 4-3, 6-5, 10-8, 12-
11, 17-13, 19-16 [descans]; 21-
17, 25-20, 28-23, 33-26, 36-30 
i 41-35 [final].

OK PLATA NORD
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Laura Marata, del CB Granollers, fa una entrada a cistella superant la jugadora visitant, Belén Armengol

El CB Granollers frega  
la sorpresa contra l’Hospitalet
Les visitants van capgirar el partit als instants finals del darrer quart

CB Granollers 56

Musach (5), Marata (10), Ferrer (5), 
Molina (8) i Ibern (4) [cinc inicial]; 
Valverde, Povedano (13), Tirvió, 
Lobo (6), Laborda (5), Rosales i 
Aguilar. 

CEJ L’Hospitalet 60

Armengol (13), Arnuelos (2), Alba 
Acevedo (11), Simón (4) i Prado (7) 
[cinc inicial]; Ortas (8), Ayuso (2), 
Portillo (7), Blanca Acevedo, Alonso 
(2), Dutren i Batalla (4).

ÀRBITRE: Raquel Guil i Pol Marcet. Van eliminar per faltes a Mar Ibern del CB 
Granollers. 

PARCIALS: 20-14 [primer quart]; 29-27[descans]; 42-40 [tercer quart] i 56-60 
[final].

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers va tenir a 
l’abast, durant molts minuts, 
el triomf davant el CEJ 
l’Hospitalet, tercer classifi-
cat. 

L’equip de Martí Roget va 
fer un molt bon inici de par-
tit, en part, gràcies a l’encert 
en els triples. Les visitants 
van reaccionar al segon 
quart, en el qual fins i tot es 
van posar al davant però les 
locals van arribar amb un 
mínim avantatge al descans 

(29-27). L’Hospitalet, amb 
un parcial d’inici de 7-13 a la 
represa, va agafar el domini 
del partit. No obstant això, 
l’encert de les locals Molina 

i Povedano va fer recuperar 
l’avantatge a les locals. Al 
darrer quart, un parcial de 
0-9 als darrers minuts va ser 
decisiu per a la remuntada.

COP. CAT. MASC.

El CB 
Granollers fa 
un mal inici 
però remunta

CB Sant Josep 70

Aguado (12), Serra (4), Aza, 
Fernández (24) i Arqués (15) [cinc 
inicial]; Ríos (3), Balart, Ruiz, 
Noguera (2), Sánchez (9) i Cano.

CB Granollers 72

Castro (6), Viñallonga (6), Seidi (4), 
Auró (5) i Homs (17) [cinc inicial]; 
Ventosa (2), Jordi Serra, Cervantes 
(11), Subirachs (2), Pérez (13), 
Murciano (6) i Xavier Serra.

ÀRBITRES: Raúl Atienzar i Sergio 
Ferrer. Van expulsar per cinc faltes a 
Pérez del CB Granollers.

PARCIALS: 20-8 [primer quart]; 49-30 
[descans]; 61-48 [tercer quart] i 70-72 
[final].

Barcelona

EL 9 NOU

El CB Granollers va superar 
una gran prova de fe en cap-
girar fins a 21 punts al CB 
Sant Josep. L’equip de Toni 
Olivares va mostrar les seves 
dues cares més contrapo-
sades; la més desencertada 
al primer temps i la més 
inspirada al segon. Els gra-
nollerins van ser clarament 
superats a la primera part, 
en què van marxar 19 punts 
per sota al descans. No obs-
tant això, Homs i Pérez van 
liderar la remuntada visitant 
amb els seus punts. La defen-
sa, al segon temps, va ser 
vital per capgirar el partit i 
va permetre un parcial de 2-
24 al darrer quart decisiu per 
endur-se la victòria.

HAND. PLATA FEM.

El BM La Roca 
torna a pecar 
de feblesa 
defensiva

Servigroup Benidorm 26

Bonache, Pérez (2), Irene (1), Tora 
(1), Téllez, Mateo, Van Ackere (7), 
Martín, Pomares (5), Susana, Karin 
(7), Álvarez i Débora (3).

Mubak BM La Roca 21

Ramírez, Felip (1), Ribas (6), 
Ortega (3), Garcia (2), Dueñas i 
Guerreiro (1) [set inicial]; Serres (ps), 
Clascà (3), Sancho, Jiménez (5) i 
Fontcuberta.

ÀRBITRES: Patrícia del Valle i 
Beatriz del Valle. Exclusions per 
Pomares i Susana pel BM. Servigroup 
Benidorm i Dueñas, Sancho (2), 
Ortega i Fontcuberta.

PARCIALS: 2-1, 5-2, 7-4, 8-5, 11-7, 13-
9 [descans]; 16-9, 18-10, 21-13, 22-16, 
22-17 i 26-21 [final]. 

Benidorm (Marina Baixa)

EL 9 NOU

El Mubak BM La Roca va 
caure amb el Servigroup 
Benidorm, un rival que van 
superar a la primera volta i 
rival directe a la zona baixa. 
Les de Ramon Plans van 
tornar a topar amb una llosa 
recurrent aquesta temporada: 
la fiabilitat defensiva. Les 
roqueroles no aconsegueixen 
trobar la regularitat que els 
permeti tirar partits enda-
vant. El partit a Benidorm va 
ser una bona prova d’això. Les 
de la Roca només van fer un 
bon final de partit, en què van 
maquillar el marcador. Con-
dicionades per les baixes, mai 
van tenir opcions de puntuar.

El Joventut Mataró allarga  
el mal moment del KH-7 BM 
Granollers Atlètic
Joventut Mataró 29

Benktib, Ona Muñoz (5), Nahia, 
Verdugo (3), Poo (4), Maria Muñoz 
(7), Pérez, León, Forné (6), Salazar 
(3), Agulló (1) i Roig.

KH-7 BM Granollers  22

Dana, Colomer (2), Gavañach (2), 
Corbera (3), Cobo, Milagros (5) i Gaig 
(2) [set inicial]; Gómez (ps), Miralles 
(2), Sau, Bruach, Grañana, Sánchez, 
Alarcón, Pascual (3) i Manuela (3).

ÀRBITRE: Pau Robert Sánchez i Pere Veciana. Exclusions per Salazar, Maria 
Muñoz i Poo pel HAPO Joventut Mataró i Milagros i Anna Sánchez pel KH-7 
BM Granollers Atlètic.

PARCIALS: 3-1, 5-2, 10-3, 13-6, 15-8, 17-10 [descans]; 20-11, 21-12, 25-15, 27-17, 
28-20 i 29-22 [final].

Mataró (Maresme)

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers 
Atlètic va reprendre la com-
petició amb una derrota a la 

pista del Joventut Mataró, un 
equip en clara progressió a 
la classificació. Les de Javier 
López es van veure supera-
des, amb claredat, per un 
equip més experimentat

Parets homenatja Sergi Mingote en 
el primer aniversari de la seva mort

Parets del Vallès L’escultura que Parets 
del Vallès ha dedicat a l’alpinista i exalcalde 
de la població Sergi Mingote va omplir-se 
aquest diumenge d’espelmes, rams i missat-

ges de record, en el dia que es complia un 
any que l’esportista va morir en un accident 
durant una expedició al K2, a l’Himàla-
ia. D’acord amb la família, es va habilitar 
aquest espai –inaugurat l’octubre passat al 
Sot d’en Barriques– per recordar la figura de 
l’alpinista.
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Xavi Blanco, sisè en prototips 
lleugers, millor vallesà al Dakar
Lucas Cruz i Carlos Sainz acaben en la dotzena posició, amb dues victòries d’etapa al sarró
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L’Audi de Carlos Sainz, amb el copilot de Caldes Lucas Cruz, passa per una duna en una de les últimes etapes de la prova

Jeddah (Aràbia Saudita)

Xavi Blanco

Tenint en compte com va 
començar tot plegat, arribar 
al final, i a més, fer-ho en la 
sisena posició, ens fa estar 
molt satisfets.

L’incendi del nostre camió 
d’intendència, just abans de 
començar el ral·li, ens feia 
patir per com ho podríem fer 
per anar salvant les etapes. 
Ha estat un Dakar difícil, i 
estrany. De fet, tots ho són 
de difícils, però la manera 
com va començar aquest va 
ser molt estranya. Per sort, la 

gent del Dakar és molt solidà-
ria. De seguida ens van oferir 
tendes de campanya perquè 
hi poguéssim dormir, i en 
Walter, el nostre home de 
confiança, va anar a comprar 
tot allò que ens feia falta.

Els últims dies de cursa, 
després de la jornada de des-
cans, han estat molt intensos. 
Amb etapes molt llargues 
i molt dures pel que fa a la 
navegació i la conducció, però 
ens n’hem sortit prou bé.

El recorregut del ral·li, 
aquí a l’Aràbia, és molt per 
autopistes, on només trobes 
benzineres, però de pobles 

petits, res de res, i en les 
zones cronometrades l’avan-
tatge és poder veure uns 
paisatges impressionants 

al mig del no-res. I de cop 
i volta, et trobes un DZ30 
–una zona de limitació de 
velocitat– perquè hi ha un 

Un altre Dakar  
a la butxaca

Xavi Blanco i la pilot Camelia Liparoti han acabat el Dakar en bona posició

campament nòmada a prop. 
Són ramaders de camells, 
que porten un desplegament 
bestial i que es van movent 
pel desert buscant les pastu-
res pels camells.

