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El preu del metre quadrat 
dels pisos de lloguer 
a Granollers va pujar el 
16,7%, segons l’índex estatal

L’afiliació a la Seguretat 
Social arriba a un rècord 
en créixer el 3,5% el 2021 
al Vallès Oriental

Allau de multes dels 
radars de la C-17 a tocar 
d’Aiguafreda en reduir la 
velocitat de 100 a 80 km/h

(Pàgina 15)(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 6)

Concentrats a ca l’alcalde
Uns 50 membres de la comunitat musulmana Al Huda tor-
nen a manifestar-se davant del bloc de pisos de l’alcalde de 
Mollet. Li reclamen autorització per obrir un centre cultural.

(Pàgina 4) Dones d’Al Huda, aquest divendres a Mollet
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Honors a totes les víctimes
Cardedeu inaugura amb emoció a flor de pell el monument 
a la plaça Francesc Macià que homenatja 71 víctimes que 
van perdre la vida a la Guerra Civil i la postguerra.

(Pàgina 8) El memorial a la plaça Francesc Macià
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Un home mor sepultat per 
una esllavissada de terra a les 
obres d’una casa a Cànoves 
L’operari treballava en una rasa de dos metres i mig de profunditat a Ca l’Esmandia

(Pàgina 5)
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(Pàgines 22 i 23) Un dels carros que van desfilar pels carrers de Caldes aquest diumenge al matí

Festa de cavalls i traginers
Caldes recupera els Tres Tombs després d’un any en blanc per culpa de la pandèmia

Una fundació 
gestionarà 
la futura 
residència 
de Montmeló

(Pàgina 6)

Till-Tall 
presenta la 
banda sonora 
de la Passió 
de Llinars

(Pàgina 19)

Una altra 
derrota aboca 
l’Esport Club 
a les places de 
descens directe

(Pàgina 32)

Caliu, sense 
aglomeracions, 
a la festa de 
Sant Proget de 
Palautordera

(Pàgina 25)

El Recam 
Làser Caldes 
s’imposa 
a la pista del 
Calafell (1-5)

(Pàgina 32)

Prop de 350  
atletes estrenen 
el nou circuit 
del Cros de 
les Franqueses

(Pàgina 33)
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Municipi

Mediana  
preu lloguer 
per m2 hab. 
col·lectiu

Mediana 
preu lloguer 
per m2 hab. 
unifamiliar

Mediana  
preu lloguer 
per m2 hab. 
col·lectiu

Mediana 
preu lloguer 
per m2 hab. 
unifamiliar

Diferència 
preu m2 

habitatge 
col·lectiu

Diferència 
preu m2 

habitatge 
unifamiliar

Aiguafreda 4,9 4,8 5,3 5,0 0,4 0,2

L’Ametlla del Vallès 5,4 5,5 7,9 6,5 2,5 1,0

Bigues i Riells del Fai 5,9 6,6 6,8 7,5 0,9 0,9

Caldes de Montbui 6,0 5,3 7,1 5,9 1,0 0,6

Campins 6,2 5,3 0,0 -0,9

Canovelles 5,9 5,1 6,7 5,8 0,8 0,7

Cànoves i Samalús 6,1 6,5 0,4

Cardedeu 6,7 5,6 7,6 5,8 0,9 0,2

Figaró-Montmany 5,0 2,8 5,1 4,3 0,1 1,5

Fogars de Montclús 2,3 3,1 0,0 0,8

Les Franqueses del Vallès 7,6 5,0 8,4 5,9 0,7 0,9

La Garriga 6,7 5,3 7,6 6,4 1,0 1,2

Granollers 6,5 5,1 7,5 5,8 1,1 0,7

Gualba 4,8 4,1 4,9 6,1 0,1 2,0

La Llagosta 6,5 4,6 7,1 5,6 0,6 1,0

Lliçà d’Amunt 6,4 6,1 7,0 7,0 0,6 0,9

Lliçà de Vall 6,0 5,9 6,7 7,0 0,7 1,1

Llinars del Vallès 5,7 4,7 6,9 5,8 1,2 1,1

Martorelles 5,8 4,5 6,7 5,4 0,9 0,9

Mollet del Vallès 6,5 5,8 7,4 7,0 0,8 1,2

Montmeló 6,1 5,0 6,8 7,0 0,7 2,0

Montornès del Vallès 6,3 6,6 6,9 7,0 0,6 0,4

Montseny 3,3 5,2 3,3 5,2 -0,0

Parets del Vallès 7,0 6,1 7,8 6,5 0,8 0,4

La Roca del Vallès 6,3 5,7 7,2 6,2 0,9 0,5

Sant Antoni de Vilamajor 6,2 5,4 7,3 6,0 1,2 0,5

Sant Celoni 5,5 4,6 6,2 5,0 0,7 0,4

Sant Esteve de Palautordera 5,4 5,2 6,3 6,1 0,9 0,9

Sant Feliu de Codines 4,4 3,4 5,5 4,2 1,1 0,8

Sant Fost de Campsentelles 6,8 6,1 8,1 6,8 1,3 0,7

Sant Pere de Vilamajor 5,0 5,4 5,9 7,2 0,9 1,8

Santa Eulàlia de Ronçana 5,2 4,9 6,4 5,6 1,2 0,6

Santa Maria de Martorelles 5,0 5,3 0,0 0,3

Santa Maria de Palautordera 5,9 5,6 6,3 5,8 0,3 0,2

Tagamanent 4,2 3,9 -0,3

Vallgorguina 4,6 4,3 5,4 5,6 0,8 1,3

Vallromanes 7,2 6,9 7,8 8,6 0,6 1,7

Vilalba Sasserra 4,5 5,0 8,1 5,4 3,6 0,4

Vilanova del Vallès 7,0 5,6 7,7 6,5 0,7 0,8

MOIANÈS

Castellcir 4,8 4,7 5,2 5,2 0,4 0,5

Castellterçol 4,0 3,6 4,5 3,6 0,6 0,1

Granera 0,0 0,0

Sant Quirze Safaja 3,9 4,0 0,0 0,2

Moià 4,7 3,6 5,3 4,1 0,6 0,5

Evolució dels preus de lloguer al Vallès Oriental i al Moianès (2015-2018)

2015 2018 Variació

Glòria Rubio, de Ladinamo; i Albert Grifell, de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, divendres a la xerrada

a la sala Sant Francesc, a 
Granollers, en una xerrada 
per presentar aquest model 
d’habitatge impulsada per 
l’Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental. Hi van par·
ticipar una trentena de per·
sones. 

Per Rubio, els projectes 
d’habitatge cooperatiu en 
cessió d’ús “posen sobre la 
taula el valor de l’habitatge i 
no el valor derivat de l’inter·
canvi” condicionat pel mer·
cat capitalista. La propietat 
recau en el col·lectiu i és la 
cooperativa la que fa la ces·
sió dels espais als seus mem·
bres. Els projectes funcionen 
a partir d’una aportació 

“Posen sobre la taula el valor de 
l’habitatge, no de l’intercanvi”
L’Ateneu Cooperatiu i la fundació Ladinamo expliquen el model 
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en una xerrada a Granollers 

Granollers

F.P.

Una propietat col·lectiva 
i una administració col·
legiada. És la base de l’habi·
tatge cooperatiu en cessió 
d’ús. “Partim de la idea que 
el dret a l’habitatge ha de 

ser universal i de l’habitat·
ge com una oportunitat de 
transformació social capgi·
rant les normes del mercat 
socioeconòmic capitalista. 
Es posen com a protagonis·
tes les persones perquè el 
projecte parteix de les seves 
necessitats individuals i 

col·lectives”, va explicar 
Glòria Rubio, de la fundació 
Ladinamo, que, entre altres 
accions, treballa per donar 
suport a grups de persones 
que s’uneixen per tirar 
endavant projectes d’habi·
tatge cooperativa arreu de 
Catalunya. Va ser divendres 

El preu del metre 
quadrat dels pisos de 
lloguer a Granollers 
va crèixer el 16,7%  
en tres anys
Són dades de 2018 recollides pel sistema 
estatal d’índex de lloguer d’habitatges

Granollers

Ferran Polo

El preu del metre quadrat 
en habitatges plurifami·
liars de lloguer a la ciutat 
de Granollers va créixer el 
16,7% entre 2015 i 2018. Així 
es desprèn de les dades més 
recents publicades pel Siste·
ma estatal d’índex de lloguer 
d’habitatges. En concret, es 
va passar de 6,46 euros per 
metre quadrat a 7,54 del 
preu central de la sèrie de 
tots els valors reals analitzats 
(és a dir, la mediana, que és 
diferent de la mitjana ). És 
el tercer percentatge de crei·
xement més alt de les ciutats 
de l’entorn de la Barcelona 
que participen en els estu·
dis del Perfil de la ciutat. 
Al davant de la capital del 
Vallès Oriental, hi ha Terras·
sa i Sabadell amb augments 
del 21,1% i del 17,2%. 

En el cas de Mollet, l’aug·
ment del preu mitjà del 
metre quadrat va ser del 
12,9% (de 6,55 a 7,4 euros 
per metre quadrat), segons 
les xifres recollides a l’estudi 
Avançant en el coneixement 
del mercat de lloguer resi-
dencial publicat per Marc 
Armengol Rabal al Perfil de 
la ciutat. L’informe fa servir 
el sistema estatal d’índex 
de lloguer d’habitatges, 
que “permet aprofundir i 
enriquir significativament” 
l’estudi del mercat de llo·
guer “però que, en contra, té 

el decalatge temporal de la 
informació que presenta”. La 
més actual és del 2018.

En el cas de l’habitatge 
unifamiliar, Mollet ocupa 
la segona posició en el ràn·
quing de poblacions que van 
registrar un increment més 
significatiu del preu mitjà 
del metre quadrat de lloguer 
entre 2015 i 2018. Va ser del 
20,8%, només per darrere 
de Badalona (25,2%). En el 
cas de Granollers, la pujada 
va ser del 12,9%. El reduït 
volum d’habitatges unifami·
liars destinats a lloguer (183 
a Mollet i 248 a Granollers) 
fa que aquests valors regis·
trin un comportament menys 
regular i unes oscil·lacions 
més grans d’un any a l’altre.

Els habitatges destinats 
al lloguer representen el 
13,9% de tots els que hi ha 
a Granollers (3.229 pisos 
i 248 cases d’un total de 
24.936 habitatges) i el 12,4% 
a Mollet (2.349 pisos i 183 
cases d’un total de 20.364 
habitatges), segons les xifres 
recollides al Perfil de la ciu·
tat. Granollers és la tercera 
ciutat de les 14 que hi par·
ticipen amb un percentatge 
més alt de penetració del 
mercat de lloguer. 

El sistema estatal d’índex 
de lloguer d’habitatges recull 
xifres de tots els municipis 
de l’Estat i, en els més grans, 
aporten xifres per seccions i 
districtes electorals perquè 
analitza la informació tribu·
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tària que els ciutadans donen 
a través de la seva declaració 
de la renda. Segons les xifres 
estatals recollides per EL 9 
NOU, entre 2015 i 2018, tots 
els municipis del Vallès Ori-
ental han vist incrementar 
els preus dels lloguers dels 
habitatges plurifamiliars. 

Municipi

Mediana  
preu lloguer 
per m2 hab. 
col·lectiu

Mediana 
preu lloguer 
per m2 hab. 
unifamiliar

Mediana  
preu lloguer 
per m2 hab. 
col·lectiu

Mediana 
preu lloguer 
per m2 hab. 
unifamiliar

Diferència 
preu m2 

habitatge 
col·lectiu

Diferència 
preu m2 

habitatge 
unifamiliar

Aiguafreda 4,9 4,8 5,3 5,0 0,4 0,2

L’Ametlla del Vallès 5,4 5,5 7,9 6,5 2,5 1,0

Bigues i Riells del Fai 5,9 6,6 6,8 7,5 0,9 0,9

Caldes de Montbui 6,0 5,3 7,1 5,9 1,0 0,6

Campins 6,2 5,3 0,0 -0,9

Canovelles 5,9 5,1 6,7 5,8 0,8 0,7

Cànoves i Samalús 6,1 6,5 0,4

Cardedeu 6,7 5,6 7,6 5,8 0,9 0,2

Figaró-Montmany 5,0 2,8 5,1 4,3 0,1 1,5

Fogars de Montclús 2,3 3,1 0,0 0,8

Les Franqueses del Vallès 7,6 5,0 8,4 5,9 0,7 0,9

La Garriga 6,7 5,3 7,6 6,4 1,0 1,2

Granollers 6,5 5,1 7,5 5,8 1,1 0,7

Gualba 4,8 4,1 4,9 6,1 0,1 2,0

La Llagosta 6,5 4,6 7,1 5,6 0,6 1,0

Lliçà d’Amunt 6,4 6,1 7,0 7,0 0,6 0,9

Lliçà de Vall 6,0 5,9 6,7 7,0 0,7 1,1

Llinars del Vallès 5,7 4,7 6,9 5,8 1,2 1,1

Martorelles 5,8 4,5 6,7 5,4 0,9 0,9

Mollet del Vallès 6,5 5,8 7,4 7,0 0,8 1,2

Montmeló 6,1 5,0 6,8 7,0 0,7 2,0

Montornès del Vallès 6,3 6,6 6,9 7,0 0,6 0,4

Montseny 3,3 5,2 3,3 5,2 -0,0

Parets del Vallès 7,0 6,1 7,8 6,5 0,8 0,4

La Roca del Vallès 6,3 5,7 7,2 6,2 0,9 0,5

Sant Antoni de Vilamajor 6,2 5,4 7,3 6,0 1,2 0,5

Sant Celoni 5,5 4,6 6,2 5,0 0,7 0,4

Sant Esteve de Palautordera 5,4 5,2 6,3 6,1 0,9 0,9

Sant Feliu de Codines 4,4 3,4 5,5 4,2 1,1 0,8

Sant Fost de Campsentelles 6,8 6,1 8,1 6,8 1,3 0,7

Sant Pere de Vilamajor 5,0 5,4 5,9 7,2 0,9 1,8

Santa Eulàlia de Ronçana 5,2 4,9 6,4 5,6 1,2 0,6

Santa Maria de Martorelles 5,0 5,3 0,0 0,3

Santa Maria de Palautordera 5,9 5,6 6,3 5,8 0,3 0,2

Tagamanent 4,2 3,9 -0,3

Vallgorguina 4,6 4,3 5,4 5,6 0,8 1,3

Vallromanes 7,2 6,9 7,8 8,6 0,6 1,7

Vilalba Sasserra 4,5 5,0 8,1 5,4 3,6 0,4

Vilanova del Vallès 7,0 5,6 7,7 6,5 0,7 0,8

MOIANÈS

Castellcir 4,8 4,7 5,2 5,2 0,4 0,5

Castellterçol 4,0 3,6 4,5 3,6 0,6 0,1

Granera 0,0 0,0

Sant Quirze Safaja 3,9 4,0 0,0 0,2

Moià 4,7 3,6 5,3 4,1 0,6 0,5

Districtes Plurifamiliar Unifamiliar Plurifamiliar Unifamiliar Plurifamiliar Unifamiliar Plurifamiliar Unifamiliar

1 6,6 4,4 6,7 5,0 6,9 5,7 7,5 5,7

2 6,2 5,8 6,3 5,6 6,7 5,4 7,3 6,2

3 6,8 6,9 7,0 6,5 7,4 6,7 8,0 6,6

4 6,3 4,8 6,5 4,5 6,8 5,0 7,3 5,3

Preu dels lloguers a Granollers (per metre quadrat)

2015 2016 2017 2018
Fins a 4,9 €/m2

De 5 a 5,9 €/m2

De 6 a 6,9 €/m2

De 7 a 7,9 €/m2

Més de 8 €/m2

En el cas de l’habitatge uni-
familiar, els preus només 
baixen a Campins (0,9 
euros per metre quadrat) i a 
Tagamanent (-0,3), tots dos 
amb un volum molt reduït de 
cases destinat al lloguer (22 i 
10, respectivament).

En habitatges plurifamili-

ars, la mediana més alta l’any 
2018 era a les Franqueses, 
amb 8,4 euros per metre qua-
drat. Per darrere, hi ha Sant 
Fost i Vilalba (8,1). En els 
unifamiliars, el preu mitjà 
més alt era a Vallromanes 
(8,6 euros/m2) i Bigues i 
Riells del Fai (7,5).
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Glòria Rubio, de Ladinamo; i Albert Grifell, de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, divendres a la xerrada

inicial dels seus membres i 
d’una quota mensual que es 
comença a pagar quan s’en-
tra a viure a l’habitatge i que 
permet amortitzar el préstec 
col·lectiu per tirar endavant 
la construcció –alguns pro-
jectes també es fan rehabi-
litant finques ja existents–, 
l’ús de l’habitatge, despeses 
com les assegurances de la 
finca i aportacions per a les 
accions de manteniment 
o de solidaritat en cas que 
algun cooperativista passi 
per un problema econòmic.

Rubio va explicar que els 
projectes han de tenir qua-
tre potes fonamentals: el 
grup –“sense el grup es perd 

l’essència”, va dir–; el lloc 
(poden ser terrenys públics 
cedits per ajuntaments per 
períodes de temps de 75 o 
més anys o finques privades 
que compra la cooperativa); 
el finançament –els socis 
han de fer una aportació 
inicial del 20% del cost–, i 
l’acompanyament tècnic i 
jurídic que fan entitats com 
Ladinamo. “És bo que hi 
sigui”, va aconsellar Rubio 
que considera que totes qua-
tre potes “són importants”. 
“Si en falla alguna costarà 
caminar”, va assegurar. Al 
Vallès Oriental hi ha una 
desena de projectes d’habi-
tatge cooperatiu gestant-se.

Preus a l’alça 
especialment als 
barris del nord i 
l’est de Granollers

Granollers

Les dades del sistema esta-
tal d’índexs de referència 
del preu de lloguer de l’ha-
bitatge aporta dades per 
districtes i seccions censals 
de la ciutat. Això permet 
veure les diferències de 
preu entre diversos barris. 
En el cas dels quatre distric-
tes de Granollers, l’anàlisi 
de les dades del preu mitjà 
per metre quadrat pagat 
entre els anys 2015 i 2018 
mostra un increment de 
preus al conjunt de la ciu-
tat. En el cas de l’habitatge 
plurifamiliar, partia d’una 
situació força homogènia 
–entre 6 i 6,9 euros per 
metre quadrat– però creix 
més en les zones incloses 
al districte 3, on hi ha tot 
el barri de la Font Verda 
(del carrer Josep Umbert 
cap al nord) però també 
la zona situada entre el 
carrer Girona i les vies del 
tren del centre i nord de 
la ciutat fins al límit amb 
les Franqueses. És la úni-
ca que assoleix preus de 
8 euros al metre quadrat 
amb les dades de 2018, les 
més recents. En el cas de 
l’habitatge unifamiliar, el 
punt de partida de 2015 ja 
era diferent: els preus més 
cars eren al districte 3, que 
manté els preus en la franja 
dels 6 euros per metre qua-
drat l’any 2018. En canvi,  el 
districte 2 –carrers al nord 
de la Porxada, Joan Prim 
Centre, l’Hostal i Lledo-
ner– creix per situar-se a la 
franja dels 6 euros/m2/mes.
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Montse Recio es va vacunar dissabte al matí en un dels punts habilitats al CAP de Sant Celoni

Dilluns, 24 de gener de 20224

Salut preveu posar unes 800 vacunes 
cada cap de setmana a Sant Celoni
El servei, al CAP i amb cita prèvia, està obert dissabtes i diumenge de 9 del matí 2 del migdia

Sant Celoni

Pol Purgimon

Salut va estrenar aquest dis-
sabte un nou punt de vacuna-
ció a Sant Celoni. Està situat 
a l’ambulatori del municipi, 
funciona només els caps de 
setmana –de 9 del matí a 2 
del migdia–, és per a majors 
de 12 anys amb cita prèvia i 
només per aquesta primera 
vegada ja ha subministrat 
unes 400 dosis diàries de la 
vacuna contra la covid. 

Dissabte, que era el primer 
dia que estava en funciona-
ment, ja hi va haver cues per 
entrar-hi des de primera hora 
i el degoteig de persones es 
va estirar durant tot el matí.. 
La majoria, de mitjana edat, 
hi acudien per posar-se la 
tercera dosi. 

“Segueix per la línia groga 
i arribaràs al punt de vacu-
nació”, deia una administra-
tiva als usuaris que anaven 
entrant pel rebedor del CAP.  
La línia seguia fins a la zona 
de consultes pediàtriques, 

que a partir d’ara durant 
els caps de setmana es con-
vertirà en habitacions on 
s’administren les vacunes. 
En concret, aquest dissabte 

a primera hora del matí, se’n 
van habilitar dues, amb la 
possibilitat que s’obrís una 
tercera consulta si les neces-
sitats de la vacunació ho 

requerien.
En una d’aquests espais 

s’hi va vacunar Montse 
Recio, de 48 anys i veïna de 
Palautordera, que es va posar 

la tercera dosi després haver-
se vacunat amb les altres 
dues a l’estiu. “Com més 
immunitat tinguem, millor”, 
explicava. Admetia que es 
vacunava per “tranquil·litat” 
seva i de la seva família. “Jo 
no he passat la covid ni el 
meu home tampoc. A casa, 
l’han passat les meves filles, 
que el van tenir com un cons-
tipat fort”, deia, i recordava 
l’odissea de fer-se tests d’an-
tígens i PCR per detectar la 
malaltia. 

També s’hi va anar a posar 
la tercera dosi Gabriela Paz 
y Miño, de Vallgorguina, 
juntament amb el pare dels 
seus fills i un dels nens, 
l’Arnau, de 12 anys, a qui 
van posar la primera dosi. 
“Ha estat confinat aquesta 
setmana perquè hi ha hagut 
un positiu a la seva classe i 
no estava vacunat. Ha estat a 
casa tota la setmana i va sor-
tir ahir. L’hem dut perquè, 
si ens trobem en casos com 
aquest, pugui anar a l’escola. 
No tots els nens de la seva 
classe s’han hagut de confi-
nar; només el que no estaven 
vacunats”, explicava. 

Gabriela Paz y Miño també 
admetia haver-se posat la 
tercera dosi perquè “s’ha de 
fer”. “Volia completar l’es-
quema i fer-ho bé. Jo em pen-
sava que amb les dues dosis 
ja n’hi havia prou. Però jo no 
soc metge.”  

El president de l’entitat adverteix que les protestes s’intensificaran

La comunitat musulmana Al 
Huda torna a manifestar-se davant 
del bloc on viu l’alcalde de Mollet

Mollet del Vallès

J.V.

Mig centenar de membres de 
la comunitat musulmana Al 
Huda, de Mollet, van tornar 
a manifestar-se davant del 
bloc de pisos on viu l’alcalde, 
Josep Monràs, divendres pas-
sat al migdia, per reclamar 
que l’Ajuntament els autorit-
zi a obrir un centre cultural 

a la vorera del davant. Una 
desena de policies locals i 
mitja dotzena de mossos van 
controlar la manifestació 
sense arribar intervenir.

Durant la concentració, 
Balghouch va advertir que, 
si l’Ajuntament no els conce-
deix la llicència per obrir el 
local com a centre cultural, 
les protestes s’intensifica-
ran. De fet, han convocat 
concentracions els propers 
divendres i diumenges. 
“Hem decidit venir aquí i ens 
quedarem fins que ens donin 
la llicència. Hem ampliat 
les concentracions i, si cal, 
vindrem també els dissabtes. 
No ens cansarem de lluitar 
pels nostres drets.” També 
va demanar que l’Ajunta-
ment els retorni les claus per 
poder netejar el local. “El 
local és nostre i no hi podem 
entrar per netejar-lo, com fan 
tots els propietaris i està ple 
de potes de porc.” 

DONES I HOMES

En un costat de la concen-
tració una desena de dones, 
separades dels homes, sos-
tenien una pancarta en què 
denunciaven que no tenen 
“cap lloc per reunir-se i fer 
les seves activitats culturals 
i educar-se per afrontar 
l’analfabetisme”. Al final de 
la concentració Balghouch va 
demanar “disculpes als veïns 
per les molèsties”.
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Un dels cartells que duien els manifestants divendres al migdia

al local de la seva propietat 
situat entre els carrers Àngel 
Guimerà i l’avinguda de 
Badalona. Fa vuit anys que 
fan aquesta reclamació, que 
ha topat sempre amb l’oposi-
ció del govern municipal de 
Mollet i que no han aconse-
guit tampoc amb recursos als 
tribunals. 

Com han fet en les concen-
tracions anteriors, primer 

davant l’ajuntament i des-
prés al domicili de l’alcalde, 
els membres de la comunitat, 
dirigits pel seu president 
Ahmed Balghouch, van cri-
dar consignes com “Alcalde 
cumple la ley”, “Igualdad 
ante la ley” o “Justicia justa 
ante la ley” durant aproxima-
dament mitja hora, al final 
de la qual van travessar el 
carrer i es van posar a resar 

Exposició sobre 
els camps nazis 
a l’institut Vil·la 
Romana de la Garriga
La Garriga

L’institut Vil·la Romana, de 
la Garriga acull fins l’11 de 
febrer l’exposició “Viacrucis 
en 50 estacions”, basada en 
el llibre del mateix títol del 
publicista francès Bernard 
Aldebert, que el va il·lustrar 
amb 50 dibuixos que mos-
tren l’horror dels camps 
nazis. L’associació La Garriga 
Secreta ha traduït el llibre i 
l’exposició es podrà veure a 
l’institut, de dilluns a diven-
dres de les 8 del matí a les 8 
del vespre.

Les Franqueses 
recorda les víctimes 
del bombardeig  
del 1939
Les Franqueses del Vallès

Les Franqueses recordarà 
aquest dilluns el bombardeig 
de l’aviació franquista del 
24 de gener de 1939 que va 
provocar tres morts. Serà a la 
1 del migdia al monòlit que 
hi ha a la plaça de l’Ajunta-
ment i hi parlaran l’histori-
ador Joan Garriga i l’alcalde, 
Francesc Colomé. També 
hi haurà una ofrena floral i 
música de l’Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany.
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La casa està situada al número 28 de l’avinguda de Ca l’Esmandia, prop del punt on van caure tres cases pel ‘Glòria’

Dilluns, 24 de gener de 2022 5

Mor un home colgat per un 
despreniment de terra en unes 
obres d’una casa de Cànoves
Treballava a uns dos metres i mig de profunditat en una rasa que havien excavat

responsabilitat que se’n deri-
vin. Per Roger Llinàs, sotscap 
de guàrdia dels Bombers, els 
operaris “no han progressat i 
profunditzat amb prou cau-
tela i no s’ha estabilitzat bé 
la rasa a mesura que s’anava 
guanyant fondària”. “I ha 
arribat un moment que el ter-
reny ha cedit sobre l’operari.” 
Segons va explicar l’alcalde, 
Josep Cuch, que va seguir les 
tasques de rescat des del lloc, 
els tècnics municipals com-
provaran aquesta setmana si 
el propietari de la casa havia 
comunicat o demanat alguna 
llicència d’obres i si hi havia 
alguna mena d’assessora-
ment tècnic.

Al lloc, s’hi van desplaçar 
deu dotacions dels Bombers 
–amb efectius del Grup d’Es-
tructures Col·lapsades– un 
helicòpter i dues unitats de 
suport psicològic del SEM i 
efectius de la Guàrdia Muni-
cipal. L’estructura de la casa 
no va quedar afectada i les 
persones que hi viuen hi van 
poder tornar. 

ZONA ZERO DEL ‘GLÒRIA’

La casa està situada dos 
números més amunt d’una 
de les tres cases que, just 
dissabte va fer dos anys, es 
van ensorrar per les pluges 
del temporal Glòria. I al cos-
tat mateix d’una altra que 
va patir danys importants 
al pati i al mur del carrer 
que fan que, encara ara, els 
amos no hi puguin accedir 
tot i que la construcció no 
presenta danys estructurals. 
Alguns dels afectats pel Glò-
ria van acostar-se fins al lloc. 
Vinculen els fets amb les 
surgències d’aigües subter-
rànies en aquest vessant de 
la muntanya. “El terreny està 
inestable i l’administració 
s’hi ha de posar per trobar 
una solució”, deia Sergi Ruiz, 
un veí. Per Llinàs, el despre-
niment deriva “dels treballs 
de creació de la rasa”. “Si no, 
la terra estava estable.”

Granollers

EL 9 NOU

El grup de Podem a 
Granollers va anunciar 
divendres el fitxatge de Rafa 
Garcia, que va anar com a 
independent en el número 12 
de la llista d’ERC a les muni-
cipals del 2019. En un comu-
nicat, Podem qualifica Garcia 
de “referent de l’activisme al 
nostre municipi” i qualifica la 
seva adhesió com “una clara 
aposta per potenciar la nostra 
candidatura per a les prope-

Va impulsar una plataforma a favor dels bars durant la pandèmia

Podem Granollers fitxa Rafa Garcia, 
exmembre de la llista d’ERC

tres eleccions municipals del 
2023”. No detalla, però, si és 
una opció per encapçalar la 
candidatura.

Nascut a Badalona i gra-
nollerí d’adopció, Garcia es 
voluntari del Gran Recapte 
del Banc dels Aliments i 
està vinculat a la plataforma 
Unitat contra el Feixisme i 
el Racisme. Durant la pandè-
mia, entre els mesos d’abril 
a setembre, va ser l’impulsor 
de la plataforma Moviment 
Ciutadà per les Terrasses i 
Carpes a Granollers.

Cànoves i Samalús

Ferran Polo

Un home va morir dissabte 
al migdia a la urbanització de 
Ca l’Esmandia, a Cànoves, en 
quedar sepultat per un des-
preniment de terres mentre 
estava excavant una rasa a 
l’interior de la casa situada 
al número 28 de l’avinguda 
principal d’aquest barri. La 
víctima i un parell de perso-
nes més estaven treballant 
per buidar la terra i deixar al 
descobert un mur de la casa 
per poder impermeabilitzar 
i eliminar unes humitats. 
Segons ha pogut saber EL 9 
NOU, l’home mort tenia 37 
anys i era veí de Girona. Era 
la persona que estava a l’in-
terior de la rasa, dret i a uns 
dos metres i mig o tres de 
fondària. Els altres dos eren 
a dalt i no es van veure afec-
tats pel despreniment. Allà 
mateix, van rebre assistència 
psicològica dels efectius 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) que es van 
desplaçar a la zona. 