Cada vegada hi ha més 
gent del país que coneix el 
ral·li i que s’apropa a veu-
re’ns, a l’inici i al final de 
les etapes. Entre ells el meu 
amic Michael, que va muntar 
una botiga de motos i orga-
nitza excursions per a estran-
gers, per seguir el ral·li des 
de fora. No és gaire car i crec 
que és una bona experiència, 
perquè els qui ho fan poden 
visitar zones del país que, 
d’altra manera, en viatges 
turístics, no visitarien per-
què hi solen mancar temes 
de logística.

DIARI DE BORD

Jeddah (Aràbia Saudita)

EL 9 NOU

Xavi Blanco, de l’Ametlla del 
Vallès, fent de copilot de la 
italiana Camelia Liparoti, va 
acabar com el millor vallesà 

en l’edició d’enguany del Ral-
li Dakar, que va posar el punt 
final divendres a la localitat 
de Jeddah (l’Aràbia Saudita), 
punt on també s’havia donat 
el tret de sortida el dia 1 
de gener. Els integrants de 

l’equip Yamaha Powered by 
X-Raid Team van acabar en 
la sisena posició final de la 
categoria T3 (Prototips lleu-
gers), a 8 hores i 26 minuts 
dels guanyadors, la parella 
xilena formada per Francisco 

López i Juan Pablo Latrach 
(EKS-South Racing). Blanco 
i Liparoti van acabar els 680 
quilòmetres de l’etapa final 
en la desena posició, a 22 
minuts i 33 segons del gua-
nyador, el nord-americà Seth 

Quintero –16è a la classifi-
cació general final– i es van 
beneficiar d’una penalització 
a la parella formada per Fer-
nando Álvarez i Xavier Pan-
seri per pujar de la setena a 
la sisena posició final.

Pel que fa a la categoria de 
cotxes, el calderí Lucas Cruz, 
fent tàndem amb el madri-

leny Carlos Sainz (Team 
Audi Sport), van acabar en 
la 12a posició, a 3 hores i 
39 minuts dels guanyadors, 
la parella formada per Nas-
ser Al-Attiyah i Matthieu 
Baumel. Cruz i Sainz van 
acabar l’última etapa en la 
24a posició, un minut abans 
que ho fes l’altre vallesà de 
la categoria, Ferran Marco, 
de Vallromanes, que fent de 
copilot de Carles Checa van 
acabar en la 27a posició de 
l’etapa i en la 66a de la gene-
ral. Els dos cotxes de l’equip 
Buggy Masters de Caldes 
també van fer un bon paper. 
El conduït per Joan Lascorz 
va acabar novè de la catego-
ria T4 i el conduït per Josep 
Rojas va acabar en la 23a 
posició.

Pel que fa a camions, 
l’equip KH-7 Epsilon, amb 
Jordi Juvanteny de pilot, va 
acabar en la 20a posició final.

Buggy Masters, 
de Caldes, situa 

un dels seus 
cotxes al Top Ten 
de la categoria T4 
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BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

Globalcaja La Roda, 90 - Real Canoe, 66
Recanvis G. Mollet - Ibiza, ajornat
Menorca, 73 - Albacete, 85
H. Gran Canaria - Alginet, ajornat
Zentro B. Madrid, 61 - FC Cartagena CB, 95
Benicarló, 13 - Valencia BC, 72
El Ventero CBV, 60 - CB Cornellà, 76

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Benicarló ........................13 10 3 912 873 23
 2.- Albacete..........................13 9 4 1052 956 22
 3.- Sant Antoni Ibiza ..........12 10 2 942 794 22
 4.- FC Cartagena CB ...........13 9 4 1048 941 22
 5.- CB Cornellà ....................14 8 6 1037 1019 22
 6.- Globalcaja La Roda ........14 8 6 1067 1022 22
 7.- Recanvis G. Mollet ...... 13 8 5 1057 1090 21
 8.- Menorca .........................12 7 5 911 807 19
 9.- Real Canoe .....................13 4 9 1009 1100 17
 10.- H. Gran Canaria .............13 4 9 894 1004 17
 11.- Zentro B. Madrid ..........12 4 8 906 1010 16
 12.- El Ventero CBV .............13 2 11 909 1002 15
 13.- Valencia BC ....................12 3 9 879 901 15
 14.- Safir Fruits Alginet .......11 3 8 743 847 14

Copa Catalunya. Grup 3

CB Santa Coloma - UB Sant Adrià, sr.
B. Pia Sabadell, 60 - Vive-El Masnou, 68
CB Castellar - UE Montgat, ajornat
Badalona, 76 - UE Mataró, 62
Sant Gervasi - Ripotrans CB Lliçà, ajornat
Sant Josep, 70 - CB Granollers, 72

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Badalona .........................12 9 3 807 707 21
 2.- UE Montgat ...................11 9 2 856 739 20
 3.- UB Sant Adrià ................11 9 2 885 715 20
 4.- CB Granollers .............. 12 8 4 857 786 20
 5.- UE Mataró ......................12 6 6 886 899 18
 6.- CB Santa Coloma ...........10 8 2 719 686 18
 7.- Vive-El Masnou .............12 6 6 872 827 18
 8.- Sant Josep .......................10 4 6 742 734 14
 9.- Sant Gervasi ...................11 3 8 802 877 14
 10.- CB Castellar ...................10 3 7 655 739 13
 11.- B. Pia Sabadell ...............11 1 10 676 814 12
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 10 0 10 519 753 10

Primera categoría. Grup 1

Sant Cugat - CB Matadepera, sr.
AE Minguella, 71 - CB Sant Josep Obrer, 64
AEC Collblanc, 54 - CN Caldes A, 58
El Círcol B, 66 - A.E.S.E. B, 53
CB Prat, 71 - Centre Catòlic, 64
CE Sant Nicolau, 67 - CB Granollers 2, 58

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CE Sant Nicolau .............12 8 4 875 815 20
 2.- CB Granollers 2 ........... 12 8 4 818 726 20
 3.- El Círcol B.......................12 8 4 765 776 20
 4.- AE Minguella .................12 8 4 825 772 20
 5.- CN Caldes A ................. 12 8 4 890 800 20
 6.- CB Prat ............................12 7 5 837 811 19
 7.- Centre Catòlic................11 5 6 754 753 16
 8.- CB Matadepera ..............11 5 6 773 765 16
 9.- CB Sant Josep Obrer .....12 4 8 720 817 16
 10.- AEC Collblanc................12 4 8 761 780 16
 11.- A.E.S.E. B ........................12 3 9 724 836 15
 12.- Sant Cugat ......................10 2 8 704 795 12

Segona Categoria. Grup 7

Vilanova del Vallès - Sant Adrià B, ajornat
AE Minguella B, 65 - Vive-El Masnou, 59
CB La Garriga, 73 - CB Mollet B, 54
CB Parets - Cerdanyola Al Dia B, sr.
UB Mir, 82 - CB Lliçà d’Amunt B, 67
CB Les Franqueses - CB Sant Celoni, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- AE Minguella B .............11 10 1 789 677 21
 2.- UB Mir ............................12 8 4 918 789 20
 3.- UB Sant Adrià B.............11 8 3 809 718 19
 4.- CB La Garriga .............. 11 6 5 773 771 17
 5.- CB Les Franqueses ...... 10 7 3 680 610 17
 6.- Vive-El Masnou .............10 5 5 687 687 15
 7.- Cerdanyola Al Dia B .....11 4 7 682 721 15
 8.- CB Parets ..................... 11 4 7 659 699 15
 9.- Vilanova del Vallès ..... 11 4 7 647 687 15
 10.- CB Lliçà d’Amunt B ..... 12 3 9 729 860 15
 11.- CB Mollet B ................. 12 3 9 741 848 15
 12.- CB Sant Celoni ............ 10 4 6 626 673 14

Tercera Categoria. Grup 1

Sant Cugat 2, 59 - Natació Terrassa B, 56
Pia Sabadell B - Sabadell BQ Vallès, sr.
CB Castellar B, 56 - CN Caldes B, 49
Sant Quirze BC, 99 - Can Parellada, 95
CB Nou Badia - CB Ripollet B, sr.
Natació Sabadell B, 95 - Castellbisbal B, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CN Caldes B ................. 12 8 4 790 741 20
 2.- Pia Sabadell B ................10 9 1 657 581 19
 3.- Natació Terrassa B ........12 7 5 786 691 19
 4.- Sant Quirze BC ..............12 7 5 862 822 19
 5.- CB Ripollet B ...................9 8 1 696 561 17
 6.- Natació Sabadell B ........10 6 4 665 602 16
 7.- CB Nou Badia .................11 4 7 685 732 15

 8.- Can Parellada .................12 3 9 773 856 15
 9.- CB Castellar B ................10 4 6 582 641 14
 10.- CB Castellbisbal B .........11 2 9 700 789 13
 11.- Sant Cugat 2 ...................10 3 7 540 600 13
 12.- Sabadell BQ Vallès ..........9 3 6 483 603 12

Grup 4 

CB Vic 3, 115 - CB Cardedeu, 59
CB Llinars - Bàsquet Neus, ajornat
CB Tona B, 74 - CB Mollet C, 70
Montmeló CB, 74 - CB L’Ametlla, 71
Sant Gervasi 2 - Gramanet BC, sr.
Canovelles BC - CB Granollers 3, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic 3 ..........................11 11 0 957 593 22
 2.- CB L’Ametlla ............... 12 6 6 763 822 18
 3.- CB Llinars ...................... 9 8 1 551 517 17
 4.- Gramanet BC..................10 7 3 668 592 17
 5.- Canovelles BC .............. 11 6 5 726 711 17
 6.- CB Mollet C ................. 12 4 8 816 835 16
 7.- CB Granollers 3 ........... 10 5 5 593 598 15
 8.- Bàsquet Neus .................10 5 5 604 661 15
 9.- CB Cardedeu ................ 11 4 7 748 799 15
 10.- Sant Gervasi 2 ................11 3 8 681 767 14
 11.- Montmeló CB .............. 11 3 8 626 727 14
 12.- CB Tona B .......................10 2 8 600 711 12

Femení
Copa Catalunya

CBF Cerdanyola - CB Balaguer, ajornat
AB Premià, 52 - Cadí Manresa, 59
Natació Terrassa - Bàsquest Safa Claror, sr.
CEEB Tordera, 64 - EBAE Sese, 57
CB Granollers, 56 - CEJ L’Hospitalet, 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola.............11 10 1 746 552 21
 2.- CEEB Tordera ................12 8 4 794 741 20
 3.- CEJ L’Hospitalet ............11 8 3 648 545 19
 4.- Cadí Manresa .................11 8 3 658 629 19
 5.- EBAE Sese ......................11 5 6 631 607 16
 6.- AB Premià ......................11 5 6 578 599 16
 7.- CB Granollers .............. 12 4 8 619 726 16
 8.- CB Balaguer ...................11 4 7 582 640 15
 9.- Bàsquest Safa Claror .....10 3 7 492 593 13
 10.- Natació Terrassa ............10 0 10 455 571 10

Primera Categoria. Grup 1

Femení Osona A, 59 - FD Cassanenc, 51
Sant Cugat, 97 - Sant Andreu Natzaret, 48
CB Argentona, 50 - Sant Gervasi 1, 67
Sutton Cerdanyola, 37 - GEIEG B, 76
CN Caldes - CE Onyar, sr.
Sabadell BQ Vallès, 49 - CBU Lloret , 45

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- FD Cassanenc.................12 9 3 806 627 21
 2.- Femení Osona A ............11 9 2 666 574 20
 3.- Sant Gervasi 1 ................12 7 5 728 628 19
 4.- GEIEG B ..........................12 7 5 687 672 19
 5.- Sant Cugat Negre ..........11 7 4 705 651 18
 6.- Sabadell BQ Vallès ........12 6 6 663 686 18
 7.- CE Onyar ........................10 7 3 574 517 17
 8.- Sant Andreu Natzaret ...12 5 7 666 716 17
 9.- CB Argentona ................12 5 7 592 648 17
 10.- Sutton Cerdanyola ........12 3 9 584 690 15
 11.- CN Caldes .................... 11 3 8 556 661 14
 12.- CBU Lloret  ....................11 1 10 503 660 12

FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

UE Olot, 5 - FC Vilafranca, 1
UE Vilassar de Mar, 1 - UE Figueres, 0
UE Sants, 0 - CE Manresa, 1
UE Sant Andreu - Girona B, ajornat
L’Hospitalet CE, 4 - CF Pobla Mafumet, 2
CF Peralada, 1 - CP San Cristóbal, 1
EC Granollers - FE Grama, ajornat
EE Guineueta - FC Ascó, ajornat
Descansa: UE Castelldefels

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................18 11 4 3 37 16 37
 2.- Girona B ......................17 10 4 3 19 12 34
 3.- CE Manresa ................18 8 9 1 23 11 33
 4.- CF Peralada ................18 7 9 2 28 14 30
 5.- CP San Cristóbal .......17 8 6 3 23 15 30
 6.- L’Hospitalet CE .........18 9 3 6 23 18 30
 7.- FC Vilafranca .............17 7 6 4 16 14 27
 8.- UE Sant Andreu ........17 8 2 7 23 18 26
 9.- FE Grama ....................17 6 6 5 18 13 24
 10.- UE Vilassar de Mar ...17 5 8 4 16 13 23
 11.- UE Figueres ...............18 5 5 8 18 21 20
 12.- CF Pobla Mafumet ....18 5 4 9 14 16 19
 13.- UE Castelldefels ........17 5 3 9 18 26 18
 14.- UE Sants .....................18 4 4 10 14 24 16
 15.- EC Granollers .......... 16 3 3 10 17 29 12
 16.- FC Ascó .......................16 2 4 10 10 33 10
 17.- EE Guineueta .............17 2 4 11 9 33 10

Primera Catalana. Grup 1

Parets CF, 2 - L’Escala FC, 1
Mollet CF, 4 - CD Bescanó, 0
Martinenc CF - EF Mataró, ajornat
UE La Jonquera, 1 - Lloret CF, 2
Llagostera B, 0 - Montañesa CF, 4
CE Banyoles, 1 - Palamós CF, 1

Unificació Llefià - Les Franqueses, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CD Bescanó ................13 8 3 2 20 16 27
 2.- L’Escala FC .................13 8 2 3 26 14 26
 3.- Mollet CF ................. 13 8 2 3 23 12 26
 4.- Parets CF ................. 13 7 3 3 25 19 24
 5.- Montañesa CF............11 6 1 4 18 16 19
 6.- Palamós CF.................13 5 3 5 19 14 18
 7.- Lloret CF ....................13 5 3 5 20 19 18
 8.- CE Banyoles ...............12 5 3 4 11 10 18
 9.- EF Mataró ...................12 4 3 5 15 16 15
 10.- Unificació Llefià CF ..11 3 5 3 14 12 14
 11.- Martinenc CF .............12 3 5 4 13 12 14
 12.- Les Franqueses CF .. 12 3 3 6 14 15 12
 13.- Llagostera B ...............13 2 2 9 8 28 8
 14.- UE La Jonquera .........13 0 2 11 5 28 2

Segona Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa B ...............13 11 0 2 33 9 33
 2.- Premià CE...................13 10 1 2 32 20 31
 3.- CCD Turó Peira .........13 10 0 3 29 10 30
 4.- CF Lloreda ..................13 7 1 5 26 17 22
 5.- CD Masnou ................11 6 1 4 19 10 19
 6.- Vilassar de Mar B ......11 6 1 4 21 15 19
 7.- San Juan Montcada ...12 5 3 4 25 16 18
 8.- UD Molletense ........ 11 5 2 4 23 18 17
 9.- EF Barberà Andalucía 11 5 2 4 18 20 17
 10.- CF Singuerlín.............11 4 2 5 17 18 14
 11.- UE Sabadellenca ........12 4 2 6 17 31 14
 12.- UD Parc ......................13 3 3 7 20 32 12
 13.- CE Canyelles ..............13 3 2 8 13 23 11
 14.- Racing Vallbona ........12 3 1 8 16 23 10
 15.- CD Montcada .............12 1 4 7 16 32 7
 16.- UD At.Gramanet .......11 0 1 10 4 35 1

Grup 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Caldes Montbui . 13 8 4 1 24 13 28
 2.- CF Torelló ..................13 8 2 3 23 14 26
 3.- UE Gurb ......................13 6 7 0 22 10 25
 4.- FC Cardedeu ............ 13 7 4 2 25 14 25
 5.- AT. Sant Pol ................13 6 3 4 23 18 21
 6.- CF Argentona ............13 6 3 4 23 24 21
 7.- CD Malgrat ................13 5 3 5 21 22 18
 8.- UD Molinos ...............13 4 5 4 23 18 17
 9.- CF Parets B .............. 13 5 2 6 15 18 17
 10.- UD Cirera ...................13 4 4 5 24 25 16
 11.- UD Taradell................13 5 1 7 18 21 16
 12.- CE Llavaneres ............13 4 3 6 22 21 15
 13.- CF La Torreta .......... 13 2 7 4 19 25 13
 14.- Unif. Santa Perpètua 12 3 3 6 15 22 12
 15.- St Julià Vilatorta .......12 1 3 8 8 24 6
 16.- Oar Vic A ....................13 0 4 9 7 23 4

Tercera Catalana. Grup 5

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

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

Grup 9

Sant Celoni FC, 1 - CF Vilamajor, 1
Bellavista Milán, 1 - CF Palautordera, 0
CE Llerona, 1 - UE Canovelles, 1
CE La Batllòria, 6 - FC Lliçà de Vall, 3
FC Cardedeu B, 2 - CE Llinars, 0
CE Lliçà d’Amunt - Montmeló UE, ajornat
CF Ametlla Vallès, 1 -Montornés Norte, 2

Vilanova del Vallès, 2 - At.Vallès, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Celoni FC ......... 13 7 5 1 40 21 26
 2.- FC Cardedeu B ......... 12 7 2 3 27 16 23
 3.- CF Ametlla Vallès.... 13 7 2 4 36 27 23
 4.- CF Palautordera ...... 13 6 3 4 33 24 21
 5.- CE Llerona ............... 13 6 3 4 27 27 21
 6.- Bellavista Milán ...... 13 6 3 4 21 22 21
 7.- CD Montornés Norte 12 5 3 4 21 19 18
 8.- At.Vallès .................. 12 5 3 4 23 22 18
 9.- UE Canovelles ......... 13 4 4 5 28 24 16
 10.- Montmeló UE .......... 12 4 4 4 28 26 16
 11.- Vilanova del Vallès . 13 4 4 5 29 29 16
 12.- CE Lliçà d’Amunt .... 12 5 1 6 23 25 16
 13.- CE Llinars ................ 13 4 3 6 23 30 15
 14.- CF Vilamajor ........... 13 3 3 7 18 32 12
 15.- CE La Batllòria ........ 13 3 2 8 18 32 11
 16.- FC Lliçà de Vall........ 12 1 3 8 18 37 6