El rescat de la víctima va 
ser molt complex perquè va 
quedar atrapada contra el 
mur que estaven descobrint 
i sota una gran quantitat de 
terra que els Bombers van 
haver d’anar retirant de for-
ma manual. Al mateix temps, 
a mesura que avançaven en 
fondària, van haver d’apun-
talar el terreny amb fustes 
per treballar amb seguretat i 
evitar un nou sinistre. Cap a 

A les eleccions del 2019, 
Granollers va ser una de les 
localitats en què no va reei-
xir el pacte electoral entre 
Podem i els Comuns. Podem 
va presentar com a candidat 
a l’alcaldia Miguel Ángel 
Segura i Granollers Comú, 
Araceli Orellana. Totes dues 
llistes es van quedar sense 
representació municipal.

ARRIBAR A CADA BARRI

En el comunicat de diven-
dres, Podem Granollers diu: 
“Volem arribar a cada barri 
per sumar, aportar transver-
salitat i esforços col·lectius, 
volem donar veu a la ciuta-
dania, ja que el nostre objec-
tiu és governar per a tots 
ells i que la veu del carrer 
estigui representada a les 
institucions.”

El consell  
de ministres 
denega l’indult  
a Fèlix Millet
L’Ametlla del Vallès

El govern espanyol ha 
descartat l’indult de Fèlix 
Millet, el veí de l’Ametlla i 
expresident de la Fundació 
Palau de la Música condem-
nat a nou anys i vuit mesos 
de presó per l’espoli econò-
mic de la institució musical. 
Segons va publicar diumenge 
elDiario.es, la decisió es 
va debatre en el consell de 
ministres del 28 de desembre 
passat. També s’ha pronun-
ciat en el mateix sentit en 
el cas de Jordi Montull, mà 
dreta de Millet al Palau de la 
Música. La defensa esgrimia 
motius de salut. 
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Els bombers van anar retirant la terra en cubells i l’abocaven al pati

els Bombers poguessin conti-
nuar retirant la terra –encara 
tenia bona part del cos sepul-
tat– en una operació que es 
va allargar fins a 2/4 d’11 de 
la nit, quan es va poder alli-
berar completament el cadà-
ver de l’home. A l’inici, els 
Bombers havien fet silencis 
per detectar qualsevol possi-
ble soroll de la víctima. Tam-
bé s’havia observat el terreny 
per si es detectava alguna 
mena de moviment. En tots 
dos casos, sense obtenir cap 
resultat esperançador. 

Els Mossos han obert una 
investigació per determi-
nar les causes d’un sinistre 
al qual, per ara, no donen 
la consideració d’accident 
laboral. També les possibles 

les 6 de la tarda, els Bombers 
van poder arribar fins al cos, 
ja sense vida. L’equip mèdic 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) que es 

va desplaçar a la zona van 
valorar-lo i van certificar la 
mort. En aquest moment, els 
Mossos van fer els tràmits 
judicials pertinents perquè 
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Dilluns, 24 de gener de 20226 ELS RADARS DE LA C-17

2019 2020 2021

Ubicació Punt 
quilomètric Sentit Límit  

a 100 km/h
Límit  

a 100 km/h
Límit  

a 100 km/h
Límit a 80 km/h

(a partir de l’octubre)

Just abans d’Aiguafreda
i Sant Martí de Centelles 41,180 Barcelona 8.333 3.306 1.817 9.776

Ubicació Punt 
quilomètric Sentit Límit  

a 100 km/h
Límit  

a 100 km/h
Límit  

a 100 km/h
Límit a 80 km/h

(a partir de l’octubre)

El Pinós 42,717 Vic 3.181 1.081 696 7.622

Ubicació Punt 
quilomètric Sentit

El Pinós 42,662 Barcelona Encara sense 
instal·lar

Encara sense 
instal·lar

Multes interposades amb els radars de la C-17 a tocar d’Aiguafreda                   Font: Servei Català de Trànsit

2021(expedients iniciats fins al divendres 14/1/2022)

Límit a 80 km/h

9.228
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Un radar de la C-17 a Aiguafreda 
multiplica les denúncies en reduir 
la velocitat de 100 a 80 km/h
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El radar fix a la calçada en sentit sud ha multiplicat per 30 les multes posades

Aiguafreda/Tagamanent

Txell Vilamala

Els dos radars fixos que hi 
ha en actiu a la C-17 en ter-
me municipal de Centelles 
i Seva (Osona) però a tocar 
del nucli urbà d’Aiguafreda 
s’han fet un fart de multar 
des de l’octubre passat. 
Fins aquell moment, con-
trolaven que els vehicles 
no circulessin a més de 100 
quilòmetres per hora, però el 
Departament de Polítiques 
Digitals i Territori va decidir 
rebaixar la velocitat màxima 
permesa en els punts on hi 
ha els radars –un en sentit 
nord i l’altre en sentit sud– a 
80km/h. 

Aquest canvi s’ha tradu-
ït en una allau de multes. 
Segons dades del Servei 
Català de Trànsit (SCT), el 
cinemòmetre que hi ha en 
sentit sud abans d’arribar a 
l’entrada cap a Aiguafreda i 
Sant Martí –ara en obres– va 
enxampar 180 conductors 
amb excés de velocitat entre 

el gener i l’octubre de 2021. 
Des d’aleshores, s’aproxima a 
les 2.800 al mes. S’ha repetit 
la mateixa situació al radar 
del Pinós, on l’aparell que hi 
ha pujant cap a Vic ha mul-
tiplicat per 30 la quantitat 
de multes: d’una setantena 
al mes a 2.180. No es pot dir, 
però, que els radars no esti-
guin senyalitzats, ja que en 
un cas i l’altre consta el car-
tell corresponent i la consig-

na de no sobrepassar el límit 
de 80km/h. 

En aquest tram de la vall 
del Congost hi ha encara 
un tercer radar fix en sentit 
Barcelona, també a l’altura 
del Pinós i, en concret, just 
després d’una corba perillosa 
que destaca pels accidents 
en dies de pluja. Trànsit el va 
activar el març del 2021 i va 
funcionar durant dos mesos, 
però un acte de vandalisme el 

va deixar sense porta i amb la 
cabina completament crema-
da. Encara no s’ha reparat.

NOU RADAR DE TRAM

En aquesta mateixa zona, 
el Servei Català de Trànsit 
treballa en la instal·lació 
d’un nou radar de tram que 
controlarà els dos sentits 
de circulació entre les naus 
de l’antiga empresa Leiro, 
a Tagamanent, i un punt 
situat al nord de l’enllaç 
d’Aiguafreda i Sant Martí de 
Centelles. Són tres quilòme-
tres on la velocitat màxima 
està limitada a 80 quilòme-
tres per hora. Els pòrtics 
estan muntats des de la pri-
mavera de l’any passat. En un 
d’aquests punts, Trànsit ja 
està fent proves de connexió 
entre les càmeres i el centre 
de gestió de les dades. En 
un altre, hi falta la conne-
xió elèctrica necessària per 
activar tot el sistema. Quan 
s’activin, se senyalitzaran i es 
comunicarà a la ciutadania.

Trànsit adapta 
el radar de 
tram de Parets 
als tres carrils

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Servei Català de Trànsit 
adaptarà el radar de tram 
que hi ha a la calçada en 
sentit Barcelona de la C-
17 entre Lliçà d’Amunt i 
Parets a la nova configura-
ció a tres carrils que tindrà 
la carretera en un dels 
trams controlats quan, en 
les properes setmanes, aca-
bin les obres d’ampliació 
de la calçada que s’hi fan.

El sistema de control de 
la velocitat d’aquesta zona 
no ha estat operatiu durant 
tot el període d’obres. De 
fet, els aparells, estrenats 
el febrer de 2018, van 
espatllar-se el juny de 2019 
i, des d’aleshores, no han 
tornat a funcionar. Durant 
aquest temps, va posar 
139.388 sancions. Està 
previst que es torni activar 
amb el final de les obres.

D’altra banda, el radar 
fix de la calçada en sentit 
nord a Parets sí que funci-
ona actualment, tot i que 
també s’estan fent obres 
en la zona on està situat. 
Segons Trànsit, no està 
definit el seu futur en 
funció de l’afectació que 
tinguin els treballs.

El nou punt de 
control a Figaró 
segueix desactivat
Figaró

El nou radar fix situat a 
la boca nord del túnel de 
Figaró en sentit Barcelona 
segueix sense estar opera-
tiu pendent de la connexió 
a la xarxa elèctrica. L’apa-
rell està instal·lat des de 
l’agost de 2020 però no ha 
funcionat mai.

Des de l’octubre, un dels punts ha multiplicat per 30 les sancions fetes al mes. L’altre, per 15
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Durant els tres primers trimestres 
de 2021 es van començar a construir 
menys habitatges nous al Vallès 
Oriental que durant tot l’exercici 
anterior, però també es van comple-
tar més promocions que ja estaven 
en marxa. Així ho indiquen les 
dades de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

Si durant el 2020 s’havien comen-
çat a construir 837 nous habitatges 
arreu de la comarca, el setembre 
de 2021 aquesta xifra havia baixat 
fins a 527. D’altra banda, dels 835 
habitatges que s’havien completat 
al Vallès Oriental durant l’exercici 
2020, es va passar als 682 que es 
registraven el setembre de 2021.

Més promocions 
d’habitatges enllestides
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Carme Junyent alerta contra el llenguatge inclusiu en una conferència a l’Ametlla

“Les orenetes i els orenets”
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Carme Junyent va parlar a la Sala Polivalent de l’Ametlla

L’Ametlla del Vallès

J.V.

“Dels ‘alts càrrecs’ a les ‘altes 
càrregues’ fins als ‘tions’ i les 
‘tiones’: de debò el masculí 
és per als homes i el femení 
per a les dones?” Aquest és el 
suggerent títol de la confe-
rència que va fer la lingüista 
i membre del Grup d’Estudi 
de les Llengües Amenaçades, 
Carme Junyent, dijous al 
vespre dins del cicle Idees 
i Paraules, de l’Ametlla. 
Junyent ha coordinat el lli-
bre Som dones, som lingüistes, 
som moltes i diem prou, en 
què unes setanta d’autores 
es manifesten contra l’ano-
menat llenguatge inclusiu 
i no sexista imposat per les 
institucions i que, segons 
elles, no ajuda al moviment a 
favor de les dones i, per con-
tra, enfarfega i arriba a fer 
inintel·ligible el llenguatge.

En una conferència ple-
na d’exemples concrets, va 

qüestionar fins a quin punt 
aquests usos són lingüística-
ment sostenibles, socialment 
útils o necessaris per a la 
justa reivindicació dels drets 
de la dona. Advertia que l’ob-
sessió pel llenguatge inclusiu 
“pot obstaculitzar el missat-
ge, desconcertar i fer que ens 
fixem més en com es diu que 
no en el que es diu”. 

Va dir que el gènere no 
marca necessàriament el sexe 
i es va referir a alguns noms 
d’animals que es fan servir 
en femení, com la pantera. 
“Quan diem pantera ningú es 
pregunta si estem parlant de 
mascles o femelles.” Advertia 
que el llenguatge desdoblat 
pot donar lloc a situacions 
sense sentit, com el mateix 
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Desenes de persones van participar en l’acte d’aquest dissabte a la plaça Francesc Macià amb l’acompanyament musical de Guim Pedrero, al violoncel

Setanta-un noms per recordar
Cardedeu inaugura el monument que homenatja les víctimes de la Guerra Civil  
i la postguerra del municipi a la plaça Francesc Macià amb un acte emotiu

Cardedeu

Ignasi Abad

L’Ajuntament de Cardedeu 
va fer dissabte al matí un 
acte per inaugurar el monu-
ment per homenatjar a les 
víctimes de la Guerra Civil. 
La plaça Francesc Macià va 
ser l’escollida per acollir una 
placa amb els noms de les 71 

víctimes van perdre la vida 
a causa de la Guerra Civil 
espanyola o en els anys de 
postguerra. A la llista, hi ha 
soldats veïns del poble morts 
o desapareguts al front, 
víctimes de la violència revo-
lucionària de la rereguarda 
i de la retirada republicana, 
víctimes dels bombardejos 
franquistes, soldats destinats 

a la població morts en acci-
dent, víctimes per accidents 
d’armament i una víctima del 
nazisme. S’acompanya amb 
la frase: “Que la pau visqui 
per sempre més en el cor del 
nostre poble.”

L’acte va començar amb 
la música en directe de 
Guim Pedrero, al violoncel. 
Després, el regidor Ramon 

Arribas va explicar el context 
històric i va agrair la feina a 
totes les persones que han 
fet possible l’homenatge. 

El director del Memori-
al Democràtic, l’escriptor 
Vicenç Villatoro, va agrair a 
l’Ajuntament la seva tasca 
per haver aconseguit portar a 
terme la proposta i va donar 
les gràcies també a totes les 

persones que van ajudar a 
fer realitat aquesta placa 
commemorativa a la plaça. 
Villatoro va remarcar que 
les víctimes més importants 
estan escrites a la placa, però 
que no són les úniques vícti-
mes que va deixar la Guerra 
Civil, referint-se al fet que 
molts dels assistents també 
van patir els afectes del con-
flicte. Va afegir una reflexió 
sobre el dolor i el record a les 
víctimes: “Aquest homenatge 
en forma de placa no és per 
generar dolor cada cop que 
el veiem, sinó tot al contrari, 
per recordar amb admiració 
als cardedeuencs que van 
perdre la vida en aquesta cir-
cumstància.” 

L’alcalde, Enric Olivé, va 
explicar com va ser el pro-
cediment d’ençà que es va 
formalitzar la proposta fins 
al dia que es va fer realitat, 
i va donar les gràcies també 
a totes les persones que es 
van involucrar en aquest 
projecte. Especialment a la 
Comissió de Patrimoni i al 
Museu Arxiu Tomàs Balvey 
per la seva iniciativa. Olivé, 
visiblement emocionat, va 
agrair la presència de tots 
els assistents i va recordar 
que aquest Sant Jordi l’his-
toriador cardedeuenc Ricard 
Ginjaume publicarà un llibre 
sobre les víctimes de la Guer-
ra Civil a Cardedeu. 

Durant l’acte, l’historiador 
Àngel Casals va repassar 
algunes dades històriques 
relacionades amb la Guerra 
Civil. L’acte va concloure 
amb el violoncel de Guim 
Pedrero i amb una emotiva 
ovació de tots els presents. 

títol de la conferència o com 
un altre exemple que va citar 
d’una ONG “que feia una 
campanya d’ajuda als infants 
i les infantes d’Àfrica”. I 
posava altres exemples com 
algun poble que té els tres 
reis i les tres reines d’Orient 
o que celebra la llegenda de 
Sant Jordi i Santa Jordina. 
“Tot plegat és un deliri.”

També es va referir al can-
vi de nom d’algunes de les 
organitzacions professionals 
com el Col·legi d’Enginyers 
i Enginyeres, que ha tingut 
poc efecte en la feminització 
de la professió. D’altres, com 
el Col·legi de Metges, que 
no va canviar el nom, tenen 
fins a un 70% de dones. I 
llançava una crítica a la pro-
clamada voluntat de fer més 
visibles les dones. “Referir-
se a visibilitzar les dones, 
quan som més del 50% de la 
societat és bastant humili-
ant.” També es va referir als 
problemes del desdoblament 

del llenguatge i les concor-
dances. “Si diem els nens i 
les nenes, hem de dir que 
són espavilats o espavilades?. 
Hi ha nenes que quan es par-
la en genèric de nens ja no 
se senten al·ludides. I hem 
arribat al deliri de dir: ‘la 
classe dels llops i les llobes’ i 
fins i tot de ‘les orenetes i els 
orenets...”  També alertava 
del risc de despersonalit-
zar que tenen els genèrics, 
com “estudiantat o alumnat 
en comptes d’estudiants o 
alumnes”. O bé “parlar de la 
descendència o la prole en 
comptes dels fills”. I de la 
norma de fer servir “perso-
nes treballadores o persones 
refugiades”, es preguntava 
“si és que hi ha la possibili-
tat que siguin una altra cosa 
que persones”.

I quan algú del públic li va 
preguntar com s’ha de parlar, 
va respondre: “Com vulgueu. 
Feu que us entenguin i que 
no hi hagi implicacions 
estranyes.” I va concloure: 
“La llengua és el millor sis-
tema de comunicació de fa 
mil·lennis. Algú es creu que 
ho pot millorar tot solet? No 
podem deixar-ho com està i 
no fer experiments?”
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La ‘influencer’ Ariadna Grau, especialista en nutrició, intervé al cicle Amb G de Granollers

Els beneficis de la dieta ‘keto’
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Ariadna Grau, durant la seva conversa amb el periodista Marc Redorta

Granollers

Oriol Serra

La influencer i empresària 
Ariadna Grau, especialista 
en nutrició, va participar 
dijous passat en una de les 
jornades del cicle Amb G 
de Granollers, impulsat per 
l’Ajuntament amb l’objectiu 
de posar en valor el talent 
local. Durant la jornada, cele·
brada a la Nau B1 de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, 
Grau va explicar la seva expe·
riència com a emprenedora 
i va enumerar els beneficis 
de la dieta cetogènica, també 
coneguda com a keto, rica en 
greixos i proteïnes, baixa en 
carbohidrats i pensada per 
millorar la salut digestiva.

“La vaig descobrir després 
d’haver provat sense èxit 
diferents mètodes per perdre 

Operatiu policial al 
mercat de Canovelles 
amb cinc persones 
detingudes

Canovelles

Un operatiu conjunt de la 
Policia Local, els Mossos i la 
policia estatal al mercat de 
Canovelles va acabar aquest 
diumenge amb la detenció 
de cinc persones, quatre per 
estar en situació irregular 
a l’Estat. L’actuació, amb 22 
policies i 10 vehicles polici·
als, es va fer al llarg de tota la 
jornada –des de primera hora 
del matí fins al migdia– al 
passeig de la Ribera i altres 
zones de l’entorn del mercat 
ambulant per evitar la instal·
lació de manters. Segons 
fonts de la Policia Local, es 
van identificar diverses per·
sones, es va retirar material 
que estava a la venda i que 
les persones que el portaven 
no van poder demostrar·ne 
la seva propietat. També van 
participar en el dispositiu les 
policies locals de Granollers 
i les Franqueses controlant 
zones properes al mercat o 
les estacions de tren. 

Mossos i policia 
local intercepten una 
concentració amb 
200 cotxes a Llerona
Llerona

Efectius dels Mossos d’Es·
quadra i la Policia Local de 
les Franqueses van interve·
nir a la mitjanit de diumenge 
al polígon Pla de Llerona per 
una concentració amb uns 
200 vehicles. Segons han 
explicat fonts dels Mossos a 
EL 9 NOU, es van denunciar 
diversos vehicles. La presèn·
cia dels efectius policials va 
fer que els cotxes concen·
trats es dispersessin al cap 
de poca estona en direcció a 
altres zones de les Franque·
ses i cap a la Garriga. No hi va 
haver cap incident destacat. 
La setmana anterior s’havia 
fet una concentració amb 
600 vehicles a la Garriga.

Una quarantena 
de propostes d’ús 
per al col·legi del 
Carme de Caldes
Caldes de Montbui

El procés de participació per 
decidir l’ús que es donarà 
a l’antic col·legi del Carme, 
que va comprar l’Ajuntament 
de Caldes l’any passat, ha 
acabat amb la presentació de 
47 propostes. D’aquestes, 28 
es van recollir per via tele·
màtica, dues es van rebre per 
correu electrònic i les altres 
19 van sortir de la primera 
sessió presencial del desem·
bre on es van explicar les 
característiques de l’edifici. 
Al febrer es farà una sessió 
de retorn i deliberació
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L’alcalde diposita el tub a la primera pedra en presència de Lluïsa Nicolau, al seu costat, i Mar Hernández

Montmeló

J.V.

L’Ajuntament de Montmeló 
impulsarà una fundació per 
gestionar la futura residèn·
cia i centre de dia de gent 
gran que s’ha començat a 
construir al barri del Sant 
Crist. Ho va anunciar l’alcal·
de, Pere Rodríguez, diven·
dres, durant l’acte de col·
locació de la primera pedra 
de l’edifici. I va afegir que 
l’associació de familiars dels 
usuaris del centre formarà 
part del patronat de la fun·
dació. “Tindran veu i vot per·
què volem que puguin opinar 
de tot el que s’hi fa.”

L’alcalde va recordar que 
fa poc més d’un any que 
l’Ajuntament va decidir 
fer un nou edifici en comp·
tes de reformar l’actual 
residència de Can Dotras. 
Pere Rodríguez, la regido·
ra de Serveis Socials, Mar 
Hernández, i la directora 
dels Serveis Territorials 
de Barcelona del Departa·
ment de Drets Socials de la 
Generalitat, Lluïsa Nicolau, 
van ser els encarregats de 
posar la primera pedra en 
presència de treballadors de 
l’actual residència de Can 
Dotras, treballadors munici·
pals, membres de l’associa·
ció de familiars de persones 
residents i de l’Associació de 
Veïns del Sant Crist, i el pre·

sident del Consell Comarcal, 
Emilio Cordero.

UNA OBRA D’ABOLAFIO

L’obra la fa l’empresa Abola·
fio per un pressupost de 2,4 
milions i un termini d’execu·
ció de 12 mesos. Un 55% del 
cost l’assumeixen la Genera·
litat i la Diputació i la resta 
l’Ajuntament amb recursos 
propis. Tindrà 36 places 
residencials i 45 de centre 
de dia, fet que incrementarà 
en 21 les places residencials 

existents actualment a Can 
Dotras i en 15 les de centre 
de dia. L’Ajuntament preveu 
que només un 10% siguin 
privades i la resta concer·
tades i, en aquest sentit, 
l’alcalde va demanar a la 
directora de Serveis Terri·
torials la col·laboració del 
Departament.

L’edifici disposarà de 1.850 
metres quadrats i uns 1.500 
de superfície enjardinada al 
voltant i l’alcalde destaca·
va que hi ha un espai on es 
podrà fer una ampliació en el 

futur. Rodríguez va posar de 
relleu que la residència serà 
l’inici de la transformació 
d’un espai que fa de transició 
entre la Quintana i el Sant 
Crist i que es completarà 
amb els 18 pisos socials de 
lloguer que l’Incasol comen·
çarà a construir aquest estiu.

En el tub metàl·lic que es 
va introduir a la primera 
pedra s’hi va dipositar, entre 
altres coses, un exemplar del 
periòdic EL 9 NOU de diven·
dres i dibuixos fets per resi·
dents i usuaris del centre.

Una fundació gestionarà la 
futura residència de Montmeló
L’alcalde anuncia que l’associació de familiars dels residents formarà part del patronat

Marc Redorta. “La dieta keto 
no és per perdre pes, tot i 
que ajuda a perdre’n, sinó 
per guanyar salut.”

Grau no tan sols és parti·
dària de la dieta cetogènica, 
sinó que també n’ha esdevin·
gut una gran difusora. Amb 
prop de 30.000 seguidors a 
Instagram i més de 100.000 a 
Tik Tok, és una de les influ-
encers més destacades del 
país en l’àmbit de l’alimen·
tació i la nutrició. A més, ha 
fundat la seva pròpia empre·
sa de producció i comercialit·
zació d’oli d’oliva, Edo Olive 
Oil, que també va presentar 
durant la seva intervenció a 
la Nau B1, i va arribar a con·
duir en directe un tast de dos 
dels seus productes. A Grau 
se la pot seguir tant a Insta·
gram com a Tik Tock a través 
del perfil [@keto_aove].

pes, i fins i tot haver patit 
algun trastorn alimentari. 
Vaig investigar, ho vaig pro·

var i em va canviar la vida”, 
va explicar Grau durant una 
entrevista amb el periodista 
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El senador nord-americà 
Joseph McCarthy va desenca-
denar una cacera de bruixes 
contra periodistes, escriptors 
i actors amb una salvatge 
campanya anticomunista als 
anys 50. En aquells anys de 
guerra freda, McCarthy va 
aixecar una estructura de 
delacions, denúncies, proces-
sos irregulars i llistes negres 
contra intel·lectuals i fun-
cionaris públics amb la por 
d’una invasió soviètica dels 
EUA que ho justificava tot 
per anorrear drets tan bàsics 
com la llibertat de pensament 
o la llibertat d’expressió. El 
maccarthisme va arribar a ser 

tan sofisticat que les seves 
llistes negres decidien qui 
treballava i qui no treballava 
a Hollywood, tant era que les 
conspiracions fossin inexis-
tents o que no es trobés mai 
un sol infiltrat soviètic. 

El que està passant a l’es-
cola Joaquim Abril de Sant 
Fost s’assembla massa a un 
maccarthisme lingüístic. 
Una autoanomenada AMPA 

Total, que impulsen els 
grups Hablemos Español i 
Convivencia Cívica Cata-
lana (CCC), ha reclamat al 
centre educatiu de Sant Fost 
l’aplicació de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia  
(TSJC) que obliga a fer el 
25% de classes en castellà. 
Són en el seu dret, de fer 
aquesta petició, però sorprèn 
que els membres d’aquesta 

AMPA Total siguin anònims 
i una mena de contrapoder 
a la ja existent Associació de 
Famílies d’Alumnes (AFA) 
del Joaquim Abril. Segons 
l’advocat i president de CCC, 
Àngel Escolano, “el nostre 
objectiu és crear una gran 
federació catalana d’AMPA 
perquè no sigui el nen o la 
seva família qui hagi de sig-
nificar-se a cada escola on 

s’incompleixi la sentència”. O 
sigui, l’objectiu és trobar una 
fórmula retorçada i perversa 
per culminar un conflicte 
inexistent. A base d’anònims 
es torpedina l’escola catala-
na; a base d’agitar l’espantall 
de la sentència del TSJC es 
qüestiona el model lingüístic; 
allò que no es guanya a les 
urnes de les eleccions a les 
AMPA s’imposa per la via 
del filibusterisme legal i els 
malabarismes de lletra petita. 
Com a McCarthy el guiava el 
seu fanatisme anticomunista, 
a aquests organitzacions els 
està guiant el fanatisme anti-
català. Una escola, cap escola, 
no pot convertir-se en un ter-
reny de joc de fanatismes.

El maccarthisme contra 
el català aterra a Sant Fost

TROBAREM A FALTAR EL TEU SOMRIURE

Segur que aquests versos els hem cantat moltes 
vegades, en un enterrament, en el comiat d’un amic 
o amiga. Un cant i uns versos arrelats a la nostra col-
lectivitat. La majoria de nosaltres, però, no sabem 
gaire d’on venen. Un dia en Joan Soler i Amigó em 
va explicar com els havia compost, tot adaptant un 
espiritual negre de dues estrofes, que va allargar i 
en el qual n’hi va fer tres. Em deia que la vall del riu 
vermell és el Llobregat. 

En Jaume Arnella ens recorda com va néi-
xer aquesta versió: “Gravàvem un disc en directe 
a l’Aliança del Poblenou amb el Grup de Folk, el 
1968. I vam tenir problemes tècnics que van inva-
lidar moltes peces. Li vaig proposar que fes una lle-
tra amb tres estrofes d’aquesta peça per compensar 
les que havien quedat inservibles. L’endemà gra-
vàvem un semidirecte amb el text en català que ell 
havia escrit.” També m’explicava l’emoció que va 
sentir quan al funeral d’en Puig Antich la gent la 
va començar a cantar d’una manera espontània. Ell 
era entre el públic.
DIU qUE ENS DEIxES TE’N vAS LLUNy D’AqUí 

PERò EL REcORD DE LA vALL ON vAS vIURE 

En Joan Soler i Amigó morí aquest gener. La seva 
motxilla està plena de cançoners –Iukaidí, Uel.lé...–, 
cançoners petits perquè càpiguen a la motxilla, can-
çoners per ajudar a cantar tothom i en qualsevol 
lloc. En Joan va formar part de tot un moviment que 
amb en Jaume Arnella, en Xesco Boix i altres van 
recuperar cançons tradicionals d’arreu del món, les 
van traduir, adaptar i divulgar com ara Vella xiru-
ca, Rema, rema amunt Miquel ( negre espiritual), 
Sé que venen pels camins (inspirada en la revolució 
cubana), És ara amics, és ara i també actualitzar i 
divulgar el cançoner popular català com ara Rose-
ta d’Olivella o a crear de noves com la coneguda La 
timba de les cartes.
NO L’ESBORRA LA POLS DEL cAMí.

MIRA EL RIU I LA vALL qUE hAS DEIxAT

Tot aquest treball el feien a través d’El Hogar del 
Libro, que, com a editorial, ho promovia i en feia 
la distribució. Moltes de les cançons que canten els 
grups de folk actuals tenen el seu origen en aquests 
treballs. Una de les més cantades i conegudes és la 
que va fer amb en Jaume Arnella, Les rondes del vi. 
En una entrevista m’explicava que el seu origen era 
una cançó satírica que es van inventar quan esta-
ven al seminari i que després la van refer. Per fer 
aquesta nova versió,  en Joan es va inspirar en Jac-
ques Brel  –la part del port, taverna– i en els Carmi-
na Burana en la part de les rondes.

I AqUEST cOR qUE ARA gUARDA LA PENA

En Joan Soler i Amigó és un dels grans savis que he 
conegut en la meva vida, discret, entusiasta, que 
s’il·lusionava per una idea nova, per un projecte, per 
la cultura i, sobretot, per la cultura popular. Vaig 
tenir la sort de treballar unes quantes vegades amb 
ell i era molt encoratjadora la confiança que en tot 
moment et transmetia, la seva disponibilitat i els 
ànims constants.