Grup 14

Escola Barberà - Sta. Eulàlia Ronçana, sr.
Huracan - CD Badia, ajornat
Sta. M. Montcada - Roureda, ajornat
Can Gambús, 3 - Llano SBD, 0
La Romànica, 2 - SD Pajaril, 0
Ripollet, 3 - Sant Quirze V., 2
Badalona Sud, 4 - Cercle Sabadellès, 6
Unif. Sta. Perpètua, 2 - Martorelles, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CD Badia .....................12 10 1 1 46 16 31
 2.- La Romànica ..............13 8 3 2 34 26 27
 3.- SD Pajaril....................11 8 0 3 26 17 24
 4.- Can Gambús ...............13 6 4 3 29 20 22
 5.- Martorelles.............. 12 5 4 3 30 19 19
 6.- Sant Quirze V. ............13 6 1 6 27 26 19
 7.- Roureda ......................12 6 1 5 23 23 19
 8.- Sta. Eulàlia Ronçana 11 4 3 4 20 17 15
 9.- Ripollet .......................13 4 2 7 19 26 14
 10.- Escola Barberà ...........12 4 2 6 13 27 14
 11.- Llano SBD...................13 4 2 7 18 33 14
 12.- Huracan ......................12 3 4 5 27 26 13
 13.- Sta. M. Montcada ......11 4 1 6 22 27 13
 14.- Unif. Sta. Perpètua....13 3 4 6 19 25 13
 15.- Badalona Sud .............12 3 2 7 24 38 11
 16.- Cercle Sabadellès ......13 2 2 9 21 32 8

Quarta Catalana. Grup 4

Tona, 1 - Ol. la Garriga, 2
St Miquel Balenyà, 5 - St Feliu Codines, 3
Riudeperes - Taradell, ajornat
Gurb, 2 - St Hilari, 2
OAR Vic, 6 - Collsuspina, 1
Balenyà At., 2 - Viladrau, 1
St Julià Vilatorta, 1 - Figaró, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Taradell ......................11 10 1 0 51 13 31
 2.- St Miquel Balenyà .....11 9 1 1 36 8 28
 3.- Balenyà At. .................12 7 2 3 34 23 23
 4.- St Hilari ......................12 6 4 2 36 23 22
 5.- OAR Vic ......................12 7 0 5 27 24 21
 6.- St Feliu Codines ...... 12 5 1 6 29 29 16
 7.- Riudeperes .................10 4 2 4 27 28 14
 8.- St Julià Vilatorta .......12 4 2 6 21 26 14
 9.- Tona ............................11 3 4 4 23 23 13
 10.- Gurb ............................12 2 4 6 23 30 10
 11.- Collsuspina ................12 2 4 6 19 38 10
 12.- Ol. la Garriga ........... 10 2 2 6 25 28 8
 13.- Figaró ....................... 11 2 1 8 15 40 7
 14.- Viladrau ......................12 1 4 7 10 43 7

Grup 6

Vilassar Dalt, 8 - Sant Fost, 0
Blanc-Blava la Roca, 5 - Premià, 1 (s.a.)
Salesians Mataró, 3 - La Torreta, 0
Cabrera - Dosrius, sr.
Masnou, 5 - Cabrils, 2
At. Vallès, 1 - Alella 2013, 2
Descansa: Joventut Teià, Arenys de Munt

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Vilassar Dalt ..............12 10 2 0 48 8 32
 2.- Alella 2013 .................13 9 1 3 35 18 28
 3.- Cabrils ........................12 8 2 2 26 17 26
 4.- Masnou .......................11 7 2 2 30 26 23
 5.- Blanc-Blava la Roca . 10 7 0 3 26 20 21
 6.- Premià ........................11 6 2 3 34 16 20
 7.- La Torreta ................ 11 4 3 4 24 22 15
 8.- Salesians Mataró .......12 4 1 7 29 29 13
 9.- Dosrius .......................11 3 1 7 18 28 10
 10.- At. Vallès ................. 12 2 4 6 17 35 10
 11.- Joventut Teià .............12 2 3 7 15 29 9
 12.- Sant Fost .................. 12 2 3 7 30 50 9
 13.- Cabrera .......................10 2 1 7 11 19 7
 14.- Arenys de Munt ........11 0 3 8 11 37 3

Grup 11

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Corró Amunt ........... 14 12 0 2 50 20 36
 2.- Caldes Montbui ....... 14 10 1 3 46 27 31
 3.- Bigues ...................... 13 9 1 3 40 17 28

 4.- Ramassà ................... 14 9 1 4 44 22 28
 5.- Palau-Solità ................14 9 1 4 33 18 28
 6.- AE Ametlla .............. 14 8 3 3 45 25 27
 7.- La Llagosta .............. 14 8 3 3 43 26 27
 8.- Santa Agnès ............. 13 7 4 2 37 17 25
 9.- Lourdes .................... 14 8 1 5 35 18 25
 10.- At. Vallès B .............. 13 4 3 6 32 34 15
 11.- Vallgorguina ............ 14 3 2 9 27 38 11
 12.- CF Ametlla ............... 14 3 1 10 20 50 10
 13.- Llinars ...................... 14 2 2 10 19 42 8
 14.- Vilamajor ................. 13 2 1 10 17 44 7
 15.- Sentmenat ..................14 2 1 11 22 51 7
 16.- At.Lliçà d’Amunt .... 14 1 1 12 15 76 4

Femení
Preferent

Fundació Terrassa, 3 - CE Llerona, 1
UE Porqueres, 2 - FC Martinenc, 0
CF Palautordera - CE Pontenc, ajornat
CF Cerdanyola Vallès, 3 - Fundació Jupiter, 0
PBB La Roca, 2 - FC Girona, 1
Descansa: CE Sabadell

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Porqueres .............14 10 2 2 28 7 32
 2.- CF Palautordera ...... 12 8 3 1 32 11 27
 3.- PBB La Roca ............. 14 7 4 3 34 17 25
 4.- Fundació Terrassa .....13 7 4 2 32 16 25
 5.- FC Girona ...................12 7 1 4 35 12 22
 6.- FC Martinenc .............13 6 3 4 28 16 21
 7.- CF Cerdanyola Vallès 13 5 2 6 22 19 17
 8.- CE Llerona ............... 13 3 2 8 15 31 11
 9.- CE Pontenc .................13 3 2 8 10 28 11
 10.- CE Sabadell ................13 2 2 9 11 39 8
 11.- Fundació Jupiter .......12 0 1 11 1 52 1

FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

FCS Arrahona, 7 - Sant Joan Vilassar, 7
AE Xarxa Horta, 2 - AECS L’Hospitalet, 2
FS Canet - CE Jesús-Maria, ajornat
CFS Montcada, 2 - CN Caldes, 1
EF Les Corts, 3 - CFS Arenys de Munt, 2
CEFS Prosperitat, 2 - CFS Montsant, 5
Futsal Mataró B, 2 - Unión Santa Coloma, 6
Gràcia FSC, 6 - Eixample, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- EF Les Corts ...............12 9 2 1 53 30 29
 2.- FS Canet .....................11 9 1 1 49 22 28
 3.- CE Jesús-Maria ..........10 6 2 2 37 32 20
 4.- Unión Santa Coloma .12 5 4 3 50 48 19
 5.- CFS Montsant ............12 5 3 4 47 35 18
 6.- AECS L’Hospitalet ....12 5 3 4 51 45 18
 7.- CN Caldes ................ 12 5 3 4 46 46 18
 8.- Gràcia FSC ..................12 5 1 6 43 51 16
 9.- Eixample .....................12 5 1 6 33 43 16
 10.- CEFS Prosperitat .......12 4 3 5 49 52 15
 11.- CFS Arenys de Munt 12 4 2 6 30 38 14
 12.- CFS Montcada ...........12 3 4 5 33 41 13
 13.- Sant Joan Vilassar .....12 2 5 5 51 60 11
 14.- AE Xarxa Horta .........11 2 4 5 24 29 10
 15.- Futsal Mataró B .........12 3 1 8 41 48 10
 16.- FCS Arrahona ............12 2 1 9 46 63 7

Divisió d’Honor Catalana

FS Castellar, 6 - Rapid Santa Coloma, 0
Vacarisses CE, 6 - FS Ripollet B, 4
EFS Girona, 4 - FS Pineda de Mar, 4
CFS Lloret, 6 - Ciutat de Mataró, 1
Badalona Futsal, 3 - FS Parets, 10
Montornès, 3 - Sant Julià de Ramis, 5
CFS Vilamajor, 5 - FS Sant Cugat, 4
Descansa: CEFS Manlleu

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FS Castellar ................11 9 0 2 59 34 27
 2.- Ciutat de Mataró .......12 8 0 4 63 37 24
 3.- CFS Vilamajor ......... 11 8 0 3 50 33 24
 4.- FS Parets .................. 12 7 1 4 65 45 22
 5.- Vacarisses CE .............10 7 1 2 49 38 22
 6.- Rapid Santa Coloma .11 6 3 2 37 37 21
 7.- Sant Julià de Ramis ...12 5 3 4 48 47 18
 8.- CEFS Manlleu ............11 5 2 4 46 44 17
 9.- FS Sant Cugat ............11 5 1 5 50 48 16
 10.- Montornès La Unión B 11 3 2 6 40 46 11
 11.- CFS Lloret ..................11 2 2 7 36 32 8
 12.- FS Pineda de Mar ......10 2 2 6 36 50 8
 13.- EFS Girona .................11 2 2 7 34 48 8
 14.- Badalona Futsal .........11 1 3 7 33 67 6
 15.- FS Ripollet B ..............11 1 2 8 31 71 5