El seu treball ha marcat un abans i un després 
en la visió de la cultura popular a casa nostra. Un 
dels seus treballs més importants és el que va fer 
per encàrrec de l’Enciclopèdia Catalana, Tradicio-
nari, una enciclopèdia de cultura popular catalana 
de 10 volums, una actualització de l’obra d’en Joan 
Amades. La seva passió per la cultura popular el va 
portar a publicar un grapat de llibres com ara Les 
bruixes es pentinen, mitologia i realitat de la bruixe-
ria catalana (2014) o Dones catalanes llegendàries: 
reines, comtesses i heroïnes ( 2010) o Enciclopèdia  
de la fantasia popular catalana (1998) o novel·les 
com ara Rebels a Tramuntana (2003).
TAN AMARgA DEL TEU cOMIAT

EL TEU FRONT DUU LA LLUM DE L’ALBADA

Enamorat del Vallès Oriental, sovint em deia que 
envejava la comarca perquè hi havia una gran i vari-
ada creativitat. El 2009 va ser relator de la festa 
major de Granollers. Mentre l’acompanyava a dife-
rents actes sempre manifestava la seva admiració 
per la festa major i en destacava la creativitat de les 
colles de Blancs i Blaus. “El dia ha començat com 
sempre: el mercat és en dijous, el dijous en compra 
nous...! El mercat de Granollers té els seus actuants, 
el seu públic, els seus rituals i els seus encants. Com 
les festes. I ocupa el mateix espai a la rodona de la 
pedra de l’encant, que és el melic del món, del seu 
món. Granollers, per la festa major, posa la ciutat a 
encant. Una ciutat i una festa major encantadora. 
Els granollerins se’n senten orgullosos, de ser d’on 
són, i de ser la primera festa major de Catalunya. 
Em plaurà comprovar-ho.” ( Relat de la Festa Major 
del 2009).
JA NO EL SOLqUEN DOLORS NI TREBALLS

I EL vESTIT AMARAT DE ROSADA

Una altra vessant de la vida d’en Joan Soler va ser la 
de pedagog. Codirector amb Joan Triadú de l’escola 
Thau i després com a regidor de Cultura i Educació 
a l’Ajuntament de Badalona o com a tècnic d’Educa-
ció a l’Ajuntament de l’Hospitalet va participar acti-
vament en els moviments de renovació pedagògica 
i amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat, llocs on 
vam poder compartir i il·lusionar-nos per una escola 
pública, catalana i de qualitat.
éS vERMELL cOM EL RIU DE LA vALL

A la presentació del documental sobre Jaume 
Arnella vas dedicar-li unes paraules que ara amb 
el teu i seu permís et retorno: “Una altra ronda, 
company!”

La vall del riu vermell
En record d’en Joan Soler i Amigó

Agustí corominas 

Cineasta i pedagog
@AgustiCor
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Vaig rebre un bon article d’en Josep Miquel Bausset, 
que l’intitulava amb “Bon Nadal”, i n’he tret un munt de 
motius de reflexió. En l’article Bausset també es recolza 
sobre escrits d’altres i ja em va bé, perquè del que es trac-
ta és de reflexionar junts. Els convido a fer-ho amb bona 
companyia.

Van corrent els anys i la societat es mou –evoluciona?– 
una mica cap on bufa el vent i no sempre les persones ens 
aturem a pensar si és el més correcte o només el que ens 
és més còmode o el que més ens interessa. D’aquest desin-
terès per la història hi ha qui ho aprofita per fer prevaldre 
les seves idees o interessos per damunt dels altres. Aquest 
fet de possessió de la veritat, que certament es troba en 
l’ADN de moltes persones, pot fer que una bona part de la 
població combregui amb rodes de molí i quedin atrapats 
en la teranyina d’un populisme –no sempre ben intencio-
nat– que ens va prenent els signes d’identitat que ens fan 
ser com som, i que si no estem alerta acabarem en l’insuls 
camp del consumisme, no només de les coses, sinó també 
de la personalitat.

En l’article que llegia es fa una referència a un de Gabriel 
Janer Manila en què comenta la dita d’un professor seu 
d’antropologia que els deia: “No soc creient però sí practi-
cant”, una frase, certament provocativa, contrària al que 
estem acostumats a sentir: “Soc creient però no practicant.” 
Bausset continua: “La frase provocativa: “No soc creient 
però sí practicant” donava a entendre una realitat irrefu-
table. I és que les bases que “m’han configurat, que han 
configurat la vida del meu poble, són d’arrel cristiana”. 
Això m’ha fet pensar en que si no estem alerta, les properes 
generacions tindran un buit de coneixements que els con-
vertirà ens uns ignorants de la seva pròpia història. 

Per molt que els polítics, del color que sigui, s’entes-
tin a redibuixar la història com més els convingui, fins 
i tot amb el vernís de progressisme o el d’apropiació de 
símbols de manera interessada, la veritat és que cada dia 
en despertar ja diem que és dia tal, del mes tal, de l’any 
tal, que l’actual és el que tot just comencem, o sigui, el 
2022dC, o sigui que fa 2022 anys del naixement de Jesús 
de Natzaret.

Uns creuran en la divinitat de Jesús, d’altres la negaran, 
uns el catalogaran de profeta, altres de visionari, però tots 
són, d’una o altra manera, practicants, en marcar el seu dia 
a dia a partir de la seva existència. Negar la història és cau-
re en la més trista de les ignoràncies, la de no saber d’on 
venim i a quin poble pertanyem. En definitiva, qui som.

Hi ha altres calendaris, com ara els orientals, el del juda-
isme, el musulmà, etc., però el del món occidental, el de 
la nostra cultura, és, per a bé o per a mal, el cristià. Cer-
tament que no sempre n’estem orgullosos, i els creients 
–entre els quals m’hi conto– tenim prou motius per aver-
gonyir-nos, però també per respectar la veritat dels fets 
històrics.

Les festes són sempre motiu de joia, d’esbarjo, de retro-
baments, de família, de taules ben parades, de beure i 
menjar, de mudar-se de vestits, de regals i bons desitjos. I 
això no és pas dolent perquè ens proporciona moments de 
felicitat que val la pena aprofitar. El que cal és saber què 
estem celebrant, perquè si no acabarem perdent el sentit 
de la festa.

LA SUPRESSIÓ DEL PESSEBRE INSTITUCIONAL

Jo visc a Barcelona. Han suprimit el pessebre institucio-
nal i tradicional i l’han suplert per una mena de gimcana, 
així la gent ha vist llums i decoració i no s’ha distret amb 
la representació explicativa del que s’estava celebrant: 
Nadal. També per les festes de la Mercè, que és la fes-
ta major, s’ha tret del programa la celebració de la missa 
al temple que duu el seu nom per no ofendre els no-cre-
ients. També podrien suprimir qualsevol ball per respec-
te als no balladors. El programa s’entén com una invitació 
on s’informa perquè tothom vagi on més li agradi. Aquí 
ja s’hi veu més una direcció populista vers la ignorància 
interessada, que no pas un descuit, i això és mentir. 

Les viles i pobles celebren la seva festa major i no en 
conec cap que no sigui en nom d’un personatge cristià. 
Tothom hi participa i en gaudeix, són practicants, tot i no 
saber-ho.

Torno al principi. Resulta que, d’una o altra manera, 
tenim més practicants que no pas creients. I ho respecto 
des del més profund convenciment. Només demano –o 
m’agradaria– que fóssim més respectuosos amb la pròpia 
historia i menys imbuïts per la ignorància que altres ens 
prediquen en benefici propi. Pensem-hi.

Bon any 2022dC, o sigui després de Crist.

Les esglésies catòlica i anglicana cele-
bren aquest dilluns la memòria de sant 
Francesc de Sales, patró dels escriptors 
i dels periodistes, per la seva brillant 
capacitat comunicativa mitjançant 
l’escriptura. Va ser un avançat per a la 
seva època tant a títol personal, esco-
llint el seu camí malgrat les pressions, 
com pel seu afany de comunicar al 
públic fora del seu cercle. Fill d’aristò-
crates –va néixer en el ducat de Savo-
ia, que avui es troba entre França i 
Itàlia l’any 1567 i va morir en el 1622 
a Lió–, es va doctorar en Humanitats 
i en Lleis, però va desestimar una més 
que probable excel·lent carrera com a 
magistrat, així com també es va negar 
al matrimoni que el seu pare li havia 
concertat. Es va ordenar com a sacer-
dot a 26 anys. Va ser canonitzat l’any 
1923 pel papa Pius XI.

Faig referència a sant Francesc de 
Sales per dues raons. La primera és 
que aquest dimarts s’acaba una set-
mana de pregària per la unitat dels 
cristians a escala de tot el món i ell 
va ser un avançat en aquest aspecte: 
davant la falta d’atenció que posaven 
els protestants a les seves paraules, va 
decidir escriure i distribuir entre tots 
ells fulles soltes amb les discrepàn-
cies pròpies entre les dues esglésies. 
Aquestes circulars eren copiades i dis-
tribuïdes de mà en mà i van arribar a 
ser pont d’unió. 

La segona, per valorar la tasca tan 
important –imprescindible– del peri-
odisme i, en general, de la literatu-
ra. Com diu Pius XI quan el declarà 
sant, és summament necessari que els 
periodistes “imitin i mostrin en tot 
moment que el rigor sempre ha estat 
unit a la moderació i la caritat, que 
era la característica especial de sant 
Francesc de Sales”.  I hem d’afegir al 
rigor la llibertat i la diversitat, que ha 
de garantir una democràcia sana.

Al cap i a la fi, la comunicació perio-
dística i literària no és només traspàs 
d’informació. La passió per la veritat, 
la vida i el bé comú és com un substrat 
imprescindible, ja que el comunicador 
és una persona que forma part d’una 
societat concreta. Així, doncs, perme-
teu-me acabar amb aquesta gran frase 
que escriu en el seu tractat de l’amor 
de Déu, i que es aplicable tant a nivell 
personal com professional si l’apli-
quem en aquest cas a la passió per la 
recerca de la veritat: “La mesura de 
l’amor és estimar sense mesura.”

LA PROPOSTA ESTEV@

Patró d’escriptors 
i periodistes

Sant Francesc 
de Sales: “La mesura 

de l’amor  
és estimar  

sense mesura.”

M’agrada començar l’any mirant a la televisió el concert 
que s’ofereix des de Viena amb valsos i marxes alegres i 
esperançadores, però el que més m’agrada d’aquest con-
cert són els moments en què uns ballarins dansen ballet 
seguint la música i recorren les magnífiques sales del 
palau. És com submergir-se en la màgia d’un bell conte 
de fades. Tanmateix, i malgrat l’embadaliment, mentre 
ho mirava l’altre dia vaig adonar-me d’un detall petit: hi 
havia noies que anaven descalces i que no ballaven amb 
les puntes dels peus, aquesta manera tan cruel i doloro-
sa de fer-ho, sinó que ho feien fisiològicament, amb les 
plantes dels peus recolzades a terra.

Aleshores em vaig posar a pensar en la bellesa, la que 
encarna una dona gràcil i esvelta descansada sobre les 
puntes dels dits dels peus, com si fos un ésser ingràvid, 
com si no pesés. Però pesa. A la nostra cultura compartim 
aquesta idea de bellesa femenina, la de la dona etèria, el 
cos de la qual no pesa sinó que levita. La compartim i l’ac-
ceptem sense fissures, sense posar-la en dubte. Jo també 
la compartia, l’acceptava i no la posava en dubte fins l’al-
tre dia que, mirant-les, em vaig fixar en les noies que ana-
ven descalces i que no es recolzaven en la punta dels dits 
sinó en la planta dels peus i la seva dansa era tan preciosa, 

bella i harmoniosa com el ball de les calçades. Observant-
les, el fet que algunes d’elles recolzessin les plantes dels 
peus a terra per ballar, em va semblar un gest revoluci-
onari. Elles, finalment, ens estaven mostrant que pesen, 
que fa mal ballar sobre les puntes dels dits i que, igual que 
els nois, eren formoses sense malmetre’s els peus.

Arribat aquest punt, vaig continuar pensant i se’m va 
ocórrer que també ens hem de replantejar socialment el 
concepte de bellesa, a més del de la violència de gènere, 
les desigualtats, el repartiment de les cures i el reparti-
ment del poder. Perquè quan atorguem la qualitat de bella 
a una actitud violenta i martiritzant estem incorrent en un 
fracàs moral que hauria de fer-nos pensar en els nostres 
valors i reconsiderar-los. En aquest sentit, jo afirmo que 
no hi ha bellesa en el dolor infligit. La bellesa femenina va 
associada generalment a patiment. Mireu, si no, les noies 
d’aquest ballet, les noies que no mengen per estar primes, 
els talons impossibles de les dones que ens ensenyen per 
vestir de forma elegant, el fred que passen les que presen-
ten les campanades de mitjanit l’últim dia de l’any.

I aleshores, al meu raciocini, va aparèixer la intel-
ligència artificial (IA), la qual estem construint, anem 
engrandint i que va fent forat a les nostres vides. Per 
crear-la li subministrem dades d’acord amb els nostres 
coneixements, les nostres normes socials, valors morals i 
principis estètics. Quins cànons de bellesa estem propor-
cionat a la incipient IA? Petits gestos revolucionaris, com 
el de les ballarines recolzant a terra les plantes dels peus, 
són necessaris. Són petits gestos revolucionaris que ens 
ajudin a crear una IA no sexista.  

Petits gestos revolucionaris

Josep Monfort 

Rector de Granollers  
i vicari episcopal  
del Vallès Oriental

@santestevegr

Pere Fàbregues i Morlà 

Llibreter jubilat 
pere.fabregues@yahoo.es

Nieves Uriz 

Metgessa jubilada
marianievesuriz@yahoo.es

2022dC, o sigui després de Crist
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Immersos en l’era digital, comencen a fer-se 
estranys els programes de festes impresos en paper 
que, a diferència d’abans, ja no venen a parar tan 
sovint a les nostres llars. Aquesta mena de progra-
mes, folrats per una pàtina melangiosa, ens evo-
quen records d’aquells que es perden en el temps. 
Fa unes setmanes que el cantant Jaume Sisa, al 
documental L’home dibuixat, emès per TV3, deia 
que la nostàlgia dels records són una droga. Penso 
que té tota la raó.

L’aparició de la impremta el 1440, obra de l’ale-
many Gutemberg, va canviar el món, tota una revo-
lució a la cultura de l’edat mitjana que, gràcies a 
aquell nou invent de caràcters mòbils de lletra, va 
permetre fer créixer el nombre de lectors poten-
cials. No va ser fins al cap de molts anys, quan la 
impremta ja s’havia consolidat plenament, que no 
van aparèixer els programes d’actes festius adre-
çats massivament al gran públic; la seva confecció 
tenia un cost important i durant molts anys tan 
sols se’n van fer per a un cercle reduït de nobles i 
cortesans.

Avui dia, els caràcters mòbils de lletra venen 
incorporats als cel·lulars de telefonia –els mòbils– i 
si realment ha de ser aquest el recanvi dels llibres 
i ha de ser aquesta la nova literatura, estem ben 
arreglats... 

ANUNCIANT FESTES DES DEL 1901

A Sant Feliu de Codines el primer programa en 
paper que es conserva i que informava dels actes 
de la festa major fou incorporat al primer número 
del flamant periòdic Lo Alt Vallés, publicat el 15 de 
setembre de 1901. En la seva salutació als lectors, 
mostraven amb orgull la seva pertinença a la Unió 
Catalanista, el grup que formarien diverses asso-
ciacions que s’oposaven a l’article 15 del codi civil 
espanyol que atemptava contra el dret civil cata-
là. Dos destacats juristes, el castellterçolenc Enric 
Prat de la Riba i el barceloní d’orígens familiars 
santfeliuencs Joan Josep Permanyer Ayats van ser 
els seus membres fundadors principals. 

Mireu si n’estaven de conscienciats els lletrafe-
rits de Lo Alt Vallés que, a primera pàgina, a l’edito-
rial, engegaven: “[...] Al apareixer per primera vega-
da en aquesta població un periódich, nostre primer 
dever, es lo de saludar, com ab la major joia ho fém, 
á tota la prempsa de Catalunya, que treballa pera 
lograr l’autonomía de la nostra terra.”

A la pàgina següent, hi trobem la programació 
dels actes de la festa major, la característica prin-
cipal del quals eren els balls, que es repartien per 
les sales de Can Quà, el Casino Felicense i el Cír-
col de la Pau, on hi actuaven l’Orquestra Moder-
na Armonia, la Unió Artística i Els Fatxendes. No 
sense oblidar la tradicional Dansa de Festa Major, 
que es ballava a la plaça de la Sagrera, el Certamen 
Literari, tot just una setmana després que s’havi-
en celebrat al poble els primers Jocs Florals sota la 
presidència d’Àngel Guimerà, i el concurs d’en Cin-
to Verdaguer, guanyador de la Flor Natural.

El programa de 1927, ja dedicat exclusivament 
a la festa, es feia ressò –mai millor dit– del repic 
general de campanes que encetava els actes de la 
festa major i ens posava al corrent de la gran fira 
de bestiar variat, amb el repartiment de bons en 
espècie per als pobres de la vila. El secretari muni-
cipal Joan Puigdomènech i Passarell, en la seva col-
laboració al programa, ens feia saber que l’agricul-
tura local era tan migrada que: “[...] Al no haver-hi 
prou mitjans de vida, forçosament hi ha immigra-
ció de santfeliuencs [...] Per totes les parts del món; 
en totes elles hi ha feliuencs que s’hi guanyen la 
vida i alguns hi han fet fortuna gràcies a llur intel-
ligència i constant treball.”

El 1934 va ser un any atípic, ja que es van fer dos 
programes: el Programa general, que editava la 
delegació local de Palestra i que, d’entre els variats i 
nombrosos escrits que s’hi recullen, el poeta Ricard 
Permanyer hi publicava un dels seus versos inèdits, 
titulat Idil·li. L’altre programa, anomenat Programa 
oficial, corria a càrrec de l’Ajuntament, que procu-
rava dur l’aigua al seu molí, posant al dia als vila-
tans de les millores urbanístiques més importants, 
com l’obertura de la Travessia, que s’havia comen-
çat a construir quatre anys abans, en el període de 
l’alcalde Jaume Segalés, i que s’havia acabat essent 
alcalde en Josep Grau. O l’enderrocament de la ille-
ta de Can Xic, un edifici situat entre les places de 
Sant Francesc i Doctor Robert: “[...] A conseqüència 
de l’enderroc, han quedat unides les dues places, 
formant-ne una de molt espaiosa que més endavant 
serà urbanitzada.” O la construcció de clavegue-
res: “[...] Una de les tals comença a la Font de Can 
Moliné i va davallant pel costat dret de la carretera 
fins arribar a Can Picó. Hi ha també la de la Baixada 
Sagrera que desemboca al torrent de Ca n’Ullar.”

“QUE LAS FIESTAS TE SEAN PROPICIAS”

El 1940, l’any següent de la Guerra Civil, el pro-
grama ja es va editar en castellà. La coberta amb 
l’irremeiable símbol de l’àliga de Sant Joan i amb 
les dues llegendes ben marcades de  “Saludo a 
Franco” i “¡Arriba España!”, comunes a qualsevol 
imprès oficial o mercantil i en missives i postals. 
La Salutación de la Junta amb la qual comença el 
programa és per sucar-hi pa: “[...] El sentido místi-
co tradicional revive cada año en la Fiesta Mayor. 
El sabor imperial católico de nuestro siglo de oro... 
La trilogía unitiva de Dios, Patria y Tradición nos 
legó rico tesoro. Todo lo que tenga un sentido paga-
no será siempre ajeno a ellas y a nosotros, y contra-
rio a la directriz de la España de nuestros Cruza-
dos... Caro lector: que las fiestas te sean propicias. 
Ojalá el aroma del incienso, la liturgia solemne y las 
bellas artes todas, te recuerden el glorioso ‘¡Arriba!’ 
de los inmortales cruzados.”

Darrere d’aquesta arenga venen tot un seguit 
d’anuncis de propaganda de comerços d’aquesta 
vila, de Caldes de Montbui i de Barcelona. Els de 
la ciutat comtal solen ser establiments hotelers i 
de restauració regentats per santfeliuencs, com la 
Casa Ramon, al Paral·lel, l’Hotel Palermo, al carrer 
Boqueria, o l’Hotel Peninsular, al carrer Sant Pau.

Els programes més notables, a tot arreu, no cal 
dir que van ser els de les festes majors de pobles 
i de ciutats. Anys més endavant van proliferar els 
programes de festes d’entitats de tota mena. A Sant 
Feliu, sense interrupcions, s’ha anat editant el del 
Gremi de Traginers i Menestrals, el programa de la 
Festa de Sant Antoni Abat, un programa que encara 
es reparteix a mà casa per casa del poble, i la festa, 
gràcies al fet que se celebra sempre el dia del sant, 
ha acabat per convertir-se en la festa major d’hi-
vern. 

Programes de festa major de Sant Feliu (1932), la Garriga 
(1925) i la festa de Sant Antoni Abat (2013) de Sant Feliu

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

CLORAT DE POTASSA

Programes de festes

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor
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Carta oberta al president 
Pere Aragonès

Aquest passat dissabte dia 22 de gener s’ha inau-
gurat a Cardedeu el memorial a les víctimes de la 
Guerra Civil anomenat “El cost humà de la Guerra 
Civil a Cardedeu”. Hi consten inscrits els noms i 
cognoms dels habitants de Cardedeu que van ser 
víctimes directes de la Guerra Civil. Entre ells cons-
ta el nom del meu avi, Pere Andreu Forns, i del seu 
germà Andreu Andreu Forns. Ells dos van morir no 
directament, però si com a conseqüència de la bata-
lla de l’Ebre.

La batalla de l’Ebre va ser un intent d’aturar el 
feixisme de Franco a l’espera de l’arribada de 
reforços de la Unió Soviètica. Aquest reforços mai 
no van arribar, però la Guerra Civil ja era perdu-
da, consegüentment la batalla de l’Ebre va ser del 
tot innecessària. A més, per poder actuar amb un 
mínim de garanties a la batalla de l’Ebre, van ser 
cridats a files homes a qui no els tocava anar a la 
guerra. Així van ser mobilitzats nens menors de 
18 anys i caps de família majors de 30 anys. No cal 
dir que la majoria d’aquests homes mai més no van 
tornar a casa. Avui dia, si un s’acosta un dissabte 
qualsevol a Corbera d’Ebre i s’inscriu a una ruta 
guiada de la batalla de l’Ebre, li explicaran que els 
combats van ser acarnissats, cos a cos, les diferents 
cotes de les muntanyes de la zona van ser conqueri-
des i perdudes repetidament pel bàndol republicà i 
pel bàndol franquista. També li explicaran que els 
homes més joves, quan eren atrapats per les bom-
bes i quedaven amputats, ferits de mort al camp de 
batalla, cridaven: “Mare!, Mare...!” Els més grans 
de 30 anys eren anomenats la lleva del sac. I entre 
aquests constava el meu avi, Pere Andreu Forns. 
Ell –i milers com ell– van morir al camp de batalla 
i/o posteriorment guardant la retirada de l’exercit 
republicà. Mai més no van tornar a casa, mai més 
no van poder veure els seus fills, mai més les seves 
dones no van poder gaudir d’ells i mai més els seus 
fills no van poder ser criats pels seus pares.. 

La immensa majoria d’aquests homes continuen 
mal enterrats al mateix lloc on van caure morts 83 
anys després, 43 dels quals d’anomenada democrà-
cia. Cap dels governs de la Generalitat de Catalunya 
no han mogut un dit per desenterrar-los. L’actual 
Llei de memòria històrica i d’obertura de fosses no 
deixa de ser un pamflet propagandístic, com tot el 
que fa la Generalitat de Catalunya. Els responsa-
bles? Tots els successius presidents i vicepresidents 
de la Generalitat des de Tarradellas.

A hores d’ara, president, al nostre Parlament 
teniu majoria absoluta per proclamar la llibertat 
del nostre poble. Teniu majoria absoluta per alli-
berar el nostre poble i les nostres finances, amb les 
quals hi hauria prou diners per obrir, en un sol any, 
les més de 200 foses comunes que hi ha identifica-
des al territori català. En lloc d’això, president, us 
dediqueu a.... A què us dediqueu? Avui per avui ja 
se li pot dir, sense por a faltar el respecte, que vostè 
és un traïdor al servei d’Espanya. Com han estat 
tots els seus antecessors des de Tarradellas.

Desitjo que ben aviat el poble de Catalunya des-
perti i nomeni un president que honori la memòria 
d’aquells nois que van morir perquè el país els va 
cridar a files i van perdre la seva preciosa vida en 
aquell terra fangós, moll i fred de l’hivern de 1939 
a les terres de l’Ebre.

Eduard Andreu Rovira
Cardedeu

Adeu-siau, Centre 
Excursionista de Llinars
Després de donar-li moltes voltes i donar-los mol-

tes oportunitats de revertir la situació, he decidit 
donar-me de baixa com a sòcia del Centre Excur-
sionista de Llinars del Vallès (CELLV). He reite-
rat a cada assemblea des del 2016, que vaig iniciar 
la meva etapa al CELLV, la necessitat de compartir 
amb tots els socis totes les activitats de les quals en 
poden formar part.

Vaig participar a “Llum i llibertat”, vaig equipar-
me per fer escalada i mai no he rebut ni una sola 
comunicació per fer una sortida de la secció. He 
demanat anar algun any a cercar la flama del Cani-
gó, però això deu estar reservat a l’elit del centre, 
ja que mai no es fa difusió d’aquesta activitat. És 
cert que sempre hi va un grup de la secció infantil 
i juvenil, però s’hi afegeixen monitors i algú més. 
Mai no he rebut informació sobre les activitats de 
la festa major; com que no soc de Llinars no tinc 
dret a participar-hi –es veu–, ja que no rebo a casa 
el programa de la festa major. Només un parell 
d’anys vaig maquillar al Pànik perquè van demanar 
voluntaris. Perquè, això sí, els correus electrònics 

per demanar voluntaris sí que arriben. He estat 
voluntària de la KOM i de la caminada popular 
tots aquests anys i he hagut de saber en quina data 
es fa, primer, per una pancarta, no pas perquè el 
meu club me n’informi. De fet, normalment el que 
rebo és la convocatòria de voluntaris, no la de par-
ticipació o informació sobre els actes. No trobo de 
rebut que qualsevol persona que passa pel carrer 
o segueix el CELLV a les xarxes socials tingui més 
informació que els socis. Sovint sé de les activitats 
del club per les fotos a les xarxes i res més. Ens vam 
assabentar de la participació del centre a “Cims per 
la llibertat” per la pàgina de la iniciativa i quan el 
soci va saber alguna cosa per part del centre ja ni 
tan sols érem a temps de participar-hi. Vaig rebre 
durant un temps correus de la secció familiar, com 
que mai no hi he anat, ja no els rebo. Vaig rebre el 
primer correu de la secció 100 cims, com que no hi 
vaig anar, tampoc n’he rebut cap més. He partici-
pat activament en la secció Muntanya durant anys, 
però per motius personals vaig sortir del grup de 
Whatsapp, i ara ja tampoc sé quan hi ha sortides.

Quan m’he queixat d’aquests fets se m’ha dit que 
no podem exigir res a la persona que s’encarrega 
de la informació perquè és voluntari. Ja ho vaig dir 
en una assemblea, el centre té socis de primera, de 
segona i de tercera. I això no hauria de ser així. Soc 
sòcia de Caminaires de Vilamajor des de fa uns deu 
anys i no hi ha hagut cap sortida de la qual no s’ha-
gi informat al soci: lloc de trobada, distància, des-
nivell, temps aproximat, si cal o no inscripció... Tan 
difícil és? Quan canviïn la política d’informació al 
soci, que m’avisin. Salut i muntanya!

Isa Carretero
Sant Pere de Vilamajor

Reforma laboral
El passat 22 de desembre es va anunciar un acord 
entre el govern, els sindicats majoritaris i la patro-
nal per reformar la Llei Laboral del Partit Popular, 
que no és pas la seva derogació, com s’havia anun-
ciat prèviament. Les pretensions de la ministra de 
Treball, Yolanda Díaz, era derogar-la però –com 
sempre– els poders fàctics, el PSOE i la correlació 
de forces han fet que s’elimini només alguns aspec-
tes perjudicials per a la classe treballadora, com 
són prevalença dels convenis de sector, prorrogats 
mentre no se’n signi un de nou, i més gran capa-
citat de negociació i pressió dels sindicats. Ara, la 
negociació entre les parts està més equilibrada. Un 
altre dels aspectes positius és la limitació dels con-
tractes laborals i l’extinció dels d’obra i servei, un 
calaix de sastre que castigava la classe obrera a una 
precarietat permanent. 

Ara bé, s’han quedat en el tinter a favor de la 
patronal alguns temes importants, que hem de con-
tinuar lluitant, com són l’acomiadament nul, l’eli-
minació de les empreses de treball temporal (ETT). 
No es torna a un escenari laboral previ al de la 
reforma del PP, sinó que només s’han desvallestat 
els elements “més lesius”, com deia el PSOE, men-
tre que uns altres, com la reducció de la indemnit-
zació per acomiadament, no s’han tocat. Ni tampoc 
els expedients de regulació d’ocupació (ERO) no 
tornen on eren abans de la reforma del PP. 

Finalment, cal recordar que la patronal s’ha des-
penjat de l’increment del salari mínim interpro-
fessional a 965 euros i, també, del nou mecanisme 
d’equitat intergeneracional, és a dir, l’augment de 
les cotitzacions dels treballadors per poder omplir 
l’anomenada guardiola de les pensions. 

És un avançament, però hem de continuar llui-
tant per canviar i derogar la reforma del PP i la del 
PSOE, també. Sempre amb la gent treballadora 

Antonio López
Mollet del Vallès

El joc del 20+U
Tenim 21 individus que tenen feina, però que no 
la fan. O sigui, que són treballadors públics, però 
no treballen. Però cobren la mesada com qual-
sevol de nosaltres (he dit com, no quant). Lla-
vors, si no estan malalts, si no estan a l’atur... per 
quina empresa no treballen, però sí que cobren 
el sou íntegre? Doncs per la nostra. Sí, sí, per la 
nostra! La del paleta, la del lampista, la del fus-
ter, la del metge, la de la infermera, la del mes-
tre. La de tots els que paguem cada any perquè 
ens facin carreteres, hospitals, escoles...; perquè 
s’atengui, la gent que realment s’ha quedat sense 
feina i està necessitada d’un ajut temporal; per-
què hi hagi beques menjador per als infants de 
famílies que ho estan passant malament; perquè 
hi hagi investigació de les malalties, etc. També 
per formar polítics honestos i bons administra-
dors, cosa que dissortadament no hem aconse-
guit, però també els paguem amb la incongru-
ència que el sou se’l posen ells i no pas nosaltres 
,que som els que els el paguem.

No sé quina seria la meva reacció si fos una 
d’aquestes 21 persones, però tenint present que 
vaig començar a treballar a 10 anys, que he ple-
gat aquest any després de fer-ne 70 i encara avui 
em sento estrany quan em llevo i no he d’anar a 
la feina, crec que no em trobaria a gust en el seu 
lloc. Però bé, segurament els meus orígens tam-
bé deuen ser uns altres... i segur que això també 
marca.

No és això, companys, no és això. L’estaca 
d’aquesta democràcia també s’ha corcat. El pro-
blema és com fer-la caure abans no acabem tots 
podrits.

Teo González Iglesias
Cardedeu

En totes les cartes per publicar en aquesta secció hi ha de constar el nom i els cognoms del seu autor 
o autors, l'adreça, el telèfon i el DNI. No es publicaran cartes firmades amb pseudònim, inicials 
o noms genèrics d’entitats o organitzacions. Si les cartes superen les 20 línies, aquest periòdic es 
reserva el dret d'extractar-les. D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, informem als autors de 
les cartes que les seves dades seran incloses en un fitxer, propietat del grup EL 9 NOU, per poder 

gestionar i informar als interessats. També els informem del seu dret d’accés, oposició, rectificació 
i cancel·lació de les seves dades personals. Les cartes es poden lliurar directament a la redacció  
d'EL 9 NOU o bé enviar-les per correu postal, correu electrònic, whatsapp o fax:
Granollers: carrer Girona, 34 1r pis - 08402  
Correu-e direccio@gra.el9nou.com - WhatsApp 648 678 819 - Fax 93 870 70 55
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Afiliació a la Seguretat Social - Vallès Oriental

2012                 2013                  2014                 2015                 2016                 2017  2018                 2019                 2020                  2021

151.411 150.499 155.202 159.254 164.957 170.883 175.532 177.991 176.802 183.023

Font: Idescat

L’afiliació a la Seguretat Social fa 
rècord en créixer el 3,5% el 2021
El Vallès Oriental és la segona comarca catalana amb més altes durant l’exercici passat

Granollers

Joan Carles Arredondo

El Vallès Oriental va incre-
mentar el nombre d’afiliats 
a la Seguretat Social en un 
3,5% l’any passat, en un crei-
xement rellevant que, tot i 
quedar per sota de la mitjana 
catalana, situa la comarca 
com el segon territori amb 
més altes de treballadors 
assalariats i autònoms del 
país en termes absoluts en 
comparació a les dades prè-
vies a la pandèmia. En total, 
guanya 5.032 afiliats des de 
final de 2019, una xifra que 
només supera el Vallès Occi-
dental. L’afiliació marca una 
xifra rècord en el tancament 
de l’exercici, amb 183.023 
treballadors. Respecte a les 
dades prèvies a la pandèmia, 
el Vallès Oriental creix el 
2,8%, en aquest cas per sobre 
de la mitjana de l’1,9%.

Les mesures de protecció 
de treballadors, particular-
ment els ERTO, van aconse-
guir que les xifres d’afiliació 
no es desplomessin durant la 
pandèmia i encara han actuat 
de paraigua en un exercici 
com el passat, en el qual hi 
va haver clars alts i baixos en 
l’activitat econòmica en fun-
ció de les mesures sanitàries 
de cada moment. Amb una 
activitat als serveis més esta-
ble que la de 2020, aquest va 
ser el sector que va actuar 
de motor en el creixement 
de l’afiliació. Als serveis, 
el nombre d’afiliacions va 
incrementar-se un 4%, i ja 
representa el 70% del total 
d’afiliacions a la comarca.

Però el Vallès Oriental 
manté en la indústria un tret 
distintiu. El sector secundari 
va incrementar l’afiliació el 
2,7%, un creixement menor 
que el dels serveis però supe-

rior a la mitjana catalana en 
l’àmbit industrial, que va 
augmentar les afiliacions 
l’1,7%. En termes absoluts, 
el Vallès Oriental continua 
situant-se com la comarca 
amb més creixement de 
l’activitat laboral en l’àmbit 
industrial. La construcció va 
incrementar l’afiliació en un 
3%, i també va mantenir una 
dinàmica positiva des del 
punt de vista laboral.

A la comarca, el creixe-
ment en afiliació és més 
intens en el cas dels treba-
lladors assalariats, que creix 
el 4,2%. També hi ha incre-
ment en els treballadors 
per compte propi –els autò-
noms–, però queda limitat 
a un 2%. El nombre d’autò-
noms ha tornat a superar la 
barrera dels 30.000 que s’ha-
via perdut en els anys de la 
crisi financera de la primera 
dècada del segle.

Una de les característiques 
del creixement en afiliació 
al Vallès Oriental durant 
el 2021 va ser la intensitat 
amb què es va produir en el 
cas dels treballadors amb 
contracte fix discontinu. Tot 
i ser una modalitat encara 
escassa, el creixement el 
8,3%, mostra com progressi-
vament les empreses adap-
ten aquest tipus de contrac-
te. Les jornades completes 
van créixer el 3,9% i repre-
senten un 73% del total 
d’afiliacions registrades a la 
comarca.

La temporalitat entre els 
treballadors assalariats del 
Vallès Oriental continua sent 
inferior a la mitjana catala-
na. Al tancament de 2021, el 
20,7% dels treballadors teni-
en feina temporal (un 25% a 
Catalunya). La temporalitat 
és més freqüent entre les 
dones (25% a la comarca).

Intertransit obre 
un servei de línies 
diàries amb països 
de l’Est europeu

Montornès del Vallès

L’operador de transport de 
mercaderies Intertransit, 
amb una de les principals 
plataformes a Montornès, ha 
posat en marxa un nou servei 
de línies diàries amb països 
de l’Est europeu (Polònia, 
Eslovènia, Letònia, Lituània, 
Polònia, Romania i Repúbli-
ca Txeca), amb les quals pre-
tén reduir costos i terminis 
de lliurament. L’empresa vin-
cula aquest nou servei a les 
necessitats del servei indus-
trial de garantir millors sub-
ministraments de primeres 
matèries arran de la proble-
màtica del transport marítim 
amb determinats països asi-
àtics. Algunes empreses han 
buscat alternatives amb pro-
veïdors industrials de l’àrea 
de l’Est europeu, on hi ha 
un important contingent de 
centres de producció. L’em-
presa de transport assenyala 
que ha detectat creixements 
de producció en fàbriques 
d’aquesta àrea.

Sant Celoni crea 
un programa per 
reactivar el sector 
comercial
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni 
donarà a conèixer aquest 
dimecres a 2/4 de 2 a Sax Sala  
el projecte pilot de reactiva-
ció de comerços i restauració. 
El projecte s’aplicarà arran 
dels problemes que aquests 
establiments han tingut per 
les restriccions derivades de 
la crisi sanitària. Un expert 
consultor extern treballarà 
amb les empreses interessa-
des per detectar millores per 
aplicar per tenir una millor 
gestió de l’establiment.

Salicru dona suport a 
l’autoconsum amb solucions 
als problemes de tensió elèctrica

Montmeló

EL 9 NOU

El hub d’electromobilitat 
que lidera l’enginyeria de 
Montmeló QEV Technologi-
es va rebre el vistiplau per 
desplegar el seu projecte per 
a la reindustrialització de 
les instal·lacions de Nissan 
a Catalunya, en la mesa que 
debat aquest procés, reunida 
divendres passat. El projecte, 
amb inversions que els prin-
cipals impulsors –la mateixa 
QEV i la firma de Martorell 
Btech– han apuntat que arri-

barien a 800 milions d’euros, 
es desenvoluparà en gran 
part dels terrenys de la Zona 
Franca, però divendres va 
transcendir que té opcions 
de desplegar-se, a més, en les 
instal·lacions de Montcada 
que estaven inicialment des-
tinades al fabricant de motos 
elèctriques Silence.

El motiu és que unes terce-
res instal·lacions de Nissan 
a Sant Andreu de la Barca, 
que formaven part del pro-
cés de reindustrialització, 
en quedaran fora perquè el 
propietari dels terrenys té 

altres ofertes. El projecte del 
hub era que aquesta planta 
es destinés a la fabricació de 
bastidors dels vehicles, que 
ara es faria a Montcada, tot i 
que Silence s’hi està oposant.

El projecte, que no arriba 
a ocupar totes les instal-
lacions de la Zona Franca, 
estarà complementat amb 
altres propostes lligades a la 
logística. La reunió de diven-
dres va servir per avançar en 
la definició d’espais, tot i que 
hi ha aspectes a negociar que 
s’espera que quedin resolts 
en les properes setmanes.

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU

El fabricant d’equips d’elec-
trònica de potència Salicru 
ha tret al mercat una gamma 
de reguladors de tensió com 
a solució per evitar aturades 
en instal·lacions fotovoltai-
ques de connexió a la xarxa. 
Aquests equips garanteixen 
que la tensió de xarxa que 
arriba a l’inversor solar que-
di situada dins dels marges 
mínims i màxims que marca 
la normativa vigent a l’Estat. 
La majoria de normatives 
actuals que regulen la conne-

xió a la xarxa d’aquest tipus 
de sistemes exigeixen l’atu-
rada quan la tensió està fora 
dels límits establerts.

Aquesta situació provoca 
que es tinguin aturades no 
desitjades en les instal-
lacions fotovoltaiques, 
amb la pèrdua de generació 
d’energia i reducció de la 
vida útil dels equips. L’em-
presa afirma que els equips 
desenvolupats són idonis 
per a l’operativa d’empreses 
instal·ladores, enginyeries o 
distribuïdores especialitza-
des per corregir els efectes 
dels canvis de tensió.

A més de la Zona Franca, el projecte es desplegarà a Montcada

El ‘hub’ de QEV obté el vistiplau 
per reindustrialitzar Nissan
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Instal·lacions de Logisfashion a Santa Maria de Palautordera
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Sta. Maria de Palautordera

S’ha constituït la societat 
Showerflulness, SL, dedicada 
al desenvolupament, fabri-
cació, comercialització i dis-
tribució d’elements sanitaris 
tant per a la llar com per a la 
indústria; comerç i reparació 
a l’engròs i al detall d’articles 
de tota classe, etc. Capital: 
5.000 euros. Administrador: 
Mario Gasch Cardoso. Adre-
ça: passeig de les Escoles, 8.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Innomold II Plastics, SL, 
dedicada a la fabricació d’ar-
ticles acabats de matèries 
plàstiques, comerç a l’engròs 
i al detall, distribució comer-
cial, importació i exportació, 
activitats immobiliàries, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradors: Miguel Ángel 
García Miras, Sergio Corre-
dera Polaino. Adreça: Galileu 
Galilei, 32.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Proyecto Torrent Badalona, 
SL, dedicada a la promoció, 
construcció, rehabilitació, 
venda, conservació i explota-
ció, inclòs l’arrendament no 
financer, de tot tipus de fin-
ques i edificacions, etc. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dors: Joan Gou Mir, Cristina 

Tejada Ramírez. Adreça: av. 
Rabassaires, 28. 

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Lukisaha, SL, dedicada a la 
promoció immobiliària; la 
construcció, venda i gestió 
de tot tipus d’edificacions; 
reformes en general. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Joan Pol Ballester Manils. 
Adreça: Congost, 1.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat Na 
Madrona, SL, dedicada a la 
realització de l’activitat prò-
pia d’un bar, cafeteria i nego-
cis de restauració. Capital: 
9.400 euros. Administrador: 
Vicenzo Cavallaro. Adreça: 
Canal, 8.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Vilort Estate, SL, dedicada a 
la promoció, immobiliària, 
construcció, compravenda 
i arrendament (tret de l’ar-
rendament financer) de tot 
tipus d’immobles per compte 
propi. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Carlos Parra 
Vilches. Adreça: Berguedà, 9.

Castellterçol

S’ha constituït la societat GR 
177 Clean Room, SL, dedica-
da a l’edificació d’obra civil o 

privada i les seves possibles 
reformes; la construcció 
completa d’edificacions, 
reparació i manteniment 
d’aquestes, així com sales 
blanques, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrado: Daniel 
Carrión Pons. Adreça: Les 
Comes, SN.

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
FXG Obras Integrales, SL, 
dedicada a la construcció 
completa, reparació, rehabi-
litació, conservació d’edificis 
i d’obres públiques; els tre-
balls de paleta, construcció 
en general i realització 
d’obra civil, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Francisco Javier García Meri-
no. Adreça: carretera de la 
Roca a Cardedeu, Km 0,5, 
Santa Agnès de Malanyanes.

La Garriga

La societat Kaibito, SL, dedi-
cada a la promoció urbanísti-
ca i immobiliària, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 100.044 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 489.235 euros.

Granollers 

La societat Ixos Cealco, cen-
tral de compres dedicada a 
la representació i configu-
ració de serveis de compra, 

la negociació i prestació de 
serveis de logística, ha fet 
una ampliació de capital 
per valor de 7.771.033,60 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
10.183.782,40 euros. 

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Fabrilatex, SL, dedicada a la 
fabricació i venda de produc-
tes de cautxú i làtex; fabri-
cació d’altres productes de 
cautxú. Capital: 3.500 euros. 
Administrador: Ivan de Hoyo 
Martos. Adreça: Roquetes, 
17, PI Can Magre.

Cardedeu 

S’ha constituït la societat 
Bel Ray España Energye, SL, 
dedicada a la compravenda, 
importació/exportació i dis-
tribució a l’engròs de carbu-
rants i combustibles i tota 
classe de derivats del petroli 
i químics en general; logísti-
ca de transport, etc. Capital: 
40.000 euros. Administrador: 
Marco Flavio Bragagnolo Spi-
ni. Adreça: Can Sila, Carrete-
ra BV5102, Km 3,2.

La Garriga

S’ha constituït la societat El 
Sazón de Lila, SL, dedicada 
a la restauració, elaboració 
de menjars i begudes, bar, i 
compravenda de productes 

alimentaris. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Lili-
beth Marlene Paris Rengifo. 
Adreça: Calàbria, 27.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Agro Paqui, SL, dedicada a 
l’activitat agrícola i ramade-
ra en general; l’explotació 
de finques rústiques, gran-
ges i instal·lacions ramade-
res, ja siguin en propietat, 
arrendament, parceria o 
integració, etc. Capital: 
87.720 euros. Administra-
dora: Francisca Catalana 
García Martínez. Adreça: 
Pompeu Fabra, 34-38.

Lliçà de Vall

La societat Banmoy Patri-
monial, SL, dedicada a la 
compravenda i arrendament 
de finques rústiques i urba-
nes, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 270.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
334.980 euros.

Vallromanes

La societat Lumred, SL, 
dedicada al lloguer de béns 
immobles per compte pro-
pi, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 275.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
278.000 euros.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Logisfashion creix un 55% i toca 
els 100 milions de facturació
L’empresa de Palautordera augmenta el pes de l’activitat a l’àrea de l’Amèrica Llatina

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU

L’operador logístic especia-
litzat en moda Logisfashion 
ha arribat a 100 milions d’eu-
ros de facturació en l’exercici 
del 25è aniversari de la seva 
creació. La firma, amb seu 
a Palautordera i magatzems 
en diversos punts de l’Estat 
i a l’estranger, ha superat les 
previsions que s’havia marcat 
a començament de l’exercici, 
que apuntaven a 85 milions 
de facturació, per créixer, 
finalment un 55% respecte 
a l’any precedent. L’empresa 
fa passos per complir i, fins 
i tot superar, els objectius 
marcats en el pla estratègic, 
que suposaven arribar a 150 
milions d’euros de facturació 
l’any 2023. Per a aquest 2022, 
el grup es marca l’objectiu de  
facturar 126 milions.

En un comunicat, la com-
panyia explica que durant 
l’any passat es van posar en 
marxa 70 nous projectes amb 
clients, es van obrir nous 

centres a l’Estat, Panamà, 
Xile i l’Uruguai, i es van 
afrontar iniciatives de crei-
xement via adquisicions, 
amb la compra de Supreme 

Overseas, a Panamà. Va ser 
també un exercici de diversi-
ficació, amb els nous serveis 
a sectors de joieria, joguines, 
llar o esports. 

“Aquests resultats de crei-
xement, tant de grup com per 
filials reflecteixen la correcta 
execució durant l’exercici 
passat de la nostra proposta 

de valor, l’aposta pel crei-
xement en nous serveis, la 
diversificació del ventall 
de clients o el creixement 
inorgànic”, apunta el director 
executiu i cofundador de la 
companyia, Juan Manzanedo.

La filial europea suposa 
el 63% del negoci total, tot 
i que l’objectiu de la compa-
nyia és continuar impulsant 
el negoci internacional. El 
focus està fixat a l’Amèrica 
Llatina, vistes les dades de 
creixement de les filials del 
grup en països com Panamà, 
Mèxic i Xile. Panamà és, ara, 
la segona filial més represen-
tativa, amb una facturació de 
14 milions d’euros, mentre 
que Mèxic i Xile han obtin-
gut 8,6 i 5 milions, respecti-
vament.

Les accions de reforç 
d’aquests mercats han de 
portar a doblar les vendes 
a Xile, i situar la facturació 
de Mèxic en 11 milions i la 
de Panamà en 17 milions, 
aquest 2022. “Per a Logis-
fashion, 2021 ha estat un any 
de creixement, desenvolupa-
ment i recerca de nous desa-
fiaments”, diu Manzanedo.

L’empresa té projectada 
aquest any la consolidació 
dels serveis d’última milla, 
amb una plataforma tecnolò-
gica que permetrà una visibi-
litat de tot el procés. També 
es potenciarà l’àrea de trans-
port internacional i duanes.
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Joan Fontcuberta porta “Poemes 
de l’Alquimista” a Granollers
El fotògraf  inaugura dimecres al Museu l’exposició en homenatge a Palau i Fabre

Granollers

EL 9 NOU

Joan Fontcuberta ocuparà la 
sala d’exposicions temporals 
del Museu de Granollers a 
partir d’aquest dimecres. Ho 
farà amb l’exposició “Joan 
Fontcuberta. Poemes de 
l’Alquimista”, que el fotògraf 
de la Roca, amb taller a Roca 
Umbert, va estrenar l’octu-
bre de 2018 per celebrar el 
centenari de Josep Palau i 
Fabre, en una producció de la 
Fundació Palau. 

Amb aquest poemari visu-
al, Fontcuberta  vol retre 
homenatge als Poemes de 
l’alquimista, l’obra cabdal de 
Josep Palau i Fabre, i una de 
les propostes més potents i 

compactes de la poesia cata-
lana dels segle XX. La pro-
posta que presenta el fotò-
graf respon a un dels seus 
interessos, el de l’exploració 
de nombrosos arxius foto-
gràfics i col·leccions buscant 
imatges que ell mateix eti-
queta com a imatges en estat 
traumàtic.

És així com sorgeix la sèrie 
“Trauma”, formada per foto-
grafies malaltes, que han 
patit algun tipus de trastorn 
que pertorba la seva funció 
de documents i les inhabilita 
a continuar “habitant” l’ar-
xiu. Són imatges que “des-
neixen”, utililtzant un terme 
palaufabrià, i tanquen així el 
seu cicle orgànic.

Aquestes fotografies 

“malaltes” i malmeses evo-
quen metafòricament la 
fragilitat de la memòria, la 
revenja del temps contra la 
pretensió de perdurar més 
enllà de la mort i l’inexorable 
envelliment i decrepitud de 
les coses. A l’embat d’una 
obra cabdal com Poemes de 
l’Alquimista, Fontcuberta 
tempta de salvar de les runes 
els residus d’aquella substàn-
cia fotogràfica a la qual s’atri-
buïa el poder alquímic de 
retenir la vida tot convocant 
la mort. En aquest projecte, 
l’artista ha relacionat imat-
ges d’aquesta sèrie alquímica 
amb fragments de poemes de 
Josep Palau i Fabre de l’obra 
Poemes de l’Alquimista.

La mostra que s’inaugu-

ra dimecres s’ha ampliat 
i personalitzat amb l’en-
càrrec que ha fet el Museu 
de crear una sèrie de cinc 
obres específiques per 
integrar-se al contingut de 
l’exposició i que passaran a 
formar part de la col·lecció 
d’art del Museu. Aquestes 
obres noves formen part 
de la sèrie “Trauma”, en 
què Fontcuberta interpel·la 
documents fotogràfics en 
estat “traumàtic”, proce-
dents d’arxius històrics. Les 
cinc obres són impressions 
giclée en paper Hahnemuh-
le Photo Rag de 55x82cm. 
Per fer aquestes obres, 
Fontcuberta ha realitzat una 
recerca a l’Arxiu Municipal 
de Granollers, l’Arxiu Naci-
onal de Catalunya i l’Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona. El 
resultat ha estat una tria 
que inclou un retrat de gale-
ria d’una dona amb el seu 
nadó de finals del segle XIX 
del fons Canet Botey; dos 
fragments d’instantànies 
d’una visita del rei Alfons 
XIII a Granollers el 1929, 
i dues visites al mercat de 
Granollers, de principis del 
segle XX.

L’exposició s’acompanya 
del catàleg  Poemas del alqui-
mista, el tercer volum de la 
col·lecció 64P, un projecte 
en el qual el fotògraf inter-
vé sobre imatges antigues 
procedents de plaques de 
vidre en descomposició per 
crear-ne de noves. El catàleg, 
editat per La Fàbrica, té un 
cost de 19 euros, i es podrà 
adquirir al mateix Museu de 
Granollers.

Joan Fontcuberta ha buscat en molts arxius i col·leccions aquelles imatges en estat “traumàtic”

Santa Eulàlia 
convoca el 
Certamen Literari 
de Relat Breu

Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Eulàlia de Ronçana ha 
convocat la 13a edició de la 
Certamen Literari de Relat 
Breu, que enguany vol home-
natjar el poeta, crític, traduc-
tor i lingüista català Gabriel 
Ferrater i Soler, amb motiu 
de la celebració del centena-
ri del seu naixement. Així, 
els treballs s’han d’inspirar 
i/o contenir total o parcial-
ment els versos del poema 
In Memoriam: “Acabades les 
vacances, sí, / vaig veure que 
al meu món algú li havia / fet 
una cara nova. Sang i foc.” Els 
treballs es poden presentar 
a la biblioteca fins al 24 de 
març. El veredicte es donarà 
a conèixer el 6 de maig a la 
mateixa biblioteca. Hi hau-
rà un primer premi de 400 
euros, un segon de 250, i un 
tercer de 150.

Enric J. Vilajuana, 
a la trobada Viu la 
Lectura a la Roca
La Roca del Vallès

La Biblioteca Municipal de la 
Roca celebrarà aquest dilluns 
una nova trobada Viu la Lec-
tura, en què hi participarà 
Enric J. Vilajuana, autor del 
llibre Infinits infinitius. La 
sessió, que començarà a 3/4 
de 8 del vespre, anirà a càrrec 
d’Alícia Gili. 

Torna del 
Bibliobús a Figaró
Figaró

El Bibliobús Montnegre ha 
tornat a Figaró amb una peri-
odicitat quinzenal. L’horari 
d’atenció al públic és de 2/4 
de 4 a les 6 de la tarda. Dime-
cres passat ja va estar instal-
lat a la carretera de Ribes 
davant del consultori mèdic.

A l’espera de la ‘photo finish’
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Toundra va actuar dissabte a la Nau B1 gairebé dos anys després que s’ajornés la primera actuació prevista

Granollers

X.G.G.

Com si fos el final d’una 
carrera d’obstacles, la sala 
Nau B1 de Granollers va aco-
llir dissabte passat a la nit 
l’actuació del tenaç quartet 
Toundra, gairebé dos anys 
després que s’ajornés la seva 
primera cita per culpa de les 
restriccions derivades de 
la pandèmia de la covid-19. 
Afortunadament, aquesta 
llarga demora va beneficiar 
el públic, que va exhaurir 
totes les entrades disponi-
bles, ja que els madrilenys 
van presentar en exclusiva 
mundial el seu nou rodó 
Hex, del qual van interpre-
tar la suite en tres parts “El 

Odio” com a inici del con-
cert.

 També van caure temes 
dels seus anteriors discos –
“II”, “III”, “IV” i “Vortex”– en 
una hora i mitja sinuosa i tre-
pidant, sota una il·luminació 
suggestiva i amb un impeca-
ble so, que va complaure tant 
els devots com els assistents 
neòfits. 

Abans, el trio barceloní 
Malämmar va oferir sis peces 
–quatre de la seva recent 
creació Mazza– de fosc post-
metall instrumental, i el 
local DJ Babar va omplir la 
resta d’estones mortes amb 
una selectiva i esplèndida 
sessió musical. Una vetllada 
històrica per tancar un sever 
cercle temporal.
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L’exposició d’il·lustracions es va inaugurar dijous passat a l’edifici de Can Ramis de Sant Celoni

la Biblioteca Can Rajoler 
de Parets estrena un club 
de lectura de clàssics

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La biblioteca Can Rajoler de 
Parets del Vallès començarà 
al mes de febrer un club de 
lectura de clàssics anome-
nat “Butxaca: més que un 
club”. L’activitat es dividirà 
en quatre sessions, entre 
els mesos de febrer i maig, 
dinamitzades per Nil Nadal, 
màster en Teoria Literària 
i Literatura comparada. A 
cada sessió es comentarà un 
clàssic, però no cal haver-se’l 
llegit prèviament, ja que 
també es donarà un dossier 

sobre cada llibre.
La primera sessió del nou 

club es farà el 8 de febrer 
amb el clàssic més conegut 
de Jane Austen, Orgull i 
prejudici. El 15 de març es 
debatrà sobre Les mil i una 
nits, concretament l’antolo-
gia Karwan. El 19 d’abril serà 
el torn de Yukio Mishima 
amb Confessions d’una màs-
cara. El cicle acabarà el 17 de 
maig amb Solitud, de Víctor 
Català.

Les inscripcions es poden 
fer presencialment a la bibli-
oteca o per correu electrònic 
durant aquest gener. Les obres protagonistes del nou club de lectura

Parets presenta 
l’exposició 
fotogràfica  
“Jo, dona”

Parets del Vallès

La sala d’exposicions Can 
Rajoler acollirà a partir del 
4 de febrer l’exposició “Jo, 
dona”, amb fotos de Jordi 
Villacrosa i textos de la peri-
odista Glòria Berbel. La mos-
tra consisteix en retrats amb 
un punt en comú: la dona 
com a protagonista, de dife-
rents edats, amb escenifica-
cions diverses de situacions, 
actituds o posats. Són retrats 
que parlen d’amor, violència, 
bellesa, dolor, mons somi-
ats, mirades misterioses, 
seductores, insolents... Cada 
imatge va acompanyada d’un 
petit escrit de Berbel. Van 
acompanyades de sensacions, 
reflexions, pensaments i 
versos. Vallicrosa és membre 
de l’Associació Fotogràfica 
Parets. L’exposició s’inaugu-
rarà el 4 de febrer a les 7 de 
la tarda.

El musical  
‘Bye Bye Monstre’ 
farà parada 
a Granollers
Granollers

Bye Bye Monstre, el musical 
familiar de Dagoll Dagom, 
amb cançons de Dàmaris 
Gelabert, va tancar diumen-
ge l’estada al Teatre Poliora-
ma de Barcelona per comen-
çar una gira per diferents 
poblacions catalanes. El 3 
d’abril farà parada al Teatre 
Auditori de Granollers, però 
també es podrà veure en 
altres ciutats com Manresa, 
Reus, Vic, Valls o Manacor. 
Una de les protagonistes 
és la jove Violeta Marín, de 
Lliçà de Vall, mentre que 
Teresa Vallicrosa, de Sant 
Celoni, hi participa de forma 
virtual.

La primera exposició 
Els alumnes de Batxillerat artístic de Sant Celoni presenten una mostra d’il·lustracions

Sant Celoni

Pol Purgimon

Els alumnes de Batxillerat 
artístic de l’Institut Baix 
Montseny, de Sant Celoni, 
han començat l’any amb una 
oportunitat excepcional per  
a uns aspirants a artistes 
com ells. Dijous passat van 
estrenar a Can Ramis la seva 
primera exposició col·lectiva 
–que es pot veure fins al 6 
de febrer–, fruit de la feina 
dels darrer mesos. De fet, 
és la primera generació que 
fa Batxillerat artístic a Sant 
Celoni. Són 27 alumnes i 
tots ells han exposat alguna 

il·lustració a la mostra. “És 
un gran aprenentatge per 
a ells i una dosi de realitat. 
Una cosa és fer un treball 
que es queda a classe i una 
altra és que vagi més enllà 
i se li doni sentit”, explica 
Sílvia Castell, professora de 
dibuix artístic a l’institut. 

A l’exposició, cada alumne 
ha fet una il·lustració al seu 
gust, amb l’estil que ha pre-
ferit –sigui collage, aquarel-
la, grafit o pintura acrílica, 
per exemple– i s’ha inspirat 
en algun dels relats de l’es-
criptor Rafael Junquera. “Ja 
havien treballat l’autor a 
l’assignatura de Castellà”,  

admet Sílvia Castell.
El recull d’on han tret les 

idees és El niño con los pies 
de trapo (Editorial Samar-
canda, 2021), escrit per 
Junquera, i que presideix 
l’exposició de Can Ramis. 
Un dels alumnes que hi 
exposa és Álvaro Rodríguez, 
de Palautordera. “Em va 
tocar el conte ‘Doctor no sé 
quién soy (II)’. Tracta d’un 
noi a qui atropella un cotxe 
i quan es desperta a l’hospi-
tal no sap qui és ni res de la 
seva vida. Quan apareix la 
seva dona per la porta, enca-
ra que no la coneix, es queda 
parat perquè li agrada molt”, 

explica Rodríguez. 
D’aquesta manera, l’alum-

ne, de 16 anys, ha volgut 
plasmar a la il·lustració la 
dualitat que s’expressa en el 
conte. Per una banda, hi ha 
dibuixat, al fons, un cor amb 
grafit –per definir l’amor– i 
a sobre, solapant-lo, hi té un 
envàs de sèrum, que fa refe-
rència a l’estat físic del pro-
tagonista. Rodríguez explica 
que ha tingut l’oportunitat 
de parlar amb l’escriptor, 
que va anar a la inauguració 
dijous, i que sent “satisfac-
ció” per poder exposar una 
il·lustració. “Espero poder 
repetir aviat”, diu.
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El Quartet La Passió va interpretar dissabte a la tarda algunes de les peces de la banda sonora del muntatge

Música per a una Passió
Till-Tall presenta la banda sonora de ‘Veniu a Mi. La Passió de Llinars’ 

Llinars del Vallès

J.B.M.