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

Sabadell Femení, 0 - CF Castellón, 5
CN Caldes, 5 - Mecanoviga Eixample, 3
FSF César Augusta, 1 - CD La Concordia, 1
Penya Esplugues B, 8 - AECS L’Hospitalet, 2
FS Castelldefels, 1 - Emotion Zaragoza, 3
AD Sala Zaragoza, 0 - Intersala Zaragoza, 2
FS Ripollet - AE Les Corts, ajornat
CD Santa Ana, 1 - Aliança Mataró, 6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Castellón ..............13 10 3 0 39 18 33
 2.- CN Caldes ................ 13 10 1 2 43 18 31
 3.- Penya Esplugues B ....13 8 2 3 53 32 26
 4.- FSF César Augusta ....13 7 5 1 50 31 26
 5.- Mecanoviga Eixample 13 8 0 5 49 31 24



ESPORTSNOU9EL

Treball 

Convocatòria de selecció de perso-
nal. L’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor selecciona en règim d’in-
terinatge les següents places: 1 pla-
ça d’enginyer/a tècnic/a industrial 
(A2). 1 plaça de tècnic/a d’admi-
nistració general (A2). Les bases es 
poden consultar en el tauler d’anun-
cis del web municipal (www.santan-
tonidevilamajor.cat) i el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzarà 
el dia 21 de gener de 2022.

Traspàs

Es traspassa club de tennis i pàdel
per jubilació. Interessats truqueu al 
685 13 69 36.

Lloguers

Es lloga pàrquing al centre. Zona 
Policlínica - camp de futbol de 
Granollers. Cotxe petit. Bon preu. 
Tel. 645 93 97 33 o 615 90 34 75.

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
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Dilluns, 17 de gener de 2022 31RESULTATS I CLASSIFICACIONS

	 6.-	Intersala	Zaragoza	....13	 7	 3	 3	 40	 24	 24
	 7.-	AE	Les	Corts	..............12	 7	 1	 4	 39	 27	 22
	 8.-	AECS	L’Hospitalet	....13	 6	 3	 4	 41	 40	 21
	 9.-	Emotion	Zaragoza	.....13	 5	 5	 3	 35	 36	 20
	10.-	CD	La	Concordia	..... 13	 5	 3	 5	 41	 27	 18
	11.-	FS	Castelldefels	.........13	 3	 4	 6	 36	 40	 13
	12.-	Aliança	Mataró	..........13	 2	 3	 8	 35	 52	 9
	13.-	Sabadell	Femení	........13	 2	 2	 9	 29	 49	 8
	14.-	FS	Ripollet..................12	 1	 3	 8	 28	 51	 6
	15.-	CD	Santa	Ana	.............13	 1	 2	 10	 17	 53	 5
	16.-	AD	Sala	Zaragoza	......13	 1	 0	 12	 21	 67	 3

HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

Antequera,	26	-	L.Cantabria	Sinfín,	27
Barça,	41	-	Abanca	Ademar	León,	26
Frigoríficos	Morrazo,	30	-	Logroño,	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 

OAR	Gràcia	-	H	Sant	Cugat,	ajornat
Joventut	Mataró,	29	-	CH	Poblenou,	27
KH-7	Granollers,	35	-	H	Sant	Joan	Despí,	30
Palautordera-Salicru	-	Montcada,	ajornat
CA	Sabadell	,	23	-	H	Banyoles,	27
H	Terrassa,	27	-	Mubak	BM	La	Roca,	34
SM	Adrianenc,	27	-	CH	Bordils,	28
St	Esteve	de	P.,	41	-	St.Esteve	Sesrovires,	35

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mubak	BM	La	Roca	. 14	 13	 0	 1	 470	 395	 26
	 2.-	KH-7	Granollers	...... 14	 10	 0	 4	 474	 416	 20
	 3.-	OAR	Gràcia	................13	 9	 0	 4	 455	 410	 18
	 4.-	St	Esteve	de	P........... 14	 8	 2	 4	 464	 422	 18
	 5.-	H	Sant	Cugat	..............12	 8	 1	 3	 387	 318	 17
	 6.-	La	Salle	Montcada	.....13	 8	 1	 4	 442	 414	 17
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....13	 8	 0	 5	 403	 397	 16
	 8.-	CH	Bordils	..................14	 8	 0	 6	 400	 396	 16
	 9.-	CH	Poblenou..............12	 6	 0	 6	 358	 357	 12
	10.-	Joventut	Mataró	........14	 6	 0	 8	 377	 392	 12
	11.-	H	Terrassa	..................14	 5	 1	 8	 404	 425	 11
	12.-	St.Esteve	Sesrovires	..14	 4	 1	 9	 444	 464	 9
	13.-	SM	Adrianenc	............14	 4	 1	 9	 415	 443	 9
	14.-	H	Banyoles	.................14	 4	 1	 9	 396	 448	 9
	15.-	Palautordera-Salicru	13	 3	 0	 10	 344	 392	 6

	16.-	CA	Sabadell		...............14	 0	 0	 14	 359	 503	 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
Descansa:	Joventut	Mataró

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

Primera Fase-B

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Handbol	Esplugues	...10	 8	 1	 1	 307	 229	 17

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

Femení
Divisió d’Honor 

Zonzamas	Lanzarote	-	Bera	Bera,	ajornat
Gijón	-	Rocasa	Gran	Canaria,	ajornat
Atl.	Guardés,	28	-	Handbol	Sant	Quirze,	23
Zuazo	Barakaldo,	19	-	Costa	Sol	Málaga,	27
KH-7	BM	Granollers	-	Tenerife,	ajornat
Elche	-	Aula	Valladolid,	ajornat
Morvedre,	18	-	Porriño,	23

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.-	Costa	Sol	Málaga	.......11	 8	 0	 3	 340	 285	 16
	 4.-	Liberbank	Gijón	........10	 8	 0	 2	 280	 247	 16
	 5.-	Atlético	Guardés	.......11	 7	 1	 3	 299	 272	 15
	 6.-	Aula	Valladolid	..........10	 7	 0	 3	 321	 297	 14
	 7.-	KH-7	BM	Granollers	10	 5	 1	 4	 278	 273	 11
	 8.-	Elche	...........................10	 5	 1	 4	 250	 250	 11
	 9.-	Porriño........................10	 3	 2	 5	 275	 297	 8
	10.-	Zuazo	Barakaldo	.......11	 3	 1	 7	 301	 303	 7
	11.-	Morvedre....................11	 3	 0	 8	 248	 314	 6
	12.-	Handbol	Sant	Quirze	11	 1	 1	 9	 255	 342	 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

OAR	Gràcia,	23	-	CB	Almassora,	24
BM	Benidorm,	26	-	Mubak	La	Roca,	21
BM	Castellón	-	Elda	Prestigio,	ajornat
Levante	Marni,	30	-	CH	Amposta,	26
Grupo	USA,	26	-	FH	Sant	Vicenç,	27
Jov.	Mataró,	29	-	KH-7	Granollers	At,	22
Handbol	Gavà,	27	-	H	Sant	Joan	Despí,	25

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Elda	Prestigio	............14	 12	 1	 1	 414	 342	 25
	 2.-	CB	Almassora.............14	 12	 0	 2	 357	 339	 24
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........15	 11	 1	 3	 406	 348	 23
	 4.-	BM	Castellón	.............14	 9	 1	 4	 403	 367	 19
	 5.-	Grupo	USA	.................13	 9	 0	 4	 422	 360	 18
	 6.-	OAR	Gràcia	................15	 8	 2	 5	 423	 389	 18
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....15	 7	 1	 7	 401	 408	 15
	 8.-	Handbol	Gavà	............14	 5	 2	 7	 352	 367	 12
	 9.-	BM	Benidorm	............15	 4	 4	 7	 361	 377	 12
	10.-	Mubak	La	Roca	........ 15	 6	 0	 9	 382	 403	 12
	11.-	Joventut	Mataró	........14	 5	 1	 8	 353	 363	 11
	12.-	Levante	Marni	...........15	 2	 1	 12	 379	 440	 5
	13.-	KH-7	Granollers	At	. 14	 2	 0	 12	 321	 403	 4
	14.-	CH	Amposta	...............13	 0	 2	 11	 296	 364	 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
Descansa:	CH	Martorell

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

Primera Catalana. Grup A

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

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

Segona Catalana. Grup A

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

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

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

Reus	Deportiu,	6	-	Igualada	Rigat	,	3
Barça,	10	-	CP	Voltregà,	0
Pas	Alcoi,	1	-	Parlem	Calafell,	4