Veniu a Mi. La passió de 
Llinars ja té banda sonora, 
obra del pianista, director 
i compositor David Gómez 
Comino, de la Garriga, i que 
dissabte passar es va pre-
sentar al Teatre Auditori de 
Llinars. El grup de teatre 
Till-Tall és l’encarregat de 

representar l’obra, escrita i 
dirigida per Reyes Barragán, 
des del 2000. El Quartet La 
Passió –format per Enric Rie-
ra i Laia Besalduch, violins; 
Maria Juan, viola, i Taïs Cos-
ta, violoncel– va interpretar 
algunes de les peces més 
representatives que integren 
la banda sonora. Si el text i 
la posada en escena ja emo-
ciona l’espectador, aquesta 

música encara incrementa 
més aquesta emoció. 

L’any passat, Till-Tall va 
posar en escena una versió 
de “resistència” de l’obra i va 
estrenar la banda sonora que 
ara s’ha presentat. En absèn-
cia per força major del seu 
compositor, va ser Reyes Bar-
ragán l’encarregada de llegir 
els comentaris que el mateix 
Gómez havia fet de la seva 

obra. Gómez va presenciar 
el 2019 la Passió i va quedar 
captivat per algunes esce-
nes, com la crucifixió, que el 
van colpir. Till-Tall buscava 
una música pròpia i va ser el 
mateix Gómez qui es va posar 
en contacte amb Barragán. 
“La música havia d’estar tan 
ben cuidada com els textos”, 
va comentar en el seu escrit 
el compositor. 

La primera peça que va fer 
va ser la crucifixió. La música 
recull els moments dolços, 
tristos i alegres de l’obra. La 
banda sonora de la Passió de 
Llinars està integrada per 38 
peces amb una durada de poc 
més d’1 hora. Durant 18 anys, 
la música de la Passió era una 
selecció que havia fet Barra-
gán, però ara ja té una música 

pròpia que, juntament amb 
l’escenografia, la il·luminació 
i la posada en escena dels 
actors, reforça el missatge de 
Jesús, veritable fil conductor 
de l’obra. Després de 18 anys 
amb la mateixa música, els 
actors i actrius i els tècnics ja 
la tenien interioritzada. Ara 
ho faran amb la nova música. 

CARTELL DE MORELL

En el mateix acte es va pre-
sentar la caràtula del CD 
de la música i el cartell de 
l’edició d’aquest any, que ha 
realitzat Xavier Morell. La 
imatge triada és la de Jesús 
enmig de la platea i vist des 
de l’escenari. “Com en les 
altres edicions, he volgut 
fugir dels estereotips gràfics 
que s’utilitzen en els cartells 
d’altres passions”, va dir 
Morell. “Portar l’ànima dels 
actors a la platea, on hi ha el 
públic”, va afegir. Aquest any 
la Passió arriba a 20 edicions 
i coincideix també amb els 35 
anys del grup Till-Tall.

David Gómez 
Comino és  

el compositor de 
la banda sonora, 

amb 38 peces 

El Teatre El Patronat de  
la Garriga obre temporada  
amb un espectacle familiar
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Escarlata en una representació de ‘Quan els crancs portin talons’ a Sant Esteve de Palautordera el 2020

La Garriga

EL 9 NOU

El Teatre El Patronat de la 
Garriga inaugura diumenge 
la nova temporada amb l’es-
pectacle familiar La llàntia 
meravellosa, de Festuc Tea-
tre, en què titelles i actors 
parlen dels desitjos, de l’ac-
ceptació i de l’amor que és 
capaç de sobrepassar les difi-
cultats que presenta la vida.

Aquesta no serà l’úni-
ca proposta per al públic 
familiar. El 13 de febrer, 
la companyia Escarlata, de 
Sant Esteve de Palautordera, 
pujarà a l’escenari amb Quan 
els crancs portin talons, una 
acció performativa circense 
que parla de l’amor, la lliber-
tat i que, sobretot, vol convi-
dar a fer volar la imaginació.

Per la seva banda, Anita 
Maravillas portarà des del 
País Basc Las Cotton, un espec-
tacle de titelles familiar que es 
podrà veure el 12 de març. Ins-
pirat en les lluites de les dones 
a la indústria tèxtil de princi-
pis de segle, la companyia crea 
un imaginari visual a través 
de la mirada d’una família en 
plena revolució industrial.

La programació també 
inclourà l’actuació, el 19 
de març, d’Albert Pla, que 
presentarà tot sol ¿Os acor-
dáis?, una reflexió carregada 
d’ironia sobre l’impacte que 
ha tingut la crisis del coro-
navirus a escala mundial. El 
resultat és un espectacle de 
poètica inusual, devastadora 
i electritzant.

A més, actuaran Les Impu-
xibles amb FAM, un espec-

tacle que convida a refle-
xionar sobre el cos com a 
espai ocupat, i polititzat per 
diferents models. La repre-
sentació serà el 6 de febrer, 

mentre que el 19 de febrer 
es representarà La dona del 
tercer segona, dirigida per 
Ivan Benet i interpretada per 
Àurea Márquez. En aquest 

monòleg, una dona demana 
un favor incòmode als seus 
veïns, un punt de partida per 
reflexionar sobre les malalti-
es mentals.
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El paisatge dels barbuts
Sant Fost de Campsentelles A 
Catalunya s’anomena setmana dels bar-
buts aquella que inclou les celebracions 
de sant Pau Ermità (el 15 de gener), sant 
Maur Abat (el 16) i sant Antoni Abat (el 
17). A aquest trident d’homes amb pèl a 
la cara sense afaitar també se n’hi afegei-
xen d’altres per davant i per darrere: sant 
Hilari (el dia 13), sant Fructuós (el 21) i 
sant Vicenç (el 22). I encara se n’hi podri-
en afegir més, com sant Bonet, sant Efisi 
de Sardenya i sant Canut, però no tenen 
tanta anomenada. Amb aquests il·lustres 

del santoral, representats habitualment 
amb barba, i amb les habituals tempera-
tures baixes de les primeres setmanes de 
l’any, allò de setmana dels barbuts ha anat 
fent forat al llarg dels segles. A Sant Fost, 
LINA AGUASCA, fotògrafa especialitzada 
en meteorologia, va aconseguir aquesta 
instantània dimecres passat amb tots els 
ingredients d’una autèntica setmana dels 
barbuts: inversió tèrmica, fum àrtic sobre 
el riu Besòs i camins coberts de gebre. Ja 
ho diuen, ja: “La setmana dels barbuts, 
setmana d’esternuts.”
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L’Ametlla celebra Sant Antoni i Sant Sebastià amb una concentració de cavalls

Animals a la plaça

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’Ametlla va tornar a cele-

La festa va tenir com a 
escenari la plaça de l’Ajunta-
ment, on a les 11 del matí ja 
es van començar a concentrar 
els cavalls procedents, com 
cada any, del club hípic La 
Quaranya, de l’Ametlla. “Ja 
fa molts anys que fem la fes-
ta amb ells i és una garantia 
total, els hi tenim molta con-
fiança”, va comentar Garcia. 
Al final, es van reunir una 
vintena de cavalls, que van 
ser beneïts pel mossèn Josep 
Maria Sancho. Posteriorment 
va començar la benedicció 
dels animals que portaven 
els veïns, la majoria gossos, 
però també altres animals 
domèstics. 

La festa va comptar amb 
força públic. Segons la regi-
dora de Festes hi havia més 
gent que en altres edicions 
de la festivitat.

Aquesta festa va estar 
organitzada durant molts 
anys per la Germandat de 
Sant Sebastià de l’Ametlla 
del Vallès. Però d’uns anys 
ençà, l’organització va a càr-
rec de la regidoria de Festes 
amb la col·laboració de la 
parròquia de Sant Genís. 
D’aquesta manera, el muni-
cipi es connecta amb el seu 
passat agrícola, no tan llunyà 
en el temps.
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Mossèn Josep Maria Sancho va fer la benedicció dels cavalls i altres animals

brar diumenge la Diada de 
Sant Antoni Abat i Sant 
Sebastià després del parèn-
tesi de l’any passat per la 

covid-19. Aquest any, però, 
l’Ajuntament ha decidit tor-
nar a celebrar aquesta festi-
vitat, bàsicament perquè és 

a l’aire lliure i, això sí, sense 
menjar ni begudes, segons ha 
explicat Raquel García, regi-
dora de Festes. 

Sant Antoni 
Abat torna amb 
força a Caldes 
La vila recupera una de les seves festes grosses

Caldes de Montbui

Roger Rams

Caldes ha pogut tornar a 
viure la festa de Sant Antoni 
Abat. Diumenge, ben d’hora 
al matí, quan el sol ja despun-
tava per l’est, els més mati-
ners de la festa es van concen-
trar per gaudir del tradicional 
esmorzar del traginer, tot i 
que enguany es va substituir 
la brasa per entrepans que la 
Facultat de Sant Antoni Abat 
ja tenia preparats.

Ja amb la panxa plena, fet 
que va ajudar a reduir la sen-
sació de fred que provocava 
el tímid grau positiu que hi 
havia a aquella hora a Caldes, 
els participants van marxar 
en comitiva cap a l’església 
de Santa Maria, que a les 10 
del matí en punt va fer l’ofici 
solemne de Sant Antoni Abat. 

L’església es va omplir 
de gom a gom, respectant 
sempre les mesures pandè-
miques. A dins, es respirava 
solemnitat i els nervis esta-
ven a flor de pell, ja que aban-

derats, familiars, feligresos 
i creients esperaven la bene-
dicció del mossèn per posteri-
orment començar la passada 
pels carrers de la vila.

Ja a les 11 del matí, a fora 
es vivia un diumengisme 
absolut, amb un sol que 
brillava amb ganes i amb 
gent que ja era al carrer, a 
fer poble. Les terrasses dels 
bars estaven tan plenes com 
la missa que tenia lloc a l’es-
glésia, mentre els més petits 
ja anaven agafant les millors 
posicions per veure des de 
la primera línia la desfilada 
dels carros i cavalls, la majo-
ria ben acompanyats amb 
la seva mascota perquè la 
poguessin beneir. 

Al portal de Santa Maria, 
quatre cavalls blancs, preci-
osos i ben engalanats, espe-
raven els abanderats, que 
un cop acabat l’acte solemne 
van muntar per presidir la 
passada. 

Un cop tothom era a la seva 
posició, es va posar en marxa 
la cercavila pels carrers de Diumenge al matí va tenir lloc la tradicional passada de carros, cavalls i carrosses de tractors
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Es va fer la desfilada amb caramels, actuació musical i benedicció

Cardedeu recupera els Tres Tombs

Cardedeu

Ignasi Abad

Cardedeu va celebrar diu-
menge la tradicional festa 
dels Tres Tombs en honor 
a Sant Antoni Abat. A par-
tir de les 12 del migdia, els 
assistents ja podien acudir 
al punt de partida del recor-
regut, el passeig del Mestre 
Alexandri, a observar la 
concentració dels cavallistes. 
Álvaro Segura, genet encar-
regat de portar la bandera, 
argumentava que tenien 
moltes ganes de tornar a 
fer la ruta dels Tres Tombs, 
ja que l’any passat no es va 
poder fer. 

A 2/4 d’1, quan els partici-
pants ho van tenir tot enlles-
tit, es van ajuntar amb els 
músics i van començar la des-
filada, que va recórrer diver-
sos carrers de la vila. Durant 
el recorregut, els genets 
anaven tirant caramels a les 
persones que seguien la rua. 
Els més petits també podien 
participar en la desfilada 

migdia, van anar arribant els 
protagonistes a la plaça de 
l’Església, el lloc on es va fer 
la benedicció. Un centenar 
de persones, moltes amb 
les seves mascotes, estaven 
esperant a la plaça per poder 
veure el començament de la 
benedicció, que va anar a càr-
rec de mossèn Albert Quílez, 
de la parròquia de Cardedeu. 
En primer lloc, va beneir els 
cavalls que van participar en 

la desfilada i posteriorment 
les mascotes dels assistents 
que van acudir a l’esdeveni-
ment. Quílez va comentar 
que la jornada havia estat tot 
un èxit.

El bon temps va acompa-
nyar aquesta festa tradicio-
nal dedicada al món rural i 
als amants dels animals. Un 
cop acabada la benedicció, 
mossèn Quílez es va aco-
miadar i la rua va tancar la 
jornada dirigint-se al passeig 
del Mestre Alexandri, el lloc 
de partida.
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La desfilada dels Tres Tombs va recórrer diversos carrers del municipi

muntant en ponis i escoltats 
per personal de les diverses 
hípiques. La música va anar a 
càrrec de l’Associació Musi-

cal Pau Casals, que, al ritme 
de trompetes i trombons, 
encapçalava l’expedició. La 
ruta va durar una hora apro-

ximadament i va comptar 
amb el suport de personal 
sanitari i de la Policia Local. 

A partir de 2/4 de 2 del 
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Algunes parelles de balladors amb la indumentària antiga

Expectació pel Ball de Plaça
La plaça Font del Lleó s’omple per veure els dansaires

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La plaça Font del Lleó lluïa 
plena de gom a gom diumen-
ge a la tarda per presenciar 
el Ball de Plaça, un dels actes 
tradicionals de la festa. Unes 
200 persones ho feien asse-
gudes a les cadires que havia 
col·locat l’Ajuntament, i que 
en un dia van esgotar les 

reserves. La resta s’ho mira-
ven drets, però tothom amb 
la mateixa expectació.

En aquesta ocasió, va ser 
un ball adaptat a la situació, 
sense canalla i només amb 
les colles dels abanderats 
i les sis parelles del grup 
dansaire de la Facultat. 
Aquestes últimes anaven 
vestides amb la indumentà-
ria original. Joan Bellavista, 

president de la Facultat de 
Sant Antoni, va explicar 
que al llarg de la setmana 
s’havia organitzat el Ball de 
Casats, un ball que sorgeix 
de forma espontània, en 
què balladors dels abande-
rats ballen amb una altra 
parella. La festa va continu-
ar a la tarda amb un concert 
i un petit acte al vespre, 
sense el ball habitual.

Caldes. Cavalls, mules, ases, 
carros, carretons i grans 
carruatges van delectar els 
espectadors, que feia una 
llarga estona que esperaven 
aquest moment. Els més 
petits de la casa, però, ja 
no s’abraonaven per arre-
plegar caramels i dolços, ja 
que enguany no era permès 
llançar-los per evitar aglo-
meracions, però van quedar 
embadalits amb la presència 
dels animals i la singularitat 
de l’esdeveniment. En total 
hi van participar 38 carros, 
alguns de Caldes però també 
de fora com la Roca, Barberà 
i Bigues i Riells del Fai, i més 
de 60 cavalls de muntar. Un 
cop van acabar de desfilar els 
animals, el soroll i el fum dels 
tractors es va obrir pas entre 
el públic, i és que a banda de 
la passada de vehicles de trac-
ció animal, a la festa dels Tres 
Tombs de Caldes cada any 
també hi té lloc una desfilada 
de vehicles de tracció mecàni-
ca, és a dir, de tractors. 

Les carrosses de tractors 
van circular fumejant pels 
carrers del poble acompa-
nyats de vistosos remolcs 
dins dels quals cada colla 
hi tenia la seva pròpia festa 
muntada. N’hi havia que fins 
i tot portaven una foguera 
encesa dins i s’hi van coent 
torrades i botifarres, tot ple-
gat regat amb una bota de vi.  
“Aquest any teníem clar que 
la festa s’havia de fer, encara 
que fos amb limitacions”, 
deia Joan Bellavista, presi-
dent de la Facultat de Sant 
Antoni Abat.
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Diumenge al matí va tenir lloc la tradicional passada de carros, cavalls i carrosses de tractors

Mossèn Albert 
Quílez  

va beneir cavalls 
i mascotes
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bart Dansaire i l’espectacle 
de foc i tradició, al carrer. 
Cap a les 8 del vespre, mig 

Mollet s’aplegava al centre, 
esperant l’arribada de la 
Colla dels Morats, la Colla 

dels Torrats, la Colla de 
Gegants i la Colla Castellera, 
acompanyats fidelment pels 

tabalers, tabaleres i gralles 
de Mollet.

El Moll Fer, la Santa Teca, 
el gegant Vicenç i la geganta 
Marineta van ser les figu-
res protagonistes de la nit, 
il·luminades amb el foc 
de les forques de diables i 
diablesses, a les portes de 
l’infern. Les persones, encu-
riosides pel so de petards i 
tabals, s’ajuntava des de la 
rambla fins a la plaça Enric 
Prat de la Riba, amb el caliu 
de tornar-se a trobar als 
carrers. Malgrat el fred, la 
sensació global era d’estiu, 
de festa, d’alegria i de com-
partir. Totes les colles es 
van unir en un espectacle 
col·lectiu. El missatge, clar 
i sincer: unides tornarem 
a encendre el foc que ens 
batega a dins, i retrobarem 
la flama incandescent de 
l’esperança.

Diumenge va continuar 
la gresca molletana amb 
la tradicional cercavila de 
gegants. Aquesta gresca 
s’allargarà encara fins al 30 
de gener, amb la celebra-
ció de la Nit de l’Esport, el 
divendres 28, i l’espectacle 
Una nit amb el Mag Lari, el 
dissabte 29, al Teatre Can 
Gomà.
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La festa major va incloure la Fira Medieval als carrers de la vila

Parets del Vallès

M.S.

Parets del Vallès es va vestir 
de gala el cap de setmana. 
Coincidint amb la diada de 
Sant Vicenç i Sant Antoni, la 
vila va celebrar la seva festa 
major d’hivern, juntament 
amb la Fira Medieval.

A les 10 del matí de dissab-
te, el repic de les campanes 
de l’església de Sant Esteve 
anunciava el començament 
de la festa, seguides de prop 

per l’arribada dels Jofres, 
nomenats per Jaume I i que 
van envair el centre del poble 
durant dos dies i van retor-
nar Parets al seu passat més 
medieval.

Les colles de Diables i 
Gegants van lluir acom-
panyades de Llucifer i les 
bèsties, el Bitru, el Gall, 
i l’Elisenda i el Marcel. 
Enguany, han celebrat els 24 
anys de les seves emblemà-
tiques desfilada infernal i 
plantada gegantera.

Caliu de festa major a Mollet
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Dissabte al migdia es va fer una cercavila de bestiari, amb la participació del Moll Fer, entre altres bèsties

Mollet del Vallès

Marta Santisteban

Mollet ha celebrat aquest 
cap de setmana l’esperada 
festa major d’hivern. Des-
prés d’una edició de l’any 
passat aigualida per la covid, 
enguany ha recuperat la seva 
fesomia habitual, i l’agenda 
d’activitats s’ha omplert de 
nou amb la participació de 
totes les colles, i la realitza-
ció de tot tipus d’activitats.

Entre aquestes, divendres 
a la nit, el reconegut saxofo-
nista de jazz, rhythm & blues 
i rock’n’roll Dani Nel·lo, va 
presentar el seu darrer pro-
jecte, Los Saxofonistas Salva-
jes, en un Mercat Vell amb 
entrades exhaurides. Va ser 
una hora i mitja de concert a 
ritme viu, on Nel·lo i la seva 
banda van versionar clàssics 
del jazz, blues i rock.

Dissabte va ser el torn de 
les colles, amb una cercavila 
popular, l’actuació de l’Es-

Diables i gegants van ser alguns dels protagonistes

Parets fortifica les seves arrels 
en una festa major tradicional

Festa major d’hivern de Vallromanes
Vallromanes Vallromanes ha celebrat una festa major d’hivern amb força 
gent, segons l’alcalde David Ricart. L’espectacle de màgia de Joana Andreu 
va omplir l’aforament, però també van tenir èxit el campionat de scooter, els 
inflables, la fira del vi el formatge o les sardanes (a la foto). Diumenge es va 
fer el castell de focs, però encara queden concerts pel cap de setmana que ve.
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Celebració gegantera per Sant Sebastià a Vilalba
Vilalba Sasserra Vilalba Sasserra va celebrar diumenge al matí la festa major 
d’hivern, en honor de Sant Sebastià, amb una cercavila de la colla gegantera 
de Cardedeu acompanyada del grup de batucada Tokemxtu. A causa de l’in-
crement de casos de covid al municipi, l’Ajuntament va decidir suspendre tots 
els actes que s’havien de fer a l’interior i només mantenir els gegants. J.B.M.
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Les diferents colles han tingut un paper essencial a la festa major de Sant Vicenç
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Els gegants Gueraua i Guillem –a la foto, al carrer Jacinto Benavente– van desfilar diumenge al migdia pel centre de Palautordera

Un Sant Proget viscut,  
però sense grans multituds  
La festa major d’hivern de Palautordera s’ha retrobat al carrer, malgrat la pandèmia 

Sta. M. de Palautordera

Pol Purgimon

Tot i la covid i, per tant, les 
restriccions i les anul·lacions, 
Palautordera va poder tornar 
a viure Sant Proget. La festa 
major d’hivern va tenir lloc 
des de divendres i seguirà 

encara fins aquest dilluns, 
després d’haver comple-
tat una bona pila d’actes. 
Malgrat no ser de les festes 
més multitudinàries que es 
recorden, ha servit perquè 
els carrers tornin a viure els 
gegants, les sardanes o con-
certs-vermut després de dos 

anys des de l’última vegada 
que es va poder celebrar la 
festa d’hivern.

El bon temps i l’habilitat 
per la ballaruca van acom-
panyar diumenge al mig-
dia la colla de gegants de 
Palautordera. Presumeixen 
de salut de ferro, malgrat 

que aquest Sant Proget han 
pogut fer la segona cercavila 
en molt de temps. A la cita de 
diumenge van poder exhibir 
uns gegants que van restau-
rar fa poc més d’un any: en 
Guillem i la Gueraua i el seu 
gegantó –el més intrèpid de 
tots–, que s’escolava entre la 

gent i ballava lleuger. A més 
dels gegants de Palautordera, 
també hi havia la colla de 
l’Escola La Tordera i la dels 
gegants d’Arenys de Munt 
–la Martina i en Jalpí–, com 
a convidats especials.  “Nor-
malment fem la cercavila de 
Sant Proget sols, però aquest 
any han vingut els d’Arenys 
de Munt, perquè no van 
poder ser a la festa major 
d’octubre de l’any passat”, 
explicava un membre de la 
colla, Sebastià Peix. La cerca-
vila va començar i va acabar a 
la plaça de la Vila.

Alhora, al pati de la Cova, 
començava el doble con-
cert, organitzat per Som del 
Montseny. El músic Sergi 
Estella, de Rubí, va fer de 
les seves –tot sol– fent sonar 
percussió, guitarra i veu, 
com si es tractés d’una banda 
completa. A més, va intercan-
viar diverses guitarres fetes, 
entre d’altres, amb caixes, 
fustes i, fins i tot, una escom-
bra o un plat per al menjar 
del gos, mentre tocava can-
çons que bé podien traslladar 
al públic al cor dels Estats 
Units. El següent grup con-
vidat al concert-vermut van 
ser els Remi de Ca la Fresca, 
d’Arbúcies.

Tot plegat va servir de 
colofó a un cap de setmana 
que havia començat diven-
dres al vespre amb el pregó. 
El van dir des de l’Envelat 
els membres de l’associació 
Migues i Figues, en una 
representació teatral –fins i 
tot, hilarant– sobre els anys 
que duen fent activitats ple-
gats. Es tracta d’una entitat 
que ha estat punta de llança 
per mantenir algunes activi-
tats típiques del poble, com 
ara gimcanes per festa major 
o el mateix Ball de Gitanes. 

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

Pep Vancell va obrir la vetllada amb el seu acordió cromàtic

Santa Eulàlia de Ronçana 
aposta per la música 
d’acordió en una nova festa

Santa Eulàlia de Ronçana

Laia Pedrerol

La 9a Festa de l’Acordió de 
Santa Eulàlia de Ronçana es 
va celebrar dissabte a la tarda 
al Centre Cívic i Cultural La 
Fàbrica. La festa, d’accés gra-
tuït, reuneix cada any acordi-
onistes de tot Catalunya per 
tocar davant totes aquelles 
persones amb ganes d’escol-
tar la seva música.

L’acte va començar pun-
tualment a les 7 de la tarda 
amb la ja habitual presenta-
dora, Roser Canals, dirigint-
se a un públic que gairebé 
completava l’aforament de la 
sala Muriel Casals. Aquesta 
vegada el límit de la sala es 
va establir en 150 persones 
per garantir el compliment 
de les mesures sanitàries.

En una primera part, la 
presentadora va anar intro-
duint l’actuació de cada un 
dels músics participants, que 
pujaven a l’escenari amb el 
seu instrument. Pep Vancell 
va ser qui va obrir la tanda 
d’actuacions amb el seu acor-
dió cromàtic i el vals-jota de 
l’alegria. Tot seguit i alter-
nats, van pujar a l’escenari 
Jordi Bruguera, acordió diatò-
nic; Laura Capellan, acordió 
cromàtic amb Maria Rosa 
Cabrol, veu; Miquel Gómez 
acordió cromàtic; Jordi Coma-
sòlives, acordió cromàtic, i 
Hans Möller, acordió cro-
màtic, acompanyat de Javier 
Bueno amb el baix elèctric. 
La segona part va consistir en 
una ronda improvisada d’ac-
tuacions dels músics.

En aquesta edició, l’esceno-

grafia, que canvia cada any, 
situava els músics en un bar. 
Aquesta ambientació és la 
que serveix als acordionis-
tes per inspirar-se des del 

matí, en què, com comentava 
Roser Canals, “es reuneixen 
per escalfar, i al vespre ja fri-
sen per actuar”.

La Festa de l’Acordió va 

poder recuperar les dates 
habituals de celebració. L’edi-
ció passada es va haver d’ajor-
nar al maig per les mesures 
sanitàries del moment.
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Massa concessions per guanyar
El KH-7 va fer errors en excés en el seu retorn a la lliga i no va tenir opcions de puntuar
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Les penetracions de Martina Capdevila van ser un dels recursos ofensius més recurrents del KH-7

Valladolid (Castella i Lleó)

EL 9 NOU

Escàs de ritme després d’es-
tar gairebé dos mesos sense 
jugar, el KH-7 BM Granollers 
va estar lluny de competir 
per endur-se els punts del 
pavelló de Huerta del Rey 
davant del Caja Rural Aula 
Valladolid-35-27, en un partit 
més pròxim als de pretem-
porada del mes d’agost que 
de finals de la primera volta 
del mes de gener. L’equip 
de Salva Puig va ser esclau 
dels seus mateixos errors, 
principalment en el tram 
inicial, en què va perdre bona 
part de les seves opcions de 
mantenir-se dins del partit 
amb 10 pèrdues de pilota 
en 13 minuts –algunes de 
força absurdes– i errant 
llançament clars davant de la 
portera Carmen Sanz. D’altra 
banda, les locals van castigar 
molt durament les impreci-
sions del KH-7, que va tenir 
greus problemes per poder 
replegar amb la suficient efi-
ciència per aturar el veloç joc 
de les val·lisoletanes. Amb 
aquesta derrota el KH-7 es 
despenja considerablement 
de les primeres posicions i 
cau en la vuitena posició de 
la classificació.

Salva Puig es va veure 
obligat a intervenir ràpida-
ment en el partit. El tècnic 
va demanar temps mort poc 
abans del minut 10 –amb 6-3 
en el marcador– en veure la 
poca clarividència ofensiva 
del KH-7, que estava passant 
moltes angúnies per trobar 
situacions de llançament. 

va liderar un parcial de 0-3 
aprofitant alguns desajustos 
a la defensa local (12-9, min 
20). No obstant això, una 
exclusió de Carmen Prelchi 
abans del descans va per-
metre a les locals tornar a 
agafar aire en el marcador 
i marxar amb un avantatge 
considerable al descans (18-
13).

A la represa, l’entrada de 
Marta Mera va donar millors 
prestacions sota els pals, 
però no va evitar que les 
locals trenquessin el partit 
amb els gols de González de 
Garibay i Elba. El 22-14, del 
minut 35, ja va deixar el par-
tit sentenciat, amb una dife-
rència que va arribar a ser de 
fins a nou gols.

Els pecats del KH-7 es van 
repetir a la represa, després 
de sumar més pèrdues i faci-
litar a les locals que comen-
cessin a posar terra al mig en 
el marcador amb la lateral 

Lorena Téllez –quatre gols 
en els primers minuts– que 
posava en evidència la 
defensa vallesana (10-4). 
Passat l’equador del primer 
temps, Martina Capdevila 

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

Poblenou, 25 
KH-7, 36
Barcelona

El KH-7 BM Granollers va 
donar un cop sobre la taula i 
va fer un dels millors partits 
de la temporada. Va superar 
al Poblenou –únic equip 
capaç de guanyar al líder, el 
BM La Roca–. Els de Sergio 
Pozo no van poder plasmar 
el seu bon joc en el marcador 
en el primer temps. El joc 
amb el pivot va ser un autèn-
tic maldecap per als visitants. 
A la represa, la defensa valle-
sana es va entonar i va tren-
car el partit definitivament.

KH-7 BM Granollers: 
Varela, Valera (8), Marc Vega 
(6), Ekaitz (1), Armengol 
(2), Romero (3) i Guillem 
Vega (2) [set inicial]; Zudaire 

(ps), Massa (1), Pont (3), 
Bermúdez (1), Mainar (2), 
Domingo (5), Castilla i Can-
tón (2).

Parcials: 2-3, 4-6, 7-8, 9-12, 
13-14, 14-17 [descans]; 17-22, 
19-27, 21-29, 23-32, 24-34 i 
25-36 [final]

St. Joan Despí, 30 
Palautordera, 22
Sant Joan Despí

El Sant Joan Despí va allar-
gar una setmana més, i ja 
en són sis, el nombre de 
partits sense guanyar del 
Palautordera-Salicru. Els 
del Baix Montseny van tenir 
poques opcions després del 
parcial inicial de 10-3 que els 
va obligar a anar a remolc. 

Palautordera-Salicru: 
Gesa, López, Pérez (3), 

Anfruns (1), Encinas (2), 
Genís (1), Casado, Rius (1), 
Orts, Biel (4), Aritz (2), 
Tomàs (2), Clausells (3), 
Agustí (3) i Pascual.

Parcials: 5-1, 7-2, 10-3, 11-
5, 13-5, 15-7 [descans]; 18-9, 
21-11, 22-13, 24-14, 27-18 i 
30-22 [final].

La Roca, 32 
Sant Martí, 24
La Roca del Vallès

Amb poc més de deu minuts 
en va tenir suficient el 
Mubak BM La Roca per des-
fer-se amb molta claredat 
del Sant Martí Adrianenc. 
L’equip visitant va donar 
moltes concessions als 
roquerols, que, malgrat les 
baixes a la primera línia, va 
poder resoldre el partit sen-

se problemes. Les pèrdues 
de pilota i les aturades de 
Miquel van ser claus en els 
primers minuts per obrir 
escletxa.

Mubak BM La Roca: 
Miquel (1), Manzano (9), 
Camprubí, Guillem Castillo, 
Galisteo, Navarro (2) i Òscar 
Castillo (5) [set inicial]; 
Aaron (ps), Catafal, Sánchez, 
Sanoun, Inserte, Piqueras 
(8), Sola (4), Montplet (2) i 
Aguilera (1).

Parcials: 6-1, 8-3, 9-4, 12-6, 
15-9, 18-12 [descans]; 19-14, 
21-15, 23-17, 28-21, 30-22 i 
32-24 [final].

Bordils, 32 
Sant Esteve, 24
Bordils

La visita a la pista del Bordils 

va significar el final de la 
bona dinàmica del Sant Este-
ve de Palautordera. Els de 
Bosch i Castellarnau no van 
fer un mal partit i el cert és 
que la diferència final en el 
marcador va ser aconsegui-
da en el darrer parcial. Els 
visitants van tenir molts pro-
blemes en defensa, especial-
ment al segon temps, en què 
van encaixar 21 gols i van 
donar massa facilitats.

CH Sant Esteve: Gesa, 
Fons (5), Hernández (3), 
Ponsatí, Àngel (2), Morales 
(5) i Colomé [set inicial]; 
Volart (ps), Xerta (3), Deu-
mal, Lleonart, Pujadas, Bosch 
(1), Morell (4) i Planas (1).

Parcials: 3-3, 4-4, 6-7, 8-10, 
10-11, 11-11 [descans]; 15-13, 
19-15, 21-17, 24-20, 27-24 i 
32-24 [final].

C. Rural Aula Valladolid  35

Carmen Sanz, Elena García (1), 
González de Garibay (6), Cristina 
Cifuentes (3), Lorena Téllez (6) i 
Teresa Álvarez [set inicial]; Lourdes 
Guerra (ps), Elba Álvarez, Jimena 
Laguna (2), Claudia Álvarez, Inoa 
Lucío (2), Malena Valles (3), Sara 
Molés (1), Elena Cuadrado (3), 
Rafaela Bergara i Savina Bergara (1).

KH-7 BM Granollers 27

Nicole Wiggins, Ana González 
(6), Jana Castañera (2), Martina 
Capdevila (4), Janna Sobrepera, 
Carmen Prelchi (5) i Ona Vegué (1) 
[set inicial]; Marta Mera (ps), Anna 
Colomer, Elene Vázquez (1), Lea 
Kofler (2), Lora Sarandeva (2), Dias 
Minto (3) i Paula Milagros (1).

ÀRBITRES: Tania Rodríguez i Lorena García. Exclusions per Claudia Álvarez del 
Caja Rural Aula Valladolid i Carmen Prelchi (2) del KH-7 BM Granollers

PARCIALS: 3-2, 6-3, 10-5, 12-8, 14-11, 18-13 [descans]; 22-14, 24-17, 26-20, 30-21, 
33-24 i 35-27 [final].

El KH-7 Atlètic 
dona moltes 
facilitats 
i cau golejat

KH-7 BM Granollers At. 17

Dana, Gaig (1), Sánchez (4), 
Gavañach (6), Muñoz, Pascual (1) 
i Grañana [set inicial]; Buscà (ps), 
Corbera (1), Miralles, Sau (2), 
Pleguezuelos, Alarcón (2), Gaig (1) i 
Estrada.

Grupo USA H. Mislata 37

Sabina, Maeso (2), Prósper (2), 
Cañavera (6), María Cardona (4), 
Lagarda (5), Ramírez (4), Acuña (4), 
Juan (1), Aracelli, Bayonas, Yugueros 
(3), Núria Cardona (2), Tamara (3) i 
Soler (1).

ÀRBITRES: Núria Martos i 
Lara Martínez. Exclusions per 
Pleguezuelos (2) i Pascual del KH-
7 BM Granollers Atlètic i Maeso i 
Yugueros del Grupo Usa Handbol 
Mislata.

PARCIALS: 1-3, 3-6, 4-10, 7-15, 9-18, 
10-20 [descans]; 12-24, 13-28, 15-29, 
15-30, 16-34 i 17-37 [final]. 

Granollers

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers Atlè-
tic segueix en un període 
d’adaptació a la categoria i 
de millora, però, malaurada-
ment, segueix sense servir-li 
per competir els partits. 
L’equip de Javier López va 
tenir poques opcions davant 
l’Handbol Mislata, un dels 
equips punters de la lliga. 
Les vallesanes, amb molts 
problemes en defensa, van 
donar massa facilitats a un 
dels millors atacs de la lliga. 
A més, en atac també van 
perdre moltes pilotes que 
van ser una llosa massa gran.

PLATA FEMENINADIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
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El jugador de l’Esport Club Hamza Bakali –en la imatge, encarant Marcel al partit d’anada jugat– va ser un dels destacats amb les seves arribades per la banda

L’Esport Club torna d’Ascó amb 
alguna cosa més que una derrota
L’entrenador José Solivelles fa debutar a l’equip Isaac Padilla i Roger Garcia

Ascó 

EL 9 NOU

Nou pas enrere de l’Esport 
Club Granollers en la seva 
lluita per la permanència. 
Dissabte, contra un rival 
directe com era l’Ascó 
–penúltim classificat, dos 
punts per sota a la classifica-
ció– va perdre per 2 a 0, un 
resultat que esdevé quelcom 

més que una derrota perquè 
els granollerins també hi 
havien perdut al partit de la 
primera volta, al municipal 
del carrer Girona (2-3). La 
derrota de dissabte permet 
a l’Ascó superar els de José 
Solivelles a la classificació, 
que passen a ser penúltims 
–en zona de descens– a un 
punt de l’Ascó –amb qui té la 
diferència de gols perduda– i 

FC Ascó 2

Verdejo, Genís, Cuenca, Miravent, 
Sardà (Roda, min 78), Marcel 
(Meseguer, min 46), Rabassó (Blanch, 
min 72), Rosales, Cáliz (Samper, min 
64), Perelló i Badia (Espinar, min 46).

EC Granollers 0

Martín, Bah, Díaz, Escamilla (Aitor, 
min 44), Jandro (Roger, min 62), 
Hamza, Montoro (Juanpi, min 85), 
Marquillas (Castellano, min 62), 
Ayub (Urbina, min 62), Padilla i Juli.

ÀRBITRE: Pol Curiel, assistit a les bandes per Roger Giró i Pablo González. 
Targetes: Rabassó, Cuenca, Perelló i Miravent de l’Ascó i Jandro, Padilla, Juanpi 
i Bah de l’Esport Club Granollers.

GOLS: 1-0, Perelló, min 55; 2-0, Meseguer, min 58.

a quatre del Sants.
L’Esport Club va començar 

pressionant molt amunt, 
recuperant pilotes a camp 
contrari i aconseguint algu-
nes centrades a l’àrea que 
no van trobar rematador. Al 
minut 9 el lateral Montoro 
ho va provar amb un xut de 
lluny que va sortir fregant el 
pal. El mateix jugador ho va 
tornar a provar, 10 minuts 
abans del descans, amb un 
xut creuat que el porter Ver-
dejo va refusar amb una gran 
estirada. El major domini 
granollerí no va permetre a 
l’Ascó apropar-se als dominis 
de Manu Martín i l’únic xut 
dels locals, de Marcel, va ser 
des de la distància i va sortir 
fregant el travesser.

Abans del descans va arri-
bar la primera mala notícia 
per als granollerins, amb la 
lesió de Roger Escamilla i en 
tornar dels vestidors va arri-
bar la segona mala notícia: 
els gols de l’Ascó.

Tot just començar Manu 
va haver d’aturar un primer 
xut dels locals. Minuts més 
tard va refusar un altre xut 
de l’Ascó, amb la desgràcia 
que Perelló es trobava tot sol 
a l’àrea per recollir aquest 
refús i marcar l’1 a 0. Tres 
minuts després l’Ascó va 
penjar una pilota a l’àrea i 
Meseguer, lliure de marcat-
ge, va fer el segon.

Solivelles havia fet debutar 
Padilla a l’onze inicial i va 
fer debutar Roger Garcia al 
minut 62. Seu va ser el xut 
més perillós dels granolle-
rins, que va desviar Verdejo. 
Aitor també ho va provar 
però el xut va anar al lateral 
de la xarxa.

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA. Grup 1 F. SALA MASCULÍ

CF Mollet UE 1

Medina, Reche, Jiménez (Jacobo, min 
83), Édgar, Sergio Sánchez (Waly, 
min 46), Alexis, Noel (Uroz, min 80), 
Suárez, José (Alieu, min 46), Pesky 
i Nieto.

Esc. Futbol CE Mataró 0

Guillamat, Mola (Cordón, min 
65), Gual, Martínez (Paredes, min 
50), Almellones, Bargalló, Juwara, 
Castellvell, Bañuls (Tejedo, min 73), 
Yustos (Escoto, min 65) i Villagrasa 
(Dawda, min 73).

ÀRBITRE: Ricard Navarro, assistit a les bandes per Albert Sans i Pol Bruset. 
Targetes: Alexis (TG+VD, min 42), Waly, Jiménez, Uroz, Alieu i David Parra 
(entrenador) del Mollet i Bargalló, Martínez, Castellvell, Juwara (VD, min 42), 
Almellones, Dawda i Raúl Monroy (entrenador) de l’Escola Futbol Mataró.

GOLS: 1-0, Alexis, min 4.

La picabaralla per un suposat 
insult racista enrareix  
la victòria del Mollet

FC l’Escala 2

Lucas, Genís, El Kassoiri, Sánchez, 
Jam (Resta, min 67), Gilham, 
Zouhair, Caball, Konteh (Jaaidi, 
min 46), Jaiteh (Sangare, min 46) i 
Vergara (Massó, min 67).

CF Les Franqueses 1

Jahir, Lars (Llanes, min 63), Atanasio, 
Maude, Mejías, Vico, Aparicio (Cisse, 
min 46), Younoussa (Manzanera, min 
63 (Ramon Suárez, min 77)), López, 
Ilyas (Ulldemolins, min 46) i Planas.

ÀRBITRE: Daniel Garcia, assistit a les bandes per Adrián García i Roger Travet. 
Targetes: Konteh, Zouhair, Sangare, Sánchez, Genís i Sergi Luis (entrenador) de 
l’Escala i Mejías (2, min 82).

GOLS: 1-0, Sánchez, min 8; 2-0, Gilham, min 36; 2-1, Maude, min 55.

El CF Les Franqueses perd  
al camp de l’Escala i es manté 
a la part baixa de la taula

El CN Caldes  
perd per la mínima 
contra el líder  
Les Corts (2-3)

Caldes de Montbui

El CN Caldes va fer un bon 
partit contra el líder però li 
va mancar encert de cara al 
gol. Tot just començar van 
encaixar el 0-1 però l’equip 
va respondre bé, malgrat les 
nombroses baixes que van 
obligar a debutar jugadors de 
la base. Una errada va supo-
sar l’1-2 i un xut de falta, l’1-
2. Després, jugant de cinc, el 
debutant Eudald Ripollès va 
fer el 2-3. En l’última jugada 
el porter visitant va treure 
un xut del Caldes de sota els 
pals.

CN Caldes: Muñoz, López, 
Armijo, Guardeño i Benach 
[cinc inicial]; Eudald, Navarro, 
Abad, Pujol i Sánchez.

Gols: 0-1, min 1; 1-1, Armi-
jo, min 28; 1-2, min 30; 1-3, 
min 38; 2-3, Ripollès, min 39.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Mollet es va endur per 
la mínima un partit, contra 
l’Escola Futbol Mataró (1-
0), enrarit per un suposat 
insult racista d’un jugador 

del Mollet a un del Mataró, al 
llindar del descans –ambdós 
jugadors van acabar expul-
sats–. El Mollet es va avançar 
amb un gol d’Alexis i després 
va ser el Mataró qui va domi-
nar mentre el Mollet creava 
perill al contraatac.

L’Escala

EL 9 NOU

El CF Les Franqueses es man-
té tercer per la cua en perdre 
al camp d’un dels líders, el 
FC l’Escala, per 2 gols a 1. 
Els de Manolo Parralo, a 
més, van jugar els últims 10 
minuts amb un home menys 

per l’expulsió d’Óscar Mejías.
L’Escala, que tenia el 

liderat en joc després de la 
victòria del Mollet contra el 
Mataró, es va avançar al mar-
cador amb un gol de Sánchez 
al minut 8 i un altre de Gil-
ham al 36. Maude, al 10 de la 
represa, va retallar distàncies 
pels vallesans.

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF. Grup 5
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La jugadora del Llerona Alexia Cortés intenta escapar-se per velocitat d’una jugadora del Sabadell
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FUTBOL - PREFERENT FEMENÍ

El Llerona, mancat 
d’encert, empata a zero 
contra el Sabadell

El CD La Concòrdia s’endú el 
derbi amb ‘hat-trick’ de Kautar
Les de la Llagosta es troben provisionalment sense entrenador per la marxa de Javi Ruiz

La Llagosta

EL 9 NOU 

El CD La Concòrdia es va 
endur el derbi vallesà contra 
el CN Caldes en vèncer per 
4 gols a 3 en un partit molt 
igualat, amb fases de domini 
altern i que va decidir Kau-
tar Azdaou amb un gol a sis 
minuts del final que servia 
per aconseguir un hat-trick 
que va resultar decisiu.

L’equip de la Llagosta, sen-
se entrenador per la marxa 
de Javi Ruiz –el delegat, Iván 
Beas, es va asseure a la ban-
queta de forma provisional– 
va començar amb més decisió 
i al primer minut ja va avan-
çar-se en el marcador amb 
un gol de Paula Pérez. El gol 
va donar confiança a l’equip, 
que va dominar els primers 
minuts de partit. Quan van 
començar les rotacions va ser 
el Caldes qui va començar 
a posar-se a to. En un doble 
xut, i aprofitant el rebot en 
una jugadora local, Lucía va 
marcar l’empat. Un minut 
després, un penal comès per 
Marina va permetre a Emma 
fer l’1-2 que posava les calde-
rines al davant al marcador.  
Una bona jugada individual 
de Kautar al llindar del des-
cans va servir per fer l’empat 
a 2 amb un xut al pal curt i a 
dalt.

per fer el 3-2. Un avantatge 
que tot seguit va quedar en 
un no-res gràcies a un xut de 
falta directa d’Adriana que 
va restablir l’equilibri al mar-
cador. A sis minuts del final 
una bona jugada de Sonia, 
amb passada enrere va servir 
perquè Kautar, de taló, mar-
qués el 4-3. El Caldes va pas-
sar a jugar de cinc buscant 
l’empat però les locals es van 
defensar molt bé.
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Kautar, autora de tres gols, trepitja la pilota per intentar desfer-se de la pressió de Leyre i de Sandra

CD La Concòrdia 4

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

CN Caldes 3

Mireia, Adriana, Andrea, Sandra i 
Celia –[cinc inicial]–; Jèssica (ps), 
Emma, Leyre, Lucía, Ona i Laia.

ÀRBITRES: Julián Novillo i Marc Romero. Targetes: Marina (2, min 28) del CD 
La Concòrdia.

GOLS: 1-0, Paula Pérez, min 1; 1-1, Lucía, min 13; 1-2, Emma (p), min 14; 2-2, 
Kautar, min 20; 3-2, Kautar, min 26; 3-3, Adriana, min 26; 4-3, Kautar, min 34.

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ ESTATAL

El 
Palautordera 
goleja el cuer 
amb facilitat

Fundació CE Júpiter 0

Sánchez, Sanchís, Bellido, Gutiérrez, 
Alcalá, Serrano, Caparrós, Trenchs, 
Álvarez, Ollé i Gemma Meseguer 
[onze inicial]; González (ps), Mireia 
Meseguer, Esteban, Silva, Portillo i 
Fargas.

CF Palautordera 9

Aura, Adaia, Meritxell, Carla, Lídia, 
Paula, Ona, Carola, Laura, Otero i 
Ania [onze inicial]; Antuña (ps), Jana, 
Sonia i Rut.

ÀRBITRE: Ayoub Serroukh, assistit 
a les bandes per Òscar Codina i 
Arnau Masó. Targetes: Laura del 
Palautordera.

GOLS: 0-1, Meritxell, min 2; 0-2, 
Meritxell, min 11; 0-3, Ania, min 41; 
0-4, Adaia, min 48; 0-5, Carla, min 56; 
0-6, Ona, min 60; 0-7, Rut, min 70; 0-
8, Rut, min 73; 0-9, Ona, min 77.

Barcelona

EL 9 NOU

El Palautordera es va desfer 
amb molta comoditat del 
cuer, Fundació CE Júpiter. 
Després de dues jornades 
sense poder jugar, l’equip 
va sortir molt motivat i de 
seguida dos gols de Meritxell 
van posar l’equip amb avan-
tatge. El Júpiter va intentar 
avançar línies a la segona 
part però el Palautordera va 
saber trobar bé els espais per 
desbordar i ampliar el marca-
dor. El Júpiter, amb el 0-5, va 
fallar un penal.

Llerona

EL 9 NOU

La derrota de la jornada pas-
sada contra el Terrassa (3-1) 
va deixar males sensacions a 
un Llerona que aquest diu-
menge, contra el Sabadell, 
va millorar amb escreix. A 
aquesta millora, però, li va 
mancar l’encert de cara a por-

FUTBOL PREFERENT

teria perquè les sensacions 
fossin bones del tot. Al final 
les de Joan Garcia només van 
poder empatar a 0 contra un 
Sabadell que amb prou fei-
nes va inquietar la porteria 
de Mar Cot.

La primera meitat va ser 
equilibrada però amb les 
ocasions més clares per part 
del Llerona, mentre que el 

Sabadell tan sols va xutar 
un parell de cops a porteria i 
tots dos xuts van sortir des-
viats.

A la segona part el domi-
ni del Llerona va ser total, 
jugant sempre a camp con-
trari i no deixant que el 

Sabadell passés del mig del 
camp. La manca d’encert als 
últims metres va fer que el 
marcador no es mogués.

Al començament de la 
segona part de nou va ser La 

Concòrdia qui va començar 
millor i Kautar va repetir gol 

CE Llerona 0

Mar, Mireia, Tania, Alcázar, Aina 
Lan, Núria, Alexia, Llorente, Mónica, 
Xènia i Witny Naomi [onze inicial]; 
Yavila, Natalia, Marta, Carmona, 
Míriam, Aguilera i Alba.

CE Sabadell FC 0

Vela, Vílchez, Morante, Gómez, 
Bermejo, Del Toro, Borda, Zerouali, 
Morban, Romero i Fernández [onze 
inicial]; Miguel, Expósito, Cruz, 
Sánchez i Alací.

ÀRBITRE: Víctor Gutiérrez, assistit a les bandes per Ismael Vázquez i Marc 
Formoselle. Targetes: Morante, Cruz i Sánchez del Sabadell.

GOLS: Cap
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Omar Diao, de la Torreta, i Saidou Diallo, del Cardedeu, pugnen per una pilota dividida
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Cardedeu

EL 9 NOU

El Cardedeu va amb pas ferm 
cap al lideratge, malgrat 
comptar amb diverses bai-
xes d’importància. L’equip 
de Jordi Peris, des de ja fa 
setmanes, està trucant a la 
porta dels equips de dalt i 
s’ha consolidat com un seriós 
candidat a l’ascens a Primera 
Catalana. Aquesta setmana 
va sumar la sisena victòria en 
els darrers set partits i ho va 
fer davant La Torreta, que no 
va poder confirmar les sen-
sacions sumades la darrera 

setmana després de vèncer 
l’Argentona i que, per la seva 
part, també continua patint 
molt per les baixes per lesió.

Des de bon principi, el 
Cardedeu va tenir el domini 
territorial en el camp contra-
ri, per tal de generar diverses 

arribades. Tot i això, els pri-
mers a acostar-se van ser els 
locals amb diverses accions a 
pilota aturada. L’1-0 va arri-
bar en una acció de picardia 
en què els locals van servir 
de pressa un servei de banda, 
Aleix Colom va filtrar una 
passada a David Masanet, 
que va superar la sortida de 
Roger Matamala. El gol va 
fer mal als visitants que, no 
obstant això, es van apro-
ximar a la porteria de Toni 
Jiménez amb dos xuts, des de 
la distància, de Bilal.

A la segona part, el 
Cardedeu va ensenyar la seva 
millor versió i va passar per 
sobre de La Torreta. Gassa-
ma va fer el 2-0 en aprofitar 
un refús del porter a l’àrea 
petita al minut 63. El mateix 
davanter cardedeuenc va fer 
una gran acció per sentenciar 
el partit amb el tercer gol, en 
el qual va desfer-se de tres 
defenses per acabar superant 
Matamala. Amb el partit ja 
sentenciat, l’equip local va 
fer un petit pas enrere i els 
visitants van agafar les reg-
nes del partit per intentar 
fer algun gol. No obstant 
això, van ser els locals que 
van segellar el triomf amb 
el 4-0 de David Calvo, que 
va aprofitar una assistència 
de Masanet en plantar-se els 
dos sols davant de Matamala.

El Cardedeu va donar 
entrada a jugadors poc habi-
tuals, de l’equip B, com Òscar 
Morales que va debutar.

El Cardedeu, a tocar del liderat
L’equip de Jordi Peris reafirma el seu bon moment i se situa segon provisionalment

Taradell (Osona)

EL 9 NOU

Els errors individuals van 
ser una llosa molt gran per 
al Parets B, que va caure al 
camp d’un rival directe de 
la zona mitjana-baixa de la 
classificació com el Taradell. 
L’equip osonenc va mostrar 
una eficàcia molt elevada i 
va viure d’aprofitar les pèr-
dues de pilota i la manca de 
contundència defensiva de 
l’equip de Kiko Sánchez, que 
va ensenyar la seva faceta 
més vulnerable.

Aradilla, que tornava a 
l’equip després d’algun partit 
d’absència, no va tardar a 
obrir el marcador aprofitant 
una ràpida transició al minut 
2. El Taradell, que havia 
començat millor el partit, 
va respondre aviat i va apro-

La Molletense 
planta cara 
al segon i suma 
un empat

Barcelona

EL 9 NOU

Després de dues setmanes 
sense poder jugar, la Molle-
tense va reprendre la lliga 
amb un valuós empat al camp 
del Turó Peira, segon classi-
ficat. La Molletense va tenir 
una bona entrada al partit, 
que es va reafirmar amb el gol 
de contraatac de Carrillo. Els 
locals van sortir en tromba al 
segon temps i van començar 
a crear ocasions. Díaz va fer 
el gol de l’empat amb un xut 
creuat després d’una paret a 
la frontal de l’àrea.

FUTBOL MASCULÍ - SEGONA CATALANA

FC Cardedeu 4

Jiménez, Vallejo, Colom (Estany, 
min 63), Gassama, Masanet, Guillem 
Verdaguer, Gegúndez (Morales, 
min 63), Oriol Verdaguer, Diallo 
(Matamala, min 59), Lamine (Calvo, 
min 59) i Fermín (Garcia, min 77).

CF La Torreta 0

Matamala, Arenas, Sánchez, El Asri 
(Alan, min 67), Garcia, Martín, Bilal 
(Tormo, min 67), Diao (Moreno, min 
77), Veraguas (Abel, min 22) (Rubio, 
min 67), Abdelkarim i Senyé.

ÀRBITRE: Oriol Martínez assistit a les bandes per Borja Aranda i Sala Heddine 
Haouzi. Amonestacions per Lamine i Fermín del Caldes i Sánchez per La 
Torreta.

GOLS: 1-0, Masanet, min 28; 2-0, Gassama, min 63; 3-0, Gassama, min 76; 4-0, 
Calvo, min 90.

CCD Turó Peira 1

Cortés, Vázquez, Muñoz (Bernard, 
min 89), Fernández (Ambrojo, min 
89), Mateos, Valverde (Ocampos, min 
71), Jonathan Willian (Veguín, min 
63), Yassin, Tejera (Villegas, min 71), 
Díaz i Xavi.

UD Molletense 1

Ortega, Gil, Molist, Carranza, Abad, 
Quiñones, Becerra, Carricondo, 
Diarra, Carrillo (Collado, min 84) i 
Cala (Muñoz, min 73).

ÀRBITRE: Ismael Douha assistit 
a les bandes per Roger Pons i Àlex 
Valero. Amonestacions per Yassin, 
Tejera, Fernández, Cortés, Muñoz 
i Villegas pel Turó Peira i Diarra, 
Molist i vermella directa per Ortiz de 
la Molletense.

GOLS: 0-1, Carrillo, min 29; 1-1, Díaz, 
min 77.

UD Taradell                   4

Genís, Bassas, Pau, Vila (Freixas, min 
85), Font, Erik (Pladevall, min 71), 
Ventura (Arnau, min 62), Honda, 
Oriol (Pradell, min 71), Marc i Sala 
(Coma, min 85).

CF Parets B                    2

Muñoz, Miró (Torralba, min 44), 
Polo, Rocamora, Muñoz (Rodríguez, 
min 71), Marouam, Eduard (García, 
min 44), Obiol, Segovia (Tortosa, 
min 68), Aradilla i Toure (Hidalgo, 
min 62)

ÀRBITRE: Jorge Pérez assistit a les bandes per Marc Valero i Lucas Tintore. 
Amonestacions per Ventura del Taradell i Miró, Aradilla i Polo del Parets B.

GOLS: 0-1, Aradilla, min 2; 1-1, Bassas, min 9; 2-1, Erik, min 43; 3-1, Vila, min 46; 
4-1, Vila, min 53; 4-2, Tortosa, min 73.

Alexia Putellas i Gemma 
Font, del Barça, conquereixen  
la Supercopa d’Espanya

L’eficàcia del Taradell castiga 
els errors individuals del Parets B

fitar un error en el rebuig 
d’un defensa local per fer 
l’empat, just abans del minut 
10. Després d’uns primers 
minuts en els quals va estar 
molt ofegat per la pressió, el 
Parets va millorar les seves 
prestacions amb pilota i va 
poder avançar-se amb una 
ocasió molt clara d’Aradi-
lla. En els millors moments 

visitants, una nova pèrdua 
abans del descans va signifi-
car el 2-1 d’Erik. Un cop dur 
que, sumat al gol de Vila als 
quinze segons de la represa, 
va deixar molt tocat el con-
junt vallesà. El mateix Vila, 
poc després, va sentenciar 
fent el 4-1. Als minuts finals, 
Tortosa va maquillar el mar-
cador marcant el 4-2.

Mollet i Tagamanent

El 9 NOU

Alexia Putellas, de Mollet, i 
Gemma Font, de Tagamanent 
–totes dues jugadores del 
Barça– van conquistar aquest 
diumenge la Supercopa d’Es-
panya davant l’Atlètic de 
Madrid a la Ciutat Esportiva 
de la Federació Espanyola de 
Futbol, a Las Rozas. Un títol 
molt desitjat per les blaugra-
nes, ja que la temporada pas-
sada va ser l’única competi-
ció que se’ls hi va escapar, en 
aquella ocasió, també, davant 
l’Atlètic de Madrid.

L’equip blaugrana, una 
vegada més, va guanyar amb 
una solvència aclaparadora i 
va endossar un 7 a 0 a l’equip 
madrileny, que poc va tenir 
a fer davant l’allau de joc de 

l’equip entrenat per Jonat-
han Giráldez. En aquesta oca-
sió, Putellas no va poder fer 
cap gol i va ser substituïda 
al minut 66 amb el partit ja 
resolt. D’altra banda, Font va 
ser suplent.

On sí que va ser prota-
gonista la migcampista de 
Mollet va ser a les semifi-
nals, de dimecres, davant el 
Reial Madrid. Putellas va 
fer l’únic gol del partit en el 
temps de descompte després 
de rematar una centrada a 
l’àrea des de la banda dreta. 
Putellas, decisiva un cop 
més, va decantar un partit 
molt treballat davant l’equip 
blanc que, a més, també serà 
el rival de les blaugranes en 
l’eliminatòria de quarts de 
final de la Lliga de Campi-
ons. 
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At. Vallès, 3 
CF Ametlla, 2
Granollers 

El CF Ametlla va signar el 
primer gol ben d’hora, de 
la mà de Sissoko, però Ruiz 
–amb un doblet– i Rodríguez 
van remuntar per l’Atlètic 
Vallès. L’Ametlla va tenir 
temps de fer un gol més al 
minut 76.

CE Llinars, 4 
La Batllòria, 0
Llinars del Vallès 

Carrillo es va avançar pel Lli-
nars al minut i el van seguir 
els gols de González, Manent 
i Ninou per completar la vic-
tòria. 

Lliçà de Vall, 2 
Llerona, 5
Lliçà de Vall

El partit va començar amb 
intercanvi de gols. El Lliçà de 
Vall va encetar la llauna i al 
minut 60 el marcador anava 
2-2. El Llerona, però, es va 
desenganxar del rival quan 
faltaven 25 minuts per aca-
bar el partit. 

Violanova 2 
Vilamajor, 2
Vilanova del Vallès 

L’enfrontament es va decidir 
a les acaballes. Primer Porte-
lla es va avançar amb l’1-2 pel 
Vilamajor, però poc després 
López va fer el 2-2 definitiu 
pel Vilanova. 

Santa Perpètua, 4 
Santa Eulàlia, 2
Sta. Perpètua de Mogoda

Cañadilla va fer el primer 
gol del Santa Eulàlia (2-1) 
un minut abans del descans. 
La bona ratxa dels del Vallès 
Oriental va seguir a la sego-
na part, en què Rodríguez va 
aconseguir empatar. Moreno 
i Díez, però, van fer el 4-2 
definitiu pel Santa Perpètua.

Martorelles, 4 
Young Talent, 2
Martorelles

Fins al minut 75, el partit 
va tenir intercanvi de gols. 
El Martorelles va desfer la 
igualtat al marcador amb 
gols de Tabla i Martínez, als 
minuts 77 i 87. 

O. La Garriga, aj. 
Aiguafreda, aj.
La Garriga

El derbi entre la Garriga i 
l’Aiguafreda de diumenge va 
quedar ajornat per sis posi-
tius a la plantilla de l’equip 
local. El partit s’havia ajor-
nat en un inici de dissabte a 
diumenge, però l’augment 
del brot el va fer cancel·lar 
definitivament. També es 
va suspendre el Montmeló-
Cardedeu B.