Recam	Làser	Caldes,	4	-	Girona,	1
Deportivo	Liceo	-	Lleida	Llista	Blava,	ajornat
CP	Alcobendas	-	CP	Manlleu,	ajornat
CE	Noia	Freixenet	-	CH	Palafrugell,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................13	 13	 0	 0	 90	 26	 39
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........13	 10	 2	 1	 77	 35	 32
	 3.-	Lleida	Llista	Blava	.....13	 8	 3	 2	 57	 37	 27
	 4.-	Reus	Deportiu	...........14	 8	 2	 4	 61	 52	 26
	 5.-	Parlem	Calafell	..........13	 7	 2	 4	 43	 41	 23
	 6.-	CE	Noia	Freixenet	.....12	 6	 4	 2	 55	 36	 22
	 7.-	Recam	Làser	Caldes	14	 5	 4	 5	 41	 36	 19
	 8.-	Pas	Alcoi	.....................14	 4	 3	 7	 46	 53	 15
	 9.-	Igualada	Rigat		..........14	 4	 2	 8	 34	 57	 14
	10.-	CP	Voltregà	................14	 4	 1	 9	 35	 52	 13
	11.-	CP	Manlleu	................13	 3	 1	 9	 36	 67	 10
	12.-	Garatge	Plana	Girona	14	 2	 2	 10	 28	 60	 8
	13.-	CP	Alcobendas	...........11	 2	 1	 8	 28	 57	 7
	14.-	CH	Palafrugell	...........12	 1	 3	 8	 29	 51	 6

OK Lliga Plata Nord

CE	Arenys	de	Munt,	6	-	CH	Mataró,	4
CH	Lloret	-	CP	Tordera,	ajornat
Deportivo	Liceo,	1	-	CHP	Sant	Feliu,	4
SD	Espanyol,	3	-	Dominicos,	2
Compañía	de	María	-	CE	Vendrell,	ajornat
RC	Jolaseta,	5	-	Rochapea,	4

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	...................9	 5	 1	 3	 44	 31	 16
	 4.-	CE	Arenys	de	Munt.....9	 5	 1	 3	 34	 31	 16
	 5.-	Dominicos	..................10	 4	 3	 3	 34	 28	 15
	 6.-	Deportivo	Liceo	.........10	 4	 2	 4	 35	 30	 14
	 7.-	SD	Espanyol	...............10	 4	 2	 4	 24	 31	 14
	 8.-	CH	Lloret......................9	 4	 1	 4	 34	 31	 13
	 9.-	RC	Jolaseta	...................9	 3	 3	 3	 34	 33	 12
	10.-	Compañía	de	María	....9	 4	 0	 5	 23	 28	 12
	11.-	CHP	Sant	Feliu	........ 10	 3	 1	 6	 36	 42	 10
	12.-	Rochapea	....................10	 1	 1	 8	 26	 63	 4

Femení
OK Lliga

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CP	Manlleu	................10	 10	 0	 0	 40	 9	 30
	 2.-	CP	Vila-Sana	................9	 8	 0	 1	 53	 16	 24
	 3.-	Telecable	HC................8	 7	 1	 0	 41	 9	 22
	 4.-	Palau	de	Plegamans	....9	 7	 1	 1	 37	 10	 22
	 5.-	Cerdanyola	CH	............9	 6	 1	 2	 31	 14	 19
	 6.-	CHP	Bigues	i	Riells	... 9	 5	 0	 4	 23	 23	 15
	 7.-	Deportivo	Liceo	...........9	 4	 2	 3	 28	 20	 14
	 8.-	Igualada	Femení	..........9	 4	 0	 5	 20	 34	 12
	 9.-	PHC	Sant	Cugat...........9	 2	 1	 6	 17	 23	 7
	10.-	CP	Voltregà	................10	 2	 1	 7	 11	 24	 7
	11.-	CP	Las	Rozas	..............10	 1	 4	 5	 12	 32	 7
	12.-	CH	Mataró	.................10	 1	 1	 8	 10	 38	 4
	13.-	CP	Vilanova................10	 1	 1	 8	 16	 46	 4
	14.-	Garatge	Plana	Girona..9	 0	 1	 8	 5	 46	 1



LA GUIANOU9EL Dilluns, 17 de gener de 202232

CARDEDEU  Dijous

Esbarjo	 Pan	de	limón	con	semillas	de	amapola	 20.00	(Cicle	Gaudí)

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 El	amor	en	su	lugar	 17.00
	 Pan	de	limón	con	semillas	de	amapola	 18.45
	 The	King’s	Man:	La	primera	misión	 21.00

GRANOLLERS  Dimarts

Edison	 Pan	de	limón	con	semillas	de	amapola	 19.00	(Cicle	Gaudí)

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 Spider-man	no	way	home	 17.15	i	20.15	/	18.30	/	19.30	i	22.20	/	18.00	i	21.00
	 Clifford,	el	gran	perro	rojo	 16.00
	 Scream	(Atmos)	 18.00,	20.15	i	22.30
	 Spider-man	no	way	home	(Atmos)	 16.00,	19.00	i	21.45
	 ¡Canta!	2	 16.00	i	18.10	/	18.50	/	17.15	i	19.30
	 Lunáticos	 20.20	/	16.00	i	17.45
	 The	King’s	Man:	La	primera	misión	 22.00	/	18.50	/	20.00
	 Matrix	resurrections	 16.00	/	19.15	i	22.15
	 Scream	 21.30	/	19.45	(dj.	VOSE)	/	16.15
	 Encanto	 17.00
	 West	Side	Story	 16.00	i	21.30
	 Mamá	o	papá	 16.00	i	18.00	/	21.15
	 El	dia	de	la	bandera	 22.30
	 Buscando	la	mágica	Doremi	(cat.)	 16.15	i	18.00
	 El	contador	de	cartas	 22.00
	 La	casa	Gucci	 21.45
	 100	días	con	la	Tata	 16.15

SANT CELONI  Dimecres

Ocine	 ¡Canta!	2	 18.10
	 Lunáticos	 17.45
	 Buscando	la	mágica	Doremi	(cat.)	 19.30
	 Scream	 18.15,	20.30	i	21.30
	 Spider-man	no	way	home	 18.00,	18.45	i	21.30
	 Matrix	resurrections	 21.00
	 The	King’s	Man:	La	primera	misión	 20.30

BUSCANDO LA 
MÁGICA DOREMI

Japó 2020. Dir. Junichi 
Sato i Haruka Kamatani. 
Animació. Miri	Yoshizuki	és	
una	oficinista	de	27	anys	que	
torna	al	Japó.	Sora	Nagase	és	
una	estudiant	universitària	de	
22	anys	que	aspira	a	convertir-
se	en	professora.	Reika	
Kawatani	és	una	treballadora	
a	temps	parcial	en	una	botiga	
d’okonomiyaki de	20	anys.	
Malgrat	ser	tan	diferents,	
alguna	cosa	les	uneix	entre	
elles,	una	gemma	màgica,	
que	els	portarà	a	una	màgica	
aventura.	Pel·lícula	de	la	sèrie	
anime La màgica Do-Re-Mi,	amb	
motiu	del	seu	vintè	aniversari.

¡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. 

CARTELLERA

CINEMA 
EL DÍA 
DE LA BANDERA
EUA 2021. Dir. Sean Penn. Amb 
Sean Penn, Dylan Penn i Miles 
Teller. Drama. Basada	en	fets	
reals,	la	cinta	segueix	un	dels	
grans	delinqüents	als	Estats	
Units,	i	protagonitza	la	quarta	
major	confiscació	de	bitllets	
falsos	de	la	història	del	país.	
Falsificador,	lladre	de	bancs	i	
estafador,	però	també	un	pare	
de	família	que	té	una	filla	que	
rep	el	seu	llegat.

LUNÁTICOS

Alemanya 2021. Dir. Ali 
Samadi Ahadi. Animació.	
Basat	en	un	dels	llibres	
infantils	més	populars	
d’Alemanya,	Moonbound	
explica	la	història	del	petit	
Pete,	que	s’embarca	en	un	
viatge	encantador	juntament	
amb	l’escarabat,	el	Sr.	
Zoomzeman	i	Sandman	per	
rescatar	a	la	seva	germana	
petita	del	malvat	Moon	Man.

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	la	mama	o	
amb	el	papa.	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.

SCREAM

EUA 2022. Dir. Matt Bettinelli-
Olpin i Tyler Gillett. Amb 
Courteney Cox, Neve 
Campbell i David Arquette. 
Terror.	El	malson	ha	tornat.	
Vint-i-cinc	anys	després	
que	tinguessin	lloc	aquells	
brutals	assassinats	al	poble	

de	Woodsboro,	Califòrnia,	
i	commocionessin	els	seus	
habitants,	un	nou	assassí	ha	
tornat.	Fent	servir	el	mateix	
rostre	que	Ghostface,	el	nou	
agressor	començarà	a	atacar	un	
grup	d’adolescents	per	treure	
a	la	llum	secrets	del	mortífer	
passat	del	poble.

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.	
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AGENDA

Parets del Vallès. Hora 
del conte per a infants: 
Pastís amb gust de formatge. 
Biblioteca Can Rajoler. 18.00.

Taller familiar: “Any de 
rondalles”. Biblioteca Can 
Butjosa. 18.15.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Presentació de la novel·la 
Descalces per casa, d’Anna 
Porquet Botey. Presentació 
a càrrec de Jordi Sedó. 
Biblioteca Joana Raspall i 
youtube de l’Ajuntament. 
18.30.

Sant Celoni. Oriol Junqueras 
presenta el llibre Contra l’ad-
versitat. Sax Sala - Centre de 
formació i ocupació del Baix 
Montseny. 18.30.

Vilanova del Vallès. Taller 
de lectura en veu alta. 
Biblioteca Contravent. 17.00.

Donació de sang. Biblioteca 
Contravent. 17.00.

Voluntariat per la llengua. 
Biblioteca Contravent. 18.45.