Burama dona 
la victòria al 
Bellavista Milan 
amb un doblet

Canovelles

EL 9 NOU 

En tres minuts i dos gols, 
Burama, del Bellavista Milan, 
va sentenciar el partit de dis-
sabte a la tarda al camp del 
Canovelles (0-2). El primer 
gol, al minut 67, va arribar 
després que Burama rebés 
una bona passada des de la 
banda dreta. El davanter del 
Bellavista Milan va rematar 
des de dins de l’àrea i va fer 
el 0-1. El segon gol, al minut 
70, el va fer tot sol. Va arren-
car amb una jugada indivi-
dual des de gairebé el mig 
del camp fins a fer arribar la 
pilota a la xarxa rival. A par-
tir de llavors el marcador ja 
no es va moure més. Els gols 
van servir per desencallar 
un partit igualat a la primera 
part, però que el Bellavista 
va saber tirat endavant a la 
segona gràcies a un canvi 
de joc ofensiu. Els visitants 
van tenir més la pilota i van 
generar perill, a diferència 
dels locals, el Canovelles, que 
va acabar la jornada en 12a 
posició. En cavi, el Bellavista 
Milan és quart.
    UE Canovelles: Campoy 
(Luque), González, Khaled 
(Carretero), José, Perera, 
Guàrdia, Riera, Oriol, Gutiér-
rez, Resina (Muñoz) i Castro. 

CA Bellavista Milan: 
Ousmane, Baheddi, Diak-
haby, Navarro (Baldeh), El 
Hihioui (Toledano), Gnorgo, 
Martínez (Requena), Alcán-
tara (Marouan), Diaby, Ber-
ruezo i Burama.  

Àrbitre: Albert Estradé. 
TG: Ousmane, Martínez, El 
Hihioui i Baldeh. 

GOLS: 0-1, Burama, min 
67; 0-2, Burama, min 70. 

El Caldes B 
comença amb  
mal peu contra  
el Tona (3-1)
Tona (Osona)

La derrota del Caldes B con-
tra el Tona ja va començar 
amb mal peu des de l’inici. 
Ges, jugador dels d’Osona, es 
va avançar amb gol al minut 
1. El marcador no es va mou-
re fins a la segona part. El 
Tona va marcar dos gols més 
i Denis va fer l’únic per als 
vallesans. 
    CF Caldes B: Camara, 
Kanoute, Mario (Ortega, Gal-
ván), Gerard, Aradilla, Denis 
(Carreras), Carlos, Vílchez, 
Ariza, Berenguer (Romero) i 
Serna (Almazán).

GOLS: 1-0, Ges, min 1; 2-0, 
Ges, min 54; 2-1, Denis, min 
57; 3-1, Ges, min 73. 
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El Sant Celoni i el Palautordera van disputar dissabte a la tarda el derbi del Baix Montseny

El penals decanten el derbi 
a favor del Sant Celoni 
El Palautordera s’havia avançat amb un gol a la sortida d’un córner

Sta. Maria de Palautordera

EL 9 NOU

El derbi entre el Palautordera 
i el Sant Celoni, que es va dis-
putar dissabte a la tarda, es va 
encarrilar favor dels blanc-i-
vermells gràcies a dos penals 
que va anotar Argemí abans 
de la segona part (1-3). El 
Palautordera, però, va avan-
çar-se al marcador amb una 
jugada d’estratègia, fruit d’un 
córner, que va transformar 
Ruiz. Aviat el Sant Celoni va 
posar les taules. Primer amb 
un penal que va fer el porter 

del Palautordera. I després, 
un altre. Tots dos els va mar-
car Argemí. 

A la segona part, el Sant 
Celoni va portar el domini 

del partit i els locals van fer 
més mal a pilota aturada. 
D’una falta, però, Iraberri va 
marcar de cap el 1-3 defini-
tiu.  

Montornès del Vallès

EL 9 NOU 

Cadascun dels equips va 
optar per una estratègia dife-
rent aquest dissabte al mig-
dia, però el resultat va ser 
del tot igualat (2-2). Mentre 
que els locals –el Montornès 
Norte– va optar per cedir la 
pilota i intentar fer mal al 
contracop, el Lliçà d’Amunt 
va tenir la pilota, però sense 
generar gaire ocasions. Al 
final, els gols per falta direc-
ta dels visitants van equili-
brar la balança al marcador. 
El joc, tot i així, va ser igualat 
a les dues bandes. 

El Montornès Norte es va 
avançar al marcador amb 
un gol de cap de Rubén 

Rodríguez després d’una 
bona centrada de Juan Pérez. 
El Lliçà d’Amunt, però, va 
fer l’empat pràcticament 
després per una falta directa. 
Primer, Molina va enviar la 
pilota travesser i, després, el 
porter del Montornès Norte 
va enfonsar-la a la porteria 

en rebotar conra la seva 
esquena. 

A la segona part, els locals 
van tenir el domini del joc 
una bona estona. Abad va 
marcar sol davant del porter, 
però Arias va tornar a empa-
tar pel Lliçà d’Amunt per una 
falta al minut 86.

El Montornès Norte i el Lliçà 
d’Amunt signen la igualtat
Els visitants van empatar el partit a quatre minuts pel final

CF Palautordera 1

Serra, Saavedra, Almedros (Beato), 
Ruiz, Pérez, Blázquez, Salguero, 
Mutuverría (Casanovas, Segarra), 
Diallo, Palanca i Justícia. 

FC Sant Celoni 3

Morera, Puig (Gesti), Peña, Pan, 
González (Paitu), Hernández 
(Guedj), Argemí, Illa (Iraberri), 
Novo, Aguilera (Albarran) i Paitu. 

ÀRBITRE: Nabil Ghofal. Targetes grogues: Ruiz, Serra, Puigjaner, Beato, 
Blázquez i Pérez, del Palautordera, i Puig, González i Adrià, del Sant Celoni. 

GOLS: 1-0, Ruiz, min 21; 1-1, Argemí, min 32; 1-2, Argemí, min 35; 1-3, Iraberri, 
min 89. 

Montornès Norte 2

Baena, Segura, Abad (Aguilar), 
Carlos, Jordi (Moustapha), Pereira, 
Rodríguez, Mangassouba, Antonio 
(Venegas), Pérez i López (Marcos).

Lliçà d’Amunt 2

Barea, Tenorio (Gil), Mohamed, 
Arias, Palet, Molina, Olmo (Loira), 
Diaby, Mateos, Fofana (Gassama) i 
Del Pino (Vila). 

ÀRBITRE: Gerard Romero. TG: Abad, Antonio, Pérez i Aguilar, del Montornès 
Norte, i Reyes, Palet, Molina, Arias, Mateos i Gassama, del Lliçà d’Amunt. 

GOLS: 1-0, Rodríguez, min 37; 1-1, Molina, min 39; 2-1, Abad, min 69; 2-2, Arias, 
min 86. 
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LLIGA LEB PLATA. Grup Est

COPA CATALUNYA MASCULINA. Grup 3

Albacete Basket 80

David Erik Knudsen (8), John Paul 
Carroll (17), Jorge Mejías (6), Víctor 
Ruiz (11) i Will Andrew Moreton 
(24) [cinc inicial]; Víctor Moreno (12) 
i Oliver Jerome Bieshaar (2).

Rec. Gaudí CB Mollet 71

Toni Figuerola (2), Marc Sesé 
(11), Ignasi Belver (15), Yeikson 
José Montero (10) i Carles Marzo 
(9) [cinc inicial]; Sergi Tell, Sergi 
Guàrdia (7), Marc Pagès (11) i José 
Manuel Coego (6).

ÀRBITRES: Christian Meira i Aldo Jesús Rodríguez. Van xiular faltes 
antiesportives a Figuerola i Montero (2, min 40) del Recanvis Gaudí CB Mollet. 
Van assenyalar faltes tècniques a Carroll i Moreton del Bueno Arenas Albacete 
Basket i a l’entrenador Josep Maria Marsà del Recanvis Gaudí CB Mollet.

PARCIALS: 15-22 [primer quart]; 38-42 [descans]; 62-53 [tercer quart] i 80-71.

Albacete

EL 9 NOU

El Bueno Arenas Albacete 
Basket es va convertir en la 
primera pedra a la sabata pel 
Recanvis Gaudí CB Mollet. 
Els de Josep Maria Marsà ja 
hi havien perdut en l’estrena 
a casa –en la nova catego-
ria–, després d’una pròrroga 
(87-90) i dissabte van repe-
tir derrota (80-71), aquest 
cop al Pavellón del Parque 
d’Albacete. L’equip de Josep 
Maria Marsà va fer un bon 
primer quart en què van aga-
far avantatge, van mantenir-
se al davant al segon quart 
malgrat començar-se a veure 
una millor a l’equip local, 
però al tercer quart la dava-
llada va ser dràstica i ja no 
van poder recuperar terreny.

La derrota, contra un dels 
rivals de la part alta, no treu 
que els molletans estan fent 
un molt bon paper en aques-
ta categoria, on ara com ara, 
acabada de començar la sego-
na volta, es troben en zona 
de play-offs amb un balanç 
positiu de vuit victòries i sis 
derrotes.

L’Albacete va començar el 
partit amb dos triples conse-
cutius que li van donar el pri-
mer avantatge del partit (del 
2-5 al 8-5) però va abusar 
massa d’aquest llançament 
exterior i no va estar gens 
encertat. El Mollet, en canvi, 
ho va provar sense capficar-

COP. CAT. FEM.

Un mal 
segon quart 
condemna  
el Granollers

Bàsquet SAFA Claror 59

Rogés (1), Ferró (5), Muñoz (8), 
Moya (13) i Ventosa (4) [cinc inicial]; 
Esquivias (3), Cabarrocas (8), Gómez 
(5), Villalonga (2), Cuchillo (3) i 
Susín (7).

CB Granollers 41

Marata (1), Povedano (3), Lobo, 
Molina (8) i Ibern (9) [cinc inicial]; 
Musach (4), Conejos (5), Ferrer (5), 
Tirvió, Laborda (6) i Aguilar.

ÀRBITRES: Francesc Xavier Piñol 
i Jordi Farré. No hi van haver 
eliminades per cinc faltes personals. 
Van assenyalar faltes tècniques a la 
banqueta del Bàsquet SAFA Claror 
i a l’entrenador Martí Roget del CB 
Granollers.

PARCIALS: 11-11 [primer quart]; 
27-16 [descans]; 42-29 [tercer quart] 
i 59-41.

Barcelona

EL 9 NOU

El CB Granollers va pagar car 
un mal segon quart, del qual 
ja no es va recuperar, i va 
perdre a la pista del Bàsquet 
SAFA Claror per un clar 59 a 
41, equip amb qui ja havien 
perdut a la primera volta 
(42-66). Després d’un primer 
quart equilibrat va arribar un 
segon quart en què les barce-
lonines van marcar distàncies 
amb un parcial de 16-5. El tir 
exterior va permetre al SAFA 
Claror augmentar l’avantatge 
al tercer i últim quarts. 

El Sant Gervasi, 
derrotat a la pista d’un 
dels líders, el Sant Adrià
UB Sant Adrià 89

Aragall (8), Piñero (3), Suárez (12), 
Borrero (13) i Talaverón (12) [cinc 
inicial]; Ribas, Meruelo (17), López 
(11), Villar (8), Carreras i Colinas (5).

Sant Gervasi 80

Rabassó (18), Miquel (21), Díaz (14), 
Martín (11) i Caminal (14) [cinc 
inicial]; Orois (2), Vázquez, Fuentes 
i Piqueras.

ÀRBITRES: Eduard Rey i Javier Ruiz. No hi van haver eliminats per cinc faltes 
personals. Van xiular una falta antiesportiva a Colinas del Comodality-UB Sant 
Adrià i una falta tècnica a Talaverón del Comodality-UB Sant Adrià.

PARCIALS: 22-17 [primer quart]; 45-32 [descans]; 63-56 [tercer quart] i 89-80.

St. Adrià B. (el Barcelonès)

EL 9 NOU

El Sant Gervasi, que dijous 
s’havia imposat en el derbi 
vallesà contra el Ripotrans 
Lliçà d’Amunt (78-63) i 
aconseguia així la quarta 
victòria de la temporada, no 
va poder donar continuïtat a 
la victòria, aquest dissabte, 

a la pista del Comodality-UB 
Sant Adrià, un dels líders del 
grup, amb qui va perdre per 
89 a 80.

El Sant Adrià va tenir 
més encert als dos primers 
quarts. Al tercer el Sant 
Gervasi va recuperar terreny 
i va situar-se a tres punts (67-
64) amb dos triples seguits 
de Díaz i Martín.

Ignasi Belver lluita per un rebot amb John Paul Carroll

s’hi i, amb un joc més elabo-
rat, va aconseguir posar-se 
de nou al davant. Dos triples 
seguits de Marc Pagès i un 
tir lliure d’Ignasi Belver van 
permetre arribar als nou 
punts d’avantatge (13-22).

Una jugada de dos més u 
de Marc Pagès va situar el 
marge en els deu punts (19-
29) i una cistella de Sergi 
Guàrdia el va augmentar fins 
els 12 punts (19-31), diferèn-
cia que es va mantenir amb 
una cistella de José Manuel 
Coego (21-33). Aquest va ser 
el màxim avantatge de què va 
disposar l’equip molletà, que 
a partir d’aquest moment va 
veure com l’Albacete retalla-
va distàncies fins a empatar 
a 38.

Quatre punts de Coego i 
Pagès van permetre al Mollet 
arribar al descans al davant 
al marcador, però el panora-
ma va canviar radicalment 
en tornar dels vestidors. 
L’Albacete va recuperar 
l’encert en el tir exterior i de 
seguida va capgirar el mar-
cador. Set punts seguits de 
Carles Marzo van donar l’úl-
tim avantatge del partit als 
molletans (52-53), que van 
encaixar un parcial de 10-0 
–amb dos triples– als últims 
minuts del tercer quart.

Els triples de Will Moreton 
i Víctor Moreno al darrer 
quart van suposar la sentèn-
cia definitiva en un darrer 
quart de joc molt travat.

El CB Granollers 
resol el partit amb un 
tercer quart excepcional
CB Granollers 72

Castro, Seidi (9), Cervantes (5), 
Viñallonga (1) i Homs (9) [cinc 
inicial]; Ventosa, Pérez (10), Auró 
(18), Subirachs (6), Torné (2), 
Murciano (9) i Serra (3).

CB Santa Coloma 49

Sánchez, Espín (10), López (14), 
Gómez (9) i Gabriel (8) [cinc inicial]; 
Ríos, Carmona, Manubens (2), Farré 
(4), Ortiz (2) i Cabrera.

ÀRBITRES: Albert Chamorro i Ignasi Benet. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Homs i Viñallonga del CB Granollers i a Gómez del CB Santa 
Coloma. Van xiular falta antiesportiva a López del CB Santa Coloma.

PARCIALS: 19-17 [primer quart]; 31-32 [descans]; 58-39 [tercer quart] i 72-49.

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers manté la 
persecució dels líders en vèn-
cer còmodament el CB Santa 
Coloma (72-49).

Després d’un primer quart 
d’alternances en el marcador, 
a l’inici del segon quart el 

Granollers va marcar unes 
distàncies (31-18) que el 
Santa Coloma va capgirar en 
arribar al descans (31-32). El 
parcial de 27-7 amb què els 
granollerins van tornar dels 
vestidors van deixar el partit 
vist per sentència abans d’un 
últim quart en què van arro-
donir la victòria.

El Ripotrans Lliçà 
d’Amunt perd contra 
el Círcol Cotonifici 
Badalona (39-57)

Lliçà d’Amunt

El Ripotrans Lliçà d’Amunt, 
que fa poques setmanes va 
incorporar dos nous juga-
dors, Kabasele Katumba i 
Abdoukhadre Diagne –van 
debutar dijous al derbi valle-
sà contra el Sant Gervasi–, 
va perdre contra un dels 
colíders, el Círcol Cotonifici 
Badalona per 39 a 57. El par-
tit es va mantenir equilibrat 
i amb alternances al marca-
dor fins al descans. Després 
l’equip badaloní es va impo-
sar amb claredat.

Ripotrans Lliçà d’Amunt: 
Jordan, Castillo (8), Car-
racedo (5), Katumba (2) i 
Martínez –[cinc inicial]–; Far-
ré, Ollé, Manero (5), Candil 
(12), Pou i Abad (7)

Parcials: 13-16 i 24-24 [des-
cans]; 29-37 i 39-57.

El Mollet, de més a menys
Els de Josep Maria Marsà s’encallen al tercer quart després d’una bona primera part
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El Caldes guanya el Calafell  
i continua mirant amunt 
El conjunt vallesà desencalla el partit a la segona part amb quatre gols

OK LLIGA MASCULINA
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Rovira, contra el Calafell en una imatge d’arxiu, va fer l’1-3 per al Recam Làser Caldes

Parlem Calafell 1

Edo, Xaus, Mendes, Casas i Gabarró –
cinc inicial–, Marimon, Palau, Ferrer, 
Espinosa i Munné.

Recam Làser Caldes 5

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

ÀRBITRES: Josep Antoni Ribó i Erik Rivas. Targetes blaves: Borja Espinosa, del 
Calafell, i Alexandre Acsensi, del Caldes.

GOLS: 0-1, Rodríguez, min 3; 1-1, Ferrer, min 18; 1-2, Rodríguez, min 27; 1-3, 
Rovira, min 28; 1-4, Rosa, min 41; 1-5, Blanqué, min 42. 

Calafell (Baix Penedès)

EL 9 NOU

El Recam Làser Caldes es va 
imposar diumenge al migdia 
a la pista del Calafell per un 
resultat ampli (1-5). Es tracta 
d’una victòria clau per als 
vallesans, que continuen anat 
de menys a més aquesta tem-
porada, i van escalant a poc 
a poc cap a les posicions de 
dalt. A hores d’ara, de fet, el 
Caldes és setè amb 22 punts, 
a un del Calafell, que és sisè.

Per la seva banda, el partit 
va començar molt bé pels 
interessos dels vallesans. 
Cristian Rodríguez va ence-
tar el marcador al minut 3 
després d’una bona transició, 
que va fer acompanyat de 
Ricart. Tot i així, la primera 
meitat no va ser del tot plà-
cida per al Caldes. El Calafell 
va mantenir la pressió al 
mig del camp i al conjunt 
vallesà li va costar la sortida 
de pilota. Aquesta situació 
va impedir-los seguir amb la 
tònica de cara el gol i Ferrer, 
del Calafell, va acabar sig-
nant l’empat amb un gol al 
minut 18, fruit d’una errada 
en defensa del Caldes. 

La segona part, en canvi, 
va ser totalment pel conjunt 
dirigit per Eduard Candami. 
L’equip va aprofitar molt bé 
els minuts i havent sortit 
del descans, Cristian va fer 

l’1-2 en aprofitar un refús 
del porter rival. El tercer gol 

no es va fer esperar gens. Un 
minut després, Rovira va fer 

l’1-3 amb un xut ras des del 
lateral. 

El partit va passar, més 
tard, a una fase d’intercanvis. 
D’ara fa un contracop un 
equip, ara l’altre. Va ser pro-
videncial, també, el porter 
del caldes, Gerard Camps, en 
diverses ocasions. Més tard, 
Ferran Rosa va fer l’1-4 de 
falta directa, i Marcos Blan-
qué va marcar l’1-5 definitiu 
amb un contraatac lateral, al 
minut 42. 

Massa càstig 
per al Sant 
Feliu contra 
l’Espanyol 

CHP Sant Feliu 0

Amer, Muntané, Yepes, Villa i 
Figueras [cinc inicial], Nuevo, Fajas, 
Pujadó i Figueres.

Wings SD Espanyol 4

Gisbert, Casado, Carrasco, Norberto i 
Güell [cinc inicial], Gual, Ordóñez, Le 
Berre, Querol i Bonneau. 

ÀRBITRES: Jordi Reverter i Cristian 
Garcia. TB: Yepes i Fajas, del Sant 
Feliu. 

GOLS: 0-1, Gual, min 14; 0-2, Gual, 
min 31; 0-3, Le Berre, min 49; 0-4, 
Gual, min 49.

Sant Feliu de Codines

Ton Falqués

Baixes, almenys sis pilotes al 
pal, un arbitratge complicat 
i, sobretot, una falta de gol 
molt preocupant resumeixen 
el partit de Sant Feliu. L’en-
trenador, Xinu, va conside-
rar que havien fet un partit 
espectacular, però insufi-
cient contra l’Espanyol. El 
Sant Feliu semblava tenir el 
control del partit i va generar 
perill, però va encaixar el 0-1 
a la primera part. A la repre-
sa, l’Espanyol, molt més efec-
tiu, va anar fent forat fins a 
un contundent 0-4. Aquest 
resultat deixa als codinencs 
molt tocats i en una situació 
complicada a la classificació 
Són penúltims amb 10 punts.

OK PLATA NORD
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Sofía Reyes, del Bigues i Riells i de blau, i Joana Xicota, del Cerdanyola, van disputar el partit d’aquest dissabte

L’ORKLA-Bigues i Riells, 
mancat de ritme i d’encert, perd 
a casa contra el Cerdanyola

ORKLA-Bigues i Riells 1

Júlia, Camp, Borràs, Aina i Igualada 
[cinc inicial]; Saldaña (ps), Cañadó, 
Sofi Re, Marlena i Erika.

CH Cerdanyola 2

Carla Batlle, Xicota, Silva, Pera i 
Gutiérrez [cinc inicial] Gómez (ps), 
Abril Batlle i Castro.

ÀRBITRE: Raimon Grases. Targetes 
blaves: Cañadó de l’ORKLA-Bigues 
i Riells i Silva i Gutiérrez del CH 
Cerdanyola Feníe Energia.

GOLS: 0-1, Gutiérrez, min 4; 1-1, 
Cañadó, min 13; 1-2, Silva, min 17.

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

L’ORKLA-Bigues i Riells va 
desaprofitar una bona ocasió 
d’assegurar-se la classifica-
ció per a la Copa de la Reina 
en perdre a la seva pista 
per 1 gol a 2 contra el CH 
Cerdanyola Feníe Energía en 
un partit en què tota l’acció 
golejadora es va concentrar a 
la primera meitat. A la sego-
na, el Bigues ho va intentar 
fins al final però la manca 
d’encert i les aturades de 
Batlle van impedir que les 
de Txiqui Carmona –Ramon 
Peralta estava confinat– 
poguessin empatar o fins i 
tot guanyar.

El Bigues sortia de tenir 

tot l’equip confinat i el 
Cerdanyola va arribar amb 
alguna baixa pel mateix 
motiu. El joc va ser molt 

lent per la manca d’entre-
naments i de competició. El 
Cerdanyola es va avançar 
amb un gol enmig d’un gar-
buix. Cañadó va empatar des-
prés que Borràs estavellés un 

penal al pal. Amb l’empat a 1 
el Cerdanyola també va esta-
vellar un penal al pal però 
després, amb un xut llunyà 
de Silva, va aconseguir posar-
se de nou al davant.

A la segona part el domi-
ni del Bigues va ser total, 
sense gaire velocitat i sense 
encert de cara a porteria. El 
Cerdanyola va fallar dues fal-
tes directes.

OK LLIGA FEMENINA
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El Cros de les Franqueses aplega 
unes 350 persones al nou circuit 
La prova es va celebrar dissabte a les instal·lacions de ciclisme de polígon del Pla de Llerona

Llerona

EL 9 NOU

Havien passat dos anys de 
l’última vegada que es va dis-
putar el Cros de les Franque-
ses quan els corredors es van 
trobar aquest dissabte a les 
instal·lacions de ciclisme del 
polígon del Pla de Llerona. 
En conjunt, van participar 
uns 350 corredors, entre les 
modalitats de Cros Popular 
–la 26a– i el Cros Escolar, que 
arribava a la seva 29a edició. 
Una xifra menor que en edi-
cions anteriors –per efectes 
de la covid–, però per sobre 
les expectatives del Patronat 
d’Esports de l’Ajuntament, 
que va organitzar la prova 
conjuntament amb quatre 

letisme del Vallès Oriental, 
però d’altres ho feien a títol 
individual. En el cas del Cros 
Escolar, hi van participar 
molts infants en represen-
tació de les seves escoles. El 
Cros de les Franqueses, de 
fet, és puntuable per a la Lli-
ga comarcal de Cros en totes 
les categories puntuables.

Durant el recorregut, els 
corredors s’hi van trobar 
fustes per esquivar o una 
zona coberta amb sorra de 
platja. Segons la regidora 
d’Esports de les Franqueses, 
Montse Vila, les quarantenes  
per covid haurien fet que-
dar gent a casa per aquesta 
ocasió. A falta de saber els 
guanyadors definitius –que 
publicarà l’Ajuntament 
aquest mateix dilluns–, s’han 
saldat amb èxit algunes 
novetats. Aquest any, per 
exemple, les proves van ser 
mixtes. “Ens trobàvem que 
hi havia molta diferència 
de temps entre els que arri-
baven primers i els que ho 
feien últims.” Això justifica-
ria aquest canvi per fer “més 
competitiva la prova”.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

CB Cornellà - Globalcaja La Roda, ajornat
Real Canoe - Benicarló, ajornat
Valencia BC, 108 - Zentro B. Madrid, 61
FC Cartagena CB, 101 - H. Gran Canaria, 86
Safir Fruits Alginet, 71 - Menorca, 72
Albacete, 80 - Recanvis G. Mollet, 71
Sant Antoni Ibiza - El Ventero CBV, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Albacete..........................14 10 4 1132 1027 24
 2.- FC Cartagena CB ...........14 10 4 1149 1027 24
 3.- Benicarló ........................13 10 3 912 873 23
 4.- Sant Antoni Ibiza ..........12 10 2 942 794 22
 5.- Globalcaja La Roda ........14 8 6 1067 1022 22
 6.- Recanvis G. Mollet ...... 14 8 6 1128 1170 22
 7.- CB Cornellà ....................14 8 6 1037 1019 22
 8.- Menorca .........................13 8 5 983 878 21
 9.- H. Gran Canaria .............14 4 10 980 1105 18
 10.- Zentro B. Madrid ..........13 4 9 967 1118 17
 11.- Valencia BC ....................13 4 9 987 962 17
 12.- Real Canoe .....................13 4 9 1009 1100 17
 13.- Safir Fruits Alginet .......12 3 9 814 919 15
 14.- El Ventero CBV .............13 2 11 909 1002 15

Copa Catalunya. Grup 3

CB Granollers, 72 - CB Santa Coloma, 49
UB Sant Adrià, 89 - Sant Gervasi, 80
Ripotrans CB Lliçà, 39 - Badalona, 57
UE Mataró, 102 - CB Castellar, 86
UE Montgat, 91 - B. Pia Sabadell, 65
Vive-El Masnou, 68 - Sant Josep, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Badalona .........................13 10 3 864 746 23
 2.- UE Montgat ...................12 10 2 947 804 22
 3.- UB Sant Adrià ................12 10 2 974 795 22
 4.- CB Granollers .............. 13 9 4 929 835 22
 5.- Vive-El Masnou .............13 7 6 940 890 20
 6.- UE Mataró ......................13 7 6 988 985 20
 7.- CB Santa Coloma ...........11 8 3 768 758 19
 8.- Sant Gervasi ...................13 4 9 960 1029 17
 9.- Sant Josep .......................11 4 7 805 802 15
 10.- CB Castellar ...................11 3 8 741 841 14
 11.- B. Pia Sabadell ...............12 1 11 741 905 13
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 12 0 12 621 888 12

Primera categoría. Grup 1

CB Granollers 2, 81 - Sant Cugat, 67
CB Matadepera - CB Prat, sr.
Centre Catòlic, 63 - El Círcol B, 64
A.E.S.E. B, 66 - AEC Collblanc, 58
CN Caldes A, 78 - AE Minguella, 61
CB Sant Josep Obrer - CE Sant Nicolau, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CN Caldes A ................. 13 9 4 968 861 22
 2.- CB Granollers 2 ........... 13 9 4 899 793 22
 3.- El Círcol B.......................13 9 4 829 839 22
 4.- AE Minguella .................13 8 5 886 850 21
 5.- CE Sant Nicolau .............12 8 4 875 815 20
 6.- CB Prat ............................12 7 5 837 811 19
 7.- Centre Catòlic................12 5 7 817 817 17
 8.- AEC Collblanc................13 4 9 819 846 17

 9.- A.E.S.E. B ........................13 4 9 790 894 17
 10.- CB Sant Josep Obrer .....12 4 8 720 817 16
 11.- CB Matadepera ..............11 5 6 773 765 16
 12.- Sant Cugat ......................11 2 9 771 876 13

Segona Categoria. Grup 7

CB Sant Celoni - Vilanova del Vallès, sr.
UB Sant Adrià B, 57 - UB Mir, 77
CB Lliçà d’Amunt B, 67 - CB Parets, 60
Cerdanyola Al Dia B, 70 - CB La Garriga, 47
CB Mollet B - AE Minguella B, sr.
Vive-El Masnou, 61 - CB Les Franqueses, 64

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UB Mir ............................13 9 4 995 846 22
 2.- AE Minguella B .............11 10 1 789 677 21
 3.- UB Sant Adrià B.............12 8 4 866 795 20
 4.- CB Les Franqueses ...... 11 8 3 744 671 19
 5.- CB La Garriga .............. 12 6 6 820 841 18
 6.- Cerdanyola Al Dia B .....12 5 7 752 768 17
 7.- CB Lliçà d’Amunt B ..... 13 4 9 796 920 17
 8.- Vive-El Masnou .............11 5 6 748 751 16
 9.- CB Parets ..................... 12 4 8 719 766 16
 10.- Vilanova del Vallès ..... 11 4 7 647 687 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

CB Castellbisbal B, 65 - Sant Cugat 2, 50
Natació Terrassa B, 63 - CB Nou Badia, 56
CB Ripollet B, 97 - Sant Quirze BC, 47
Can Parellada, 72 - CB Castellar B, 56
CN Caldes B, 49 - Pia Sabadell B, 72
Sabadell BQ Vallès - Natació Sabadell B, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Pia Sabadell B ................11 10 1 729 630 21
 2.- CN Caldes B ................. 13 8 5 839 813 21
 3.- Natació Terrassa B ........13 8 5 849 747 21
 4.- Sant Quirze BC ..............13 7 6 909 919 20
 5.- CB Ripollet B .................10 9 1 793 608 19
 6.- Can Parellada .................13 4 9 845 912 17
 7.- Natació Sabadell B ........10 6 4 665 602 16
 8.- CB Nou Badia .................12 4 8 741 795 16
 9.- CB Castellbisbal B .........12 3 9 765 839 15
 10.- CB Castellar B ................11 4 7 638 713 15
 11.- Sant Cugat 2 ...................11 3 8 590 665 14
 12.- Sabadell BQ Vallès ..........9 3 6 483 603 12