Dimecres 19

Caldes de Montbui. Xerrada: 
“El català: un futur incert”. 
Sala Noble de Can Rius . 
20.00.

Granollers. “Obrim les car-
tes de la postguerra”. Taller 
de descripció de corres-
pondència històrica. Arxiu 
Municipal. 16.00.

Xerrada-debat “Història i 
actualitat de l’anarquisme 
a Xile”, amb companya 
del Archivo histórico La 
Revuelta. Anònims. 18.30.

Club de lectura Clàssics al 
dia. Biblioteca Can Pedrals. 
19.00.

Lliçà d’Amunt. Tardes de 
malabars. Espai Jove El 
Galliner. De 17.30 a 19.30.

Montornès del Vallès. Fem ter-
túlia: La voz dormida, de Dulce 
Chacón. Coordina Marina 
Martori. Biblioteca. 18.00.

Parets del Vallès. Teixim 

feminismes. Biblioteca Can 
Rajoler. 18.30.

Vilanova del Vallès. Grup 
de conserva en francès. 
Biblioteca Contravent. 17.30.

Tertúlia literària. Club 
Contravent. Biblioteca 
Contravent. 19.00.

Dijous 20

Bigues i Riells del Fai. 
Celebració de Sant Sebastià. 
Caminada a peu fins a l’es-
glésia de Sant Pere i Sant 
Pau a càrrec del Gebracb, 
des de l’Espai 1 d’octubre 
del Centre Cívic i Cultural 
El Rieral, 10.30. Missa en 
honor de Sant Sebastià en 
motiu del vot del poble, 
12.30. Espectacle teatral 
d’humor Oops!a càrrec de 
la companyia Teatre Mòbil, 
Teatre Auditori Polivalent, 
17.00. Actuació de dansa 
dels grups de l’Espai jove 
L@Cova, TAP, 19.00. 
Concert del desè aniversari 
de la Bandeltenes amb la 
interpretació de Suite Tenes 
de Toni Cuesta i Tenes. TAP, 
21.00. .

Granollers. Club de lectura 
infantil La família Melops. 
Biblioteca Can Pedrals. 
17.30.

Jocs en anglès: Crazy Quiz!, 
amb Cambridge School. 
Biblioteca Roca Umbert. 
17.30.

Club de lectura infantil Els 
Umpa Lumpes. Biblioteca 
Can Pedrals. 18.30.

Library Talks. Conversa 
en anglès amb Cambridge 
School. Biblioteca Roca 
Umbert. 18.45.

Presentació del llibre Nit 
americana, de Marina 
Martori, amb Martí Nadal, 
director de l’Editorial Alpina. 
La Gralla. 19.00.

Presentació de la ponèn-
cia: “Ciència i cultura a 
Granollers durant el primer 
franquisme”, a càrrec de 
Miquel Carandell (UAB). 
Organitza Centre d’Estudis 

Dilluns 17

Granollers. Llegir el tea-
tre, club de lectura. Teatre 
Auditori. 19.00.

Mollet del Vallès. 
Presentació del cicle de con-
ferències “Diàlegs per a la 
transformació de les ciutats”, 
amb l’alcalde de Mollet, 
Josep Monràs, i l’exalcalde 
de Barcelona Jordi Hereu. En 
línia. 19.00.

Montornès del Vallès. 
Converses en alemany. 
Biblioteca. 19.00.

Parets del Vallès. 
Conversation group in 
english, a càrrec d’Elena 
Calvo. Biblioteca Can 
Rajoler. 19.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Festa major d’hivern. Ronda 
per la Vilanova de Vilamajor, 
sortida a les Escoles Velles, 
10.30. Minigolf familiar, 
plaça de la Vila, de 10.30 a 
13.30 i de 16.00 a 19.00. Festa 
de Sant Antoni Abat, església 
parroquial, 12.00.

Sant Feliu de Codines. 
Festa de Sant Antoni Abat. 
Formació de la comitiva 
d’autoritats, administradors, 
agremiats i simpatitzants 
des de la Casa de la Vila 
fins al temple parroquial, 
10.00. Eucaristia i cants dels 
goigs, 11.30. Concentració 
de cavalleries, maquinària i 
carros davant de Ca l’Ullar 
per sortir en comitiva fins 
a la plaça Josep Umbert 
per la benedicció, 11.30. 
Benedicció de cavalleries, 
maquinària agrícola i altres 
animals, plaça Josep Umbert, 
12.00. Ballada de la Dansa 
de Sant Antoni amb la Nova 
Blanes Orquestra, 14.00. 
Concert amb la Nova Blanes 
Orquestra, Centre Cívic, 
18.00 i 20.00.

Vilanova del Vallès. Taller 
de lectura en veu alta i 
Taller de costura infantil. 
Biblioteca Contravent. 17.00.

Grup de conversa en anglès. 
Biblioteca Contravent. 19.40.

Dimarts 18

Granollers. Grup de docu-
mentació fotogràfica de l’Ar-
xiu Municipal. Can Jonch. 
10.30.

Curs: “Matins de català”, 
11.30. Curs: “Tardes de cata-
là”, 17.00, Gra.

Vine a jugar a l’Scrabble 

en català. Servei de Català. 
17.00.

Hora del conte, amb Ada 
Cusidó. Biblioteca Roca 
Umbert. 17.30.

Club de lectura infantil, 
Asteroide B612. Biblioteca 
Can Pedrals. 17.30.

Story Time, contes en anglès, 
amb Cambridge School. 
Biblioteca Can Pedrals. 
17.30.

“Crea vídeos per a les xarxes 
socials”, formació digital 
per a adults. Biblioteca Roca 
Umbert. 18.00.

Xerrada: “No tot és el que 
sembla”, conferència de salut 
mental. Parlem en família 
(de 6 a 11 anys). Gra. 18.00.

Xerrada: “Indonèsia nord de 
Sulawesi oest de Papua”, a 
càrrec de Jordi Llorens, viat-
ger i fotògraf. Dins el cicle de 
l’AGEVO. Museu. 18.30.

Presentació del llibre-revista 
Bicicleta, revista de comuni-
cacions llibertàries, quaranta 
anys. Anònims. 18.30.

Club de lectura jove Errata. 
Biblioteca Can Pedrals. 
18.30.

Diàleg: “Imaginar la ciutat, 
transformar el món”, amb 
l’urbanista Alfons Vegara i 
la periodista Milagros Pérez. 
En el marc del Pla Estratègic 
Granollers 2030. Museu. 
19.00.

La Garriga. Conferència: 
“Jardins de repòs”, a càrrec 
de Mireia Teixidó. Teatre El 
Patronat. 18.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Espai Zero: Treballem la 
pau i la no violència i tole-
rància. Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30-19.30.

Espais de lectura: Els nois de 
la Nickel. Biblioteca de Corró 
d’Avall. 18.00.

Lliçà d’Amunt. Aula tecnolò-
gica. Biblioteca Ca l’Oliveres. 
17.00-17.45.

Club de lectura, tertúlia 
literària sobre la novel·la 
Orgullo y prejuicio, de Jane 
Austen. A càrrec de Lola 
Tresserras. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 18.00.

Montornès del Vallès. 
Converses en anglès. 
Biblioteca. 19.00.

SANT FELIU DE CODINES 
FESTA DE SAnT 
AnToni ABAT.  
Dilluns, 17 de febrer. De 
les 10.00 a les 20.00. 
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de Granollers. Museu. 19.00.

Xerrada d’Ariadna Grau, 
empresària i influencer sobre 
nutrició dins la jornada 
de talent local “Amb G de 
Granollers”. Sala Nau B1. 
19.00.

L’Ametlla del Vallès. Cicle 
de conferències Idees i 
Paraules: “Dels ‘alts càrrecs’ 
a les ‘altes càrregues’ fins al 
‘tions’ i les ‘tiones’: de debò 
el masculí és per als homes i 
el femení és per a les dones”, 
a càrrec de Carme junyent, 
professora de lingüísti-
ca a la UB i membre. Sala 
Polivalent. 19.30.

La Llagosta. L’hora del 
conte. ‘Vet aquí un gat, vet 
aquí un gos...’, amb Puri 
Ortega. Biblioteca. 18.15.

Les Franqueses del Vallès. 
“Parlem de sexualitat i 
afectivitat a casa”. Taller 
per abordar l’educació afec-
tivo-sexual amb infants i 
joves. Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30-19.30.

Espai Zero. Taller de cons-
trucció, percussió, caixa fla-
menca. Espai Zero. 17.30.

Lliçà d’Amunt. Brico-con-
sell: “Comencem l’any estal-
viant a casa”, a càrrec de 
Leroy Merlin. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 18.30.

Lliçà de Vall. Club de lectura 
Llegir el teatre: La casa del 
dolor. Biblioteca Municipal, 
20.00.

Mollet del Vallès. 
Presentació del llibre Un 
pueblo sin nombre, de Llum 
Ibarz. Presentació a càrrec de 
Marina Escribano. El Casal. 
19.00.

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

Converses en francès. 
Bibliotecas. 19.00.

Parets del Vallès. Taller 
infantil; Especial aniversari. 
Biblioteca Can Rajoler. 18.00.

Hora del conte especial 
festa major. Biblioteca Can 
Butjosa. 18.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Club de lectura, sobre 
Vladivostok, amb Lluís 
Oliván. Biblioteca Joan 
Raspall. 19.00.

Vilanova del Vallès. Club 
de lectura per a joves lec-
tors amb Elena Castaño. 
Biblioteca Contravent. 17.00.

Hora del conte: Contes del 
Perú. Biblioteca Contravent. 
18.00.
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Fa 30 anys 
13/1/1992

“L’alcalde 
Pujadas cridarà 
l’alto a Nériz 
si l’amenaça 
amb una moció 
de censura”

Fa 20 anys 
14/1/2002

“Unanimitat 
a reclamar 
la supressió 
total del peatge 
de Mollet”

Fa 10 anys 
16/1/2012

“Una dona 
de Mollet 
assassinada 
amb un ganivet 
pel seu company 
sentimental”

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 17 a 20.

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
✚ CRESPI 
C. Calàbria, 80.  
Tel. 93 871 69 97 | dies 17 a 20.

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
✚ RUTH CALVO SÁNCHEZ 
Plaça de la Concòrdia, 1.  
Tel. 93 560 18 16 | dies 17 a 20.

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
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 17. 
✚ CLIMENT 
Rambla Pompeu Fabra, 81. 
Tel. 93 570 73 68 | dia 18. 
✚ L’ESTACIÓ 
C. Sant Ramon, 55.  
Tel. 93 593 30 93 | dia 19. 
✚ PLANA LLEDÓ 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 20.

Montmeló
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 17. 

✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 18. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 19. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 4.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 20.

Montornès del Vallès
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 17. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 18. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 19. 
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 20.

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

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

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 
Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 
57 | dilluns a divendres, de 9 a 
14 i de 16.30 a 20.30h.

Sant Celoni
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 13.

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. Com pot ser que no 
empetiteixin els Ives, les empreses, per 
ser-ho? / 2. Dificulto la vida d’en Rafael el 
flamenc. Tub medicamental per a l’endemà / 
3. Aquesta no és en Rafael, però és flamenca. 
Carrer barceloní on en Ramon llegeix la cròni-
ca. No a mitges / 4. Index dels qui tenen poca 
feina. No està preparat per ser un superdotat 
/ 5. Botiguer venent botifarres?: no, traïdor. 
Centre històric de Timor / 6. Dins la copa. Pes 
per unitat de superfície, com els grams de 
formatge / 7. Antiga semítica amb reina incor-
porada. Filipí, australià o cretenc / 8. És al zinc 
com al crit el crític. Fer el mínim necessari per 
tornar / 9. Gat menut com un cap de xinxeta. 
Pessics de cel en mig del bosc. Això d’abans / 
10. Enzim que catalitza molècules al contrari. 
Pasta remenada per un en forma de creu / 11. 
Mitja dosi de sodi. Liquidaríeu el congrés de 
les monges. L’altra meitat / 12. Té l’icor ben 
alterat, aquest nano. Senyal que arriba en 
Tintín / 13. Prendré la mesura d’anar a buscar 
un fill. Auxili, sou argentí!

VERTICALS: 1. Comissaria del castell. Cama 
postissa per a curts de talla / 2. Arbre de la 
broma. Pedres verdes com anells. Al cor d’en 
Cardús / 3. Extingit a tot arreu menys a An-
dorra. Incomparable combinació: celebració 

de dues misses / 4. Prurit d’una intensitat 
patològica. Aproximació al porró / 5. Gen en 
mal estat. Fragment, que també ho és d’una 
infracció. Estrena de teatre / 6. Beneita, mira 
com has deixat la titola! Una altra beneita, 
però per crèdula / 7. Màxim culpable de 
l’homicidi. Anorèctica, potser per una qües-
tió anímica. Segona part del carrer / 8. Ni ten-
drum ni venal: animal ben jovenet. Ja la dige-
riré, és una capa damunt la vela / 9. Invento 
el vídeo sense entrada. Sortint de la paret, en 
aquest cas cap al sostre / 10. A un no el deixa 
sortir al balcó, a l’altre prendre una decisió. 
Punxes de pinta que malmeten els peus / 11. 
Lliure empresa. Amable suggerència de fer-te 
una cara nova. Article en flor / 12. Per entrar 
al santoral li sobra una lletra. Instruments de 
percussió estranyament clorats.

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

Consulteu el codi del mes de gener 
entrant a: el9club

supermercat-online

bonpreuesclat.com
5 de

descompte
en compres

online

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Bellavista
teatreauditori

Teatre

mOLSA
Dissabte 22 de gener a les 18.00

saNta EuGèNia DE bErGa

2X1
EN LES

VISITES A LA
GRANjA

2X1

Vic

SORTEIG
D’ENTRADES

DOBLES

Sessió en línia 
gratuïta

Apunta-t’hi!

taller
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Fred intens
El Vallès Oriental, com 
tot el país, està vivint 
unes dies de fred intens 
amb temperatures míni-
mes gèlides que proporci-
onen imatges com aqueta 
de la rotonda de la car-
retera B-5001 a l’entrada 
del polígon industrial de 
Martorelles. Els termò-
metres registren dades 
històriques. A Llinars, 
segons informa el corres-
ponsal d’EL 9 NOU, J.B. 
Mauri, aquest diumenge 
es va arribar a -6,5 graus, 
la temperatura més baixa 
en 10 anys.
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VISIÓ PERIFÈRICA

La covid els està afectant moltíssim.
Molt. Està sent duríssim.
Per què ha volgut fer-se la foto 

amb aquests ous d’estruç?
Perquè de la pandèmia ens n’estem 

sortint per ous. És que està sent molt 
complicat. Primer, els tancaments; 
després, els aforaments i els límits 
d’hores... Està sent molt difícil.

No recuperen encara?
Representa que havíem de recu-

perar per Nadal, però ens el van 
tombar una altra vegada amb el 50% 
d’aforament. Per tant, vam haver 
de restringir o el clients van anular 
directament. I ara venen gener i 
febrer, que històricament baixa molt 
la feina. Només ens ha salvat que 
durant els confinaments tothom s’ha 
reinventat, com ara fent menjars per 
encàrrec i repartint-los a les cases. 

Un panorama ben enutjós, sí.
L’única sort, entre moltes cometes, 

ha estat poder fer servir els ERTO. I 
sap greu dir sort perquè tampoc no 
són cap benefici per als treballadors. 
Si haguéssim d’haver pagat els sous i 
mantenir tota la resta (els proveïdors, 
els impostos, els autònoms...) hauria 
estat impossible. 

El passaport covid semblava una 
bona solució.

Sí, però no. Hi ha clients que són 
negacionistes i no es volen vacunar. 
Aquests els has perdut, no els pots 
deixar entrar, i això vol dir que has 
de fer de policia sanitari, a més de 
cambrer o cuiner. Però sí, el 98% de 
la clientela ve amb el passaport covid 
i funciona.

Han patit problemes amb els pro-
veïdors? 

Problemes greus, no, perquè el pro-
ducte de proximitat no pateix tant la 
falta de subministraments. Però han 
pujat moltíssim els preus, sobretot 
just abans de Nadal. I aquesta pujada 
s’ha sumat a les inversions que hem 
hagut de fer, nosaltres hem instal·lat 
màquines purificadores de l’aire als 
nostres menjadors. Tot plegat són 
més despeses.

Quin és el secret per sobreviure?
El que deia abans: lluitar i per ous. 

El pares sempre ens han ensenyat 
això, a lluitar pel que vols. I quan 
t’estimes la feina i la gaudeixes, fas 
el que sigui i una mica més. El meu 
germà té seqüeles arran d’aquesta 
pandèmia.

Què vol dir?
Que el meu germà ha tingut dos 

infarts. I crec que li ve del patiment, 
de l’estrès, de continuar lluitant per 
una cosa que han aixecat els pares 
i tu la vols continuar. Ha estat dur. 
Amb el confinament arribàvem a les 
7 del matí i no marxàvem fins a les 2 
de la matinada. Anàvem a repartir a 
Badalona, a Sant Cugat, a Barcelona... 
Allà on fos. Aquest any estem fent els 
40 anys i no volem parar.

Com han respost els clients?
Hem tingut molt suport seu, molt. 

Vam començar amb una cartera d’uns 
12 clients per portar-los menjar a casa 
i vam acabar amb una cartera de més 
de 100. Això ens va ajudar molt en 
el confinament. S’ha pogut pagar tot 
i no devem res a ningú, que això és 
l’important. 

Es culpabilitza massa la restaura-
ció en aquesta pandèmia?

Des d’aquell 14 de març, hi havia 
dies que plorava a la cuina i em deia: 
“Però què hem fet nosaltres perquè 
ens tanquin?” Quan es parla de con-
tagis es parla de la restauració, però 
i les oficines? O els transports? O a 
tants i tants espais tancats on es fan 
coses? Quedarem tocats durant anys.

Vostè ho creu?
Sí, n’estic del tot convençuda. I 

l’hostaleria no tornarem a recuperar 
el que era abans. Anirem treballant, 
però hi ha por. La por de: “Vigila, que 
allà és un espai tancat.” Ho notes en 
la gent, que arriben més d’hora del 
normal i s’aixequen més d’hora del 
normal. La nit de Cap d’Any semblava 
gairebé un ral·li amb tantes corredis-
ses... Això et fa patir a tu també.

Jesús Medina
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Grivé, de 49 anys, dirigeix la cuina d’un dels restau-
rants amb més prestigi de Granollers, La Taverna d’en 
Grivé. Amb els seus germans, estan passant un infern 
professional per culpa de la covid.

“De la pandèmia, ens n’estem 
sortint per ous”

RAQUEL GRIVÉ, cap de cuina 
de La Taverna d’en Grivé de Granollers

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LXV)