Grup 4 

CB Granollers 3 - CB Vic 3, sr.
CB Cardedeu, 57 - Sant Gervasi 2, 61
Gramanet BC - Montmeló CB, sr.
CB L’Ametlla - CB Tona B, sr.
CB Mollet C, 54 - CB Llinars, 62
Bàsquet Neus, 78 - Canovelles BC, 64

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic 3 ..........................11 11 0 957 593 22
 2.- CB Llinars .................... 11 10 1 672 623 21
 3.- Bàsquet Neus .................12 6 6 734 784 18
 4.- Canovelles BC .............. 12 6 6 790 789 18
 5.- CB L’Ametlla ............... 12 6 6 763 822 18
 6.- Gramanet BC..................10 7 3 668 592 17
 7.- CB Mollet C ................. 13 4 9 870 897 17
 8.- Sant Gervasi 2 ................12 4 8 742 824 16
 9.- CB Cardedeu ................ 12 4 8 805 860 16

 10.- CB Granollers 3 ........... 10 5 5 593 598 15
 11.- Montmeló CB .............. 11 3 8 626 727 14
 12.- CB Tona B .......................10 2 8 600 711 12

Femení
Copa Catalunya

CEJ L’Hospitalet, 61 - AB Premià, 35
Cadí Manresa, 63 - CBF Cerdanyola, 64
CB Balaguer - CEEB Tordera, sr.
EBAE Sese - Natació Terrassa, sr.
Bàsquest Safa Claror, 59 - CB Granollers, 41

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola.............12 11 1 810 615 23
 2.- CEJ L’Hospitalet ............12 9 3 709 580 21
 3.- CEEB Tordera ................12 8 4 794 741 20
 4.- Cadí Manresa .................12 8 4 721 693 20
 5.- CB Granollers .............. 13 4 9 660 785 17
 6.- AB Premià ......................12 5 7 613 660 17
 7.- EBAE Sese ......................11 5 6 631 607 16
 8.- Bàsquest Safa Claror .....11 4 7 551 634 15
 9.- CB Balaguer ...................11 4 7 582 640 15
 10.- Natació Terrassa ............10 0 10 455 571 10

Primera Categoria. Grup 1

CBU Lloret  - Femení Osona A, sr.
FD Cassanenc, 74 - CN Caldes, 61
CE Onyar, 57 - Sutton Cerdanyola, 54
GEIEG B, 76 - CB Argentona, 50
Sant Gervasi 1 - Sant Cugat Negre, ajornat
Sant Andreu Natzaret, 56 - Sabadell BQ, 47

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- FD Cassanenc.................13 10 3 880 688 23
 2.- GEIEG B ..........................13 8 5 763 722 21
 3.- Femení Osona A ............11 9 2 666 574 20
 4.- Sant Andreu Natzaret ...13 6 7 722 763 19
 5.- Sant Gervasi 1 ................12 7 5 728 628 19
 6.- CE Onyar ........................11 8 3 631 571 19
 7.- Sabadell BQ Vallès ........13 6 7 710 742 19
 8.- Sant Cugat Negre ..........11 7 4 705 651 18
 9.- CB Argentona ................13 5 8 642 724 18
 10.- Sutton Cerdanyola ........13 3 10 638 747 16
 11.- CN Caldes .................... 12 3 9 617 735 15
 12.- CBU Lloret  ....................11 1 10 503 660 12

 FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................18 11 4 3 37 16 37
 2.- CE Manresa ................19 9 9 1 25 12 36
 3.- Girona B ......................18 10 5 3 19 12 35
 4.- L’Hospitalet CE .........19 10 3 6 26 19 33
 5.- CF Peralada ................18 7 9 2 28 14 30
 6.- CP San Cristóbal .......18 8 6 4 24 18 30
 7.- UE Sant Andreu ........18 9 2 7 26 19 29

 8.- FC Vilafranca .............18 7 6 5 16 15 27
 9.- FE Grama ....................17 6 6 5 18 13 24
 10.- UE Vilassar de Mar ...18 5 8 5 17 15 23
 11.- UE Castelldefels ........18 6 3 9 19 26 21
 12.- UE Figueres ...............18 5 5 8 18 21 20
 13.- CF Pobla Mafumet ....19 5 4 10 15 19 19
 14.- UE Sants .....................19 4 5 10 14 24 17
 15.- FC Ascó .......................17 3 4 10 12 33 13
 16.- EC Granollers .......... 17 3 3 11 17 31 12
 17.- EE Guineueta .............17 2 4 11 9 33 10

Primera Catalana. Grup 1

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- L’Escala FC .................14 9 2 3 28 15 29
 2.- Mollet CF ................. 14 9 2 3 24 12 29
 3.- CD Bescanó ................13 8 3 2 20 16 27
 4.- Parets CF ................. 13 7 3 3 25 19 24
 5.- Montañesa CF............13 7 2 4 20 17 23
 6.- Palamós CF.................14 5 4 5 20 15 19
 7.- CE Banyoles ...............13 5 4 4 12 11 19
 8.- Lloret CF ....................14 5 3 6 21 21 18
 9.- Martinenc CF .............13 4 5 4 15 13 17
 10.- Unificació Llefià CF ..13 3 7 3 16 14 16
 11.- EF Mataró ...................13 4 3 6 15 17 15
 12.- Les Franqueses CF .. 13 3 3 7 15 17 12
 13.- Llagostera B ...............14 2 3 9 9 29 9
 14.- UE La Jonquera .........14 0 2 12 5 29 2

Segona Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa B ...............13 11 0 2 33 9 33
 2.- CCD Turó Peira .........14 10 1 3 30 11 31
 3.- Premià CE...................14 10 1 3 33 22 31
 4.- CD Masnou ................12 7 1 4 21 11 22
 5.- Vilassar de Mar B ......12 7 1 4 22 15 22
 6.- CF Lloreda ..................14 7 1 6 27 21 22
 7.- San Juan Montcada ...13 5 3 5 25 18 18
 8.- UD Molletense ........ 12 5 3 4 24 19 18
 9.- CF Singuerlín.............12 5 2 5 19 18 17
 10.- EF Barberà Andalucía 11 5 2 4 18 20 17
 11.- UD Parc ......................14 4 3 7 24 33 15
 12.- UE Sabadellenca ........13 4 3 6 19 33 15
 13.- Racing Vallbona ........14 3 2 9 18 26 11
 14.- CE Canyelles ..............14 3 2 9 13 24 11
 15.- CD Montcada .............13 2 4 7 17 32 10
 16.- UD At.Gramanet .......11 0 1 10 4 35 1

Grup 6

Oar Vic A, 2 - Unif. Santa Perpètua, 1
CE Llavaneres, 3 - St Julià Vilatorta, 2

CF Argentona - UD Molinos, ajornat
FC Cardedeu, 4 - CF La Torreta, 0
UE Gurb, 1 - UD Cirera, 5
AT. Sant Pol - CF Caldes Montbui, ajornat
UD Taradell, 4 - CF Parets B, 2
CF Torelló, 2 - CD Malgrat, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Torelló ..................14 9 2 3 25 14 29
 2.- FC Cardedeu ............ 14 8 4 2 29 14 28
 3.- CF Caldes Montbui . 13 8 4 1 24 13 28
 4.- UE Gurb ......................14 6 7 1 23 15 25
 5.- AT. Sant Pol ................13 6 3 4 23 18 21
 6.- CF Argentona ............13 6 3 4 23 24 21
 7.- UD Cirera ...................14 5 4 5 29 26 19
 8.- UD Taradell................14 6 1 7 22 23 19
 9.- CE Llavaneres ............14 5 3 6 25 23 18
 10.- CD Malgrat ................14 5 3 6 21 24 18
 11.- UD Molinos ...............13 4 5 4 23 18 17
 12.- CF Parets B .............. 14 5 2 7 17 22 17
 13.- CF La Torreta .......... 14 2 7 5 19 29 13
 14.- Unif. Santa Perpètua 13 3 3 7 16 24 12
 15.- Oar Vic A ....................14 1 4 9 9 24 7
 16.- St Julià Vilatorta .......13 1 3 9 10 27 6

Tercera Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Voltregà ................15 11 3 1 42 16 36
 2.- CF Folgueroles ..........15 10 3 2 45 22 33
 3.- UE Centelles ..............15 10 3 2 40 20 33
 4.- Olímpic La Garriga.. 14 8 4 2 29 22 28
 5.- St Feliu de Codines . 15 8 1 6 28 24 25
 6.- Santa Eugènia ............14 7 4 3 30 27 25
 7.- CE Moià ......................15 7 2 6 32 27 23
 8.- UE Tona B...................15 6 4 5 26 20 22
 9.- CE Roda de Ter ..........15 7 0 8 22 34 21
 10.- FC Pradenc .................14 5 4 5 29 19 19
 11.- CE Aiguafreda ......... 15 5 3 7 27 31 18
 12.- CE Navàs B .................14 4 4 6 18 25 16
 13.- UE Seva .......................15 5 1 9 29 40 16
 14.- CF Caldes Montbui B 14 4 2 8 28 34 14
 15.- Sant Vicenç Torelló ...15 3 1 11 27 40 10
 16.- CF Castellterçol  ........15 2 4 9 23 41 10
 17.- CD Borgonyà ..............15 1 1 13 18 51 4

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 ......... 13 8 2 3 34 16 26
 3.- CF Ametlla Vallès.... 13 7 2 4 36 27 23
 4.- CF Palautordera ...... 13 6 3 4 33 24 21
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El Cros de les Franqueses es va disputar a les instal·lacions de ciclisme 

clubs esportius del muni-
cipi: els clubs de bàsquet i 
handbol de les Franqueses, la 
Unió Ciclista i A4elKm.

Ho van fer, això sí, en un 
circuit diferent. La prova, per 
tant, va passar del parc de la 
Verneda, a les instal·lacions 
municipals de ciclisme, entre 
els carrers Holanda i Alema-
nya. L’organització ho va fer 
per tal de mantenir la dis-
tància i evitar aglomeracions 
a les arribades, a més d’es-
ponjar el públic en diverses 
zones del recorregut. 

El canvi d’ubicació, per 
cert, no va afectar la com-
petició. De fet, s’hi va 
continuar sumant el perfil 
d’assistent habitual. Bona 
part provenien de clubs d’at-
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	 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........ 13	 1	 3	 9	 18	 44	 6

Grup 14

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CD	Badia	.....................13	 11	 1	 1	 50	 16	 34
	 2.-	SD	Pajaril....................13	 9	 1	 3	 31	 18	 28
	 3.-	La	Romànica	..............13	 8	 3	 2	 34	 26	 27
	 4.-	Martorelles.............. 14	 6	 5	 3	 35	 22	 23
	 5.-	Can	Gambús	...............14	 6	 4	 4	 29	 24	 22
	 6.-	Roureda	......................13	 7	 1	 5	 25	 24	 22
	 7.-	Sant	Quirze	V.	............13	 6	 1	 6	 27	 26	 19
	 8.-	Llano	SBD...................14	 5	 2	 7	 22	 34	 17
	 9.-	Unif.	Sta.	Perpètua....14	 4	 4	 6	 23	 27	 16
	10.-	Sta.	Eulàlia	Ronçana	12	 4	 3	 5	 22	 21	 15
	11.-	Ripollet	.......................14	 4	 3	 7	 20	 27	 15
	12.-	Escola	Barberà	...........13	 4	 2	 7	 13	 31	 14
	13.-	Huracan	......................13	 3	 4	 6	 28	 28	 13
	14.-	Sta.	M.	Montcada	......12	 4	 1	 7	 23	 31	 13
	15.-	Badalona	Sud	.............13	 3	 2	 8	 26	 42	 11
	16.-	Cercle	Sabadellès	......14	 2	 3	 9	 22	 33	 9

Quarta Catalana. Grup 4

Balenyà	At.,	4	-	St	Julià	Vilatorta,	3
OAR	Vic,	4	-	Viladrau,	0
Gurb,	2	-	Collsuspina,	1
Riudeperes,	2	-	St	Hilari,	6
St	Miquel	Balenyà,	2	-	Taradell,	2
Tona,	2	-	St	Feliu	Codines,	1
Ol.	la	Garriga,	3	-	Figaró,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Taradell	......................12	 10	 2	 0	 53	 15	 32
	 2.-	St	Miquel	Balenyà	.....13	 10	 2	 1	 41	 10	 32
	 3.-	Balenyà	At.	.................13	 8	 2	 3	 38	 26	 26
	 4.-	St	Hilari	......................13	 7	 4	 2	 42	 25	 25
	 5.-	OAR	Vic	......................13	 8	 0	 5	 31	 24	 24
	 6.-	Tona	............................13	 4	 4	 5	 25	 25	 16
	 7.-	St	Feliu	Codines	...... 13	 5	 1	 7	 30	 31	 16
	 8.-	Riudeperes	.................11	 4	 2	 5	 29	 34	 14
	 9.-	St	Julià	Vilatorta	.......13	 4	 2	 7	 24	 30	 14
	10.-	Gurb	............................13	 3	 4	 6	 25	 31	 13
	11.-	Ol.	la	Garriga	........... 12	 3	 2	 7	 28	 31	 11
	12.-	Collsuspina	................13	 2	 4	 7	 20	 40	 10
	13.-	Figaró	....................... 13	 3	 1	 9	 16	 43	 10
	14.-	Viladrau	......................13	 1	 4	 8	 10	 47	 7

Grup 6

Joventut	Teià	-	Vilassar	Dalt,	sr.
Sant	Fost,	1	-	Blanc-Blava	la	Roca,	1
Premià,	6	-	Salesians	Mataró,	0
La	Torreta,	5	-	Cabrera,	3
Dosrius,	0	-	Masnou,	2
Arenys	de	Munt,	1	-	At.	Vallès,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Vilassar	Dalt	..............12	 10	 2	 0	 48	 8	 32
	 2.-	Masnou	.......................13	 9	 2	 2	 42	 26	 29
	 3.-	Alella	2013	.................13	 9	 1	 3	 35	 18	 28
	 4.-	Cabrils	........................12	 8	 2	 2	 26	 17	 26
	 5.-	Blanc-Blava	la	Roca	. 12	 8	 1	 3	 32	 22	 25
	 6.-	Premià	........................13	 7	 2	 4	 41	 21	 23
	 7.-	La	Torreta	................ 12	 5	 3	 4	 29	 25	 18
	 8.-	Salesians	Mataró	.......13	 4	 1	 8	 29	 35	 13
	 9.-	At.	Vallès	................. 13	 3	 4	 6	 19	 36	 13
	10.-	Dosrius	.......................13	 3	 2	 8	 20	 32	 11
	11.-	Sant	Fost	.................. 13	 2	 4	 7	 31	 51	 10
	12.-	Joventut	Teià	.............12	 2	 3	 7	 15	 29	 9
	13.-	Cabrera	.......................12	 2	 2	 8	 16	 26	 8
	14.-	Arenys	de	Munt	........13	 0	 3	 10	 12	 49	 3

Grup 11

Vallgorguina,	4	-	Vilamajor,	4
At.	Vallès	B,	1	-	Caldes	Montbui,	3
Lourdes,	4	-	La	Llagosta,	0
Ramassà,	4	-	Llinars,	0
At.Lliçà	d’Amunt,	1	-	Palau-Solità,	6
Corró	Amunt	-	Santa	Agnès,	ajornat
Bigues,	6	-	Sentmenat,	3
CF	Ametlla,	0	-	AE	Ametlla,	5

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Corró	Amunt	........... 14	 12	 0	 2	 50	 20	 36
	 2.-	Caldes	Montbui	....... 15	 11	 1	 3	 49	 28	 34
	 3.-	Ramassà	................... 15	 10	 1	 4	 48	 22	 31
	 4.-	Bigues	...................... 14	 10	 1	 3	 46	 20	 31
	 5.-	Palau-Solità	................15	 10	 1	 4	 39	 19	 31
	 6.-	AE	Ametlla	.............. 15	 9	 3	 3	 50	 25	 30
	 7.-	Lourdes	.................... 15	 9	 1	 5	 39	 18	 28
	 8.-	La	Llagosta	.............. 15	 8	 3	 4	 43	 30	 27
	 9.-	Santa	Agnès	............. 13	 7	 4	 2	 37	 17	 25
	10.-	At.	Vallès	B	.............. 14	 4	 3	 7	 33	 37	 15
	11.-	Vallgorguina	............ 15	 3	 3	 9	 31	 42	 12
	12.-	CF	Ametlla	............... 15	 3	 1	 11	 20	 55	 10
	13.-	Vilamajor	................. 14	 2	 2	 10	 21	 48	 8
	14.-	Llinars	...................... 15	 2	 2	 11	 19	 46	 8
	15.-	Sentmenat	..................15	 2	 1	 12	 25	 57	 7
	16.-	At.Lliçà	d’Amunt	.... 15	 1	 1	 13	 16	 82	 4

Femení
Preferent

CE	Llerona,	0	-	CE	Sabadell,	0
FC	Martinenc	-	Fundació	Terrassa,	sr.
CE	Pontenc,	1	-	UE	Porqueres,	6
Fundació	Jupiter,	0	-	CF	Palautordera,	9
FC	Girona,	0	-	CF	Cerdanyola	Vallès,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	UE	Porqueres	.............15	 11	 2	 2	 34	 8	 35
	 2.-	CF	Palautordera	...... 13	 9	 3	 1	 41	 11	 30
	 3.-	PBB	La	Roca	............. 14	 7	 4	 3	 34	 17	 25
	 4.-	Fundació	Terrassa	.....13	 7	 4	 2	 32	 16	 25
	 5.-	FC	Girona	...................13	 7	 2	 4	 35	 12	 23
	 6.-	FC	Martinenc	.............13	 6	 3	 4	 28	 16	 21
	 7.-	CF	Cerdanyola	Vallès	14	 5	 3	 6	 22	 19	 18
	 8.-	CE	Llerona	............... 14	 3	 3	 8	 15	 31	 12
	 9.-	CE	Pontenc	.................14	 3	 2	 9	 11	 34	 11
	10.-	CE	Sabadell	................14	 2	 3	 9	 11	 39	 9
	11.-	Fundació	Jupiter	.......13	 0	 1	 12	 1	 61	 1

 FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

FCS	Arrahona	-	AE	Xarxa	Horta,	ajornat
AECS	L’Hospitalet	-	FS	Canet,	ajornat
CE	Jesús-Maria,	5	-	CFS	Montcada,	5
CN	Caldes,	2	-	EF	Les	Corts,	3
CFS	Arenys	de	Munt,	3	-	CEFS	Prosperitat,	5
CFS	Montsant	-	Futsal	Mataró	B,	ajornat
Unión	Santa	Coloma,	2	-	Gràcia	FSC,	6
Sant	Joan	Vilassar,	11	-	Eixample,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	EF	Les	Corts	...............13	 10	 2	 1	 56	 32	 32
	 2.-	FS	Canet	.....................11	 9	 1	 1	 49	 22	 28
	 3.-	CE	Jesús-Maria	..........11	 6	 3	 2	 42	 37	 21
	 4.-	Unión	Santa	Coloma	.13	 5	 4	 4	 52	 54	 19
	 5.-	Gràcia	FSC	..................13	 6	 1	 6	 49	 53	 19
	 6.-	CFS	Montsant	............12	 5	 3	 4	 47	 35	 18
	 7.-	AECS	L’Hospitalet	....12	 5	 3	 4	 51	 45	 18
	 8.-	CEFS	Prosperitat	.......13	 5	 3	 5	 54	 55	 18
	 9.-	CN	Caldes	................ 13	 5	 3	 5	 48	 49	 18
	10.-	Eixample	.....................13	 5	 1	 7	 34	 54	 16
	11.-	Sant	Joan	Vilassar	.....13	 3	 5	 5	 62	 61	 14
	12.-	CFS	Montcada	...........13	 3	 5	 5	 38	 46	 14
	13.-	CFS	Arenys	de	Munt	13	 4	 2	 7	 33	 43	 14
	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	-	Vacarisses	CE,	ajornat
FS	Ripollet	B,	7	-	EFS	Girona,	4
FS	Pineda	de	Mar,	1	-	CFS	Lloret,	2
Ciutat	de	Mataró,	9	-	Badalona	Futsal,	1
FS	Parets,	11	-	Montornès	La	Unión	B,	1
CEFS	Manlleu,	3	-	CFS	Vilamajor,	0
Rapid	Santa	Coloma	-	FS	Sant	Cugat,	ajornat
Descansa:	Sant	Julià	de	Ramis

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Ciutat	de	Mataró	.......13	 9	 0	 4	 72	 38	 27
	 2.-	FS	Castellar	................11	 9	 0	 2	 59	 34	 27
	 3.-	FS	Parets	.................. 13	 8	 1	 4	 76	 46	 25
	 4.-	CFS	Vilamajor	......... 12	 8	 0	 4	 50	 36	 24
	 5.-	Vacarisses	CE	.............11	 7	 1	 3	 53	 48	 22
	 6.-	Rapid	Santa	Coloma	.11	 6	 3	 2	 37	 37	 21
	 7.-	CEFS	Manlleu	............12	 6	 2	 4	 49	 44	 20
	 8.-	Sant	Julià	de	Ramis	...12	 5	 3	 4	 48	 47	 18
	 9.-	FS	Sant	Cugat	............11	 5	 1	 5	 50	 48	 16
	10.-	CFS	Lloret	..................12	 3	 2	 7	 38	 33	 11
	11.-	FS	Pineda	de	Mar	......12	 3	 2	 7	 47	 56	 11
	12.-	Montornès	La	Unión	B	12	3	 2	 7	 41	 57	 11
	13.-	EFS	Girona	.................12	 2	 2	 8	 38	 55	 8
	14.-	FS	Ripollet	B	..............12	 2	 2	 8	 38	 75	 8
	15.-	Badalona	Futsal	.........12	 1	 3	 8	 34	 76	 6

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

CD	Santa	Ana,	0	-	CF	Castellón,	9
Mecanoviga	Eixample,	4	-	Sabadell	Fem.,	1
CD	La	Concordia,	4	-	CN	Caldes,	3
AECS	L’Hospitalet,	1	-	FSF	César	Augusta,	2
Emotion	Zaragoza,	5	-	Penya	Esplugues	B,	4
Intersala	Zaragoza,	2	-	FS	Castelldefels,	1
AE	Les	Corts,	8	-	AD	Sala	Zaragoza,	4
Aliança	Mataró	-	FS	Ripollet,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CF	Castellón	..............14	 11	 3	 0	 48	 18	 36
	 2.-	CN	Caldes	................ 14	 10	 1	 3	 46	 22	 31
	 3.-	FSF	César	Augusta	....14	 8	 5	 1	 52	 32	 29
	 4.-	Mecanoviga	Eixample	14	 9	 0	 5	 53	 32	 27
	 5.-	Intersala	Zaragoza	....14	 8	 3	 3	 42	 25	 27
	 6.-	Penya	Esplugues	B	....14	 8	 2	 4	 57	 37	 26
	 7.-	AE	Les	Corts	..............13	 8	 1	 4	 47	 31	 25
	 8.-	Emotion	Zaragoza	.....14	 6	 5	 3	 40	 40	 23
	 9.-	CD	La	Concordia	..... 14	 6	 3	 5	 45	 30	 21
	10.-	AECS	L’Hospitalet	....14	 6	 3	 5	 42	 42	 21
	11.-	FS	Castelldefels	.........14	 3	 4	 7	 37	 42	 13
	12.-	Aliança	Mataró	..........13	 2	 3	 8	 35	 52	 9
	13.-	Sabadell	Femení	........14	 2	 2	 10	 30	 53	 8
	14.-	FS	Ripollet..................12	 1	 3	 8	 28	 51	 6
	15.-	CD	Santa	Ana	.............14	 1	 2	 11	 17	 62	 5
	16.-	AD	Sala	Zaragoza	......14	 1	 0	 13	 25	 75	 3

 HANDBOL

Primera Estatal 

H	Sant	Cugat,	30	-	Joventut	Mataró,	27
CH	Poblenou,	25	-	KH-7	Granollers,	36
Sant	Joan	Despí,	30	-	Palautordera,	22
La	Salle	Montcada	-	CA	Sabadell	,	ajornat
H	Banyoles	-	H	Terrassa,	ajornat
Mubak	BM	La	Roca,	32	-	SM	Adrianenc,	24
CH	Bordils,	32	-	St	Esteve	de	P.,	24
St.Esteve	Sesrovires,	33	-	OAR	Gràcia,	37

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.

	 1.-	Mubak	BM	La	Roca	. 15	 14	 0	 1	 502	 419	 28
	 2.-	KH-7	Granollers	...... 15	 11	 0	 4	 510	 441	 22
	 3.-	OAR	Gràcia	................14	 10	 0	 4	 492	 443	 20
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............13	 9	 1	 3	 417	 345	 19
	 5.-	St	Esteve	de	P........... 15	 8	 2	 5	 488	 454	 18
	 6.-	H	Sant	Joan	Despí	.....14	 9	 0	 5	 433	 419	 18
	 7.-	CH	Bordils	..................15	 9	 0	 6	 432	 420	 18
	 8.-	La	Salle	Montcada	.....13	 8	 1	 4	 442	 414	 17
	 9.-	CH	Poblenou..............13	 6	 0	 7	 383	 393	 12
	10.-	Joventut	Mataró	........15	 6	 0	 9	 404	 422	 12
	11.-	H	Terrassa	..................14	 5	 1	 8	 404	 425	 11
	12.-	St.Esteve	Sesrovires	..15	 4	 1	 10	 477	 501	 9
	13.-	SM	Adrianenc	............15	 4	 1	 10	 439	 475	 9
	14.-	H	Banyoles	.................14	 4	 1	 9	 396	 448	 9
	15.-	Palautordera-Salicru	14	 3	 0	 11	 366	 422	 6
	16.-	CA	Sabadell		...............14	 0	 0	 14	 359	 503	 0

Lliga Catalana Masculina. 
Grup A

H	Molins,	30	-	CH	Bordils,	19
UEH	Calella,	21	-	FH	Sant	Vicenç,	31
CH	Canovelles	-	KH-7	BM	Granollers,	sr.
St.	M.	Adrianenc,	37	-	H	Gavà,	34

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FH	Sant	Vicenç	..........13	 13	 0	 0	 480	 319	 26
	 2.-	UEH	Calella	...............13	 8	 1	 4	 372	 344	 17
	 3.-	H	Molins.....................13	 7	 1	 5	 403	 350	 15
	 4.-	St.	M.	Adrianenc	.......13	 6	 0	 7	 438	 433	 12
	 5.-	H	Gavà	........................13	 5	 0	 8	 395	 409	 10
	 6.-	KH-7	BM	Granollers	11	 5	 0	 6	 320	 344	 10
	 7.-	CH	Bordils	..................12	 5	 0	 7	 344	 371	 10
	 8.-	CH	Canovelles	......... 12	 0	 0	 12	 292	 474	 0

Grup B

Mubak	La	Roca,	25	-	CH	Vilamajor,	29
Garbí	Palafrugell	-	Espanyol,	ajornat
CH	Cardedeu	-	H	Sant	Cugat,	ajornat
Coop.	Sant	Boi,	31	-	La	Salle	Bonanova,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	La	Salle	Bonanova	.....13	 11	 1	 1	 436	 347	 23
	 2.-	Coop.	Sant	Boi	...........13	 10	 2	 1	 416	 348	 22
	 3.-	Espanyol	Handbol	.....12	 5	 2	 5	 334	 322	 12
	 4.-	CH	Vilamajor	.......... 12	 5	 1	 6	 339	 340	 11
	 5.-	H	Sant	Cugat	..............12	 5	 1	 6	 367	 360	 11
	 6.-	Garbí	Palafrugell	.......11	 4	 0	 7	 343	 361	 8
	 7.-	CH	Cardedeu	........... 11	 3	 1	 7	 303	 334	 7
	 8.-	Mubak	La	Roca	........ 12	 1	 0	 11	 323	 449	 2

Primera Catalana Masculina. 
Grup A

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Parets	................. 10	 9	 1	 0	 296	 247	 19
	 2.-	CH	St.	Llorenç	...........10	 7	 0	 3	 323	 289	 14
	 3.-	CH	Martorell	.............10	 6	 2	 2	 314	 292	 14
	 4.-	H	Ègara	.......................10	 6	 0	 4	 277	 250	 12
	 5.-	CEH	BCN	Sants	...........9	 5	 1	 3	 287	 271	 11
	 6.-	UE	Sarrià	....................10	 5	 0	 5	 288	 309	 10
	 7.-	Joventut	Mataró	........11	 3	 1	 7	 305	 321	 7
	 8.-	Espanyol	Handbol	.......9	 2	 2	 5	 235	 240	 6
	 9.-	St	E.	Sesrovires	..........11	 2	 2	 7	 315	 338	 6
	10.-	H	Banyoles	.................10	 3	 0	 7	 281	 324	 6
	11.-	Cerdanyola	CH	..........10	 2	 1	 7	 290	 330	 5

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	...11	 9	 1	 1	 334	 251	 19
	 2.-	CH	Valldoreix	............11	 8	 1	 2	 335	 285	 17
	 3.-	Handbol	La	Garriga	 10	 8	 0	 2	 300	 243	 16
	 4.-	Ràpid	Cornellà	...........10	 7	 1	 2	 305	 280	 15
	 5.-	AEH	Les	Franqueses	10	 7	 0	 3	 324	 295	 14
	 6.-	Lleida	Pardinyes	..........9	 5	 0	 4	 274	 256	 10
	 7.-	Handbol	Igualada......11	 5	 0	 6	 348	 341	 10
	 8.-	BM	Barberà	................10	 3	 1	 6	 261	 304	 7
	 9.-	Poblenou	B	.................11	 3	 0	 8	 294	 346	 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	........11	 1	 0	 10	 282	 405	 2

Grup A

CH	Sant	Andreu,	37	-	Handbol	Berga,	32
Salle	Montcada	B,	37	-	CH	Vilamajor	B,	30
FH	Sant	Vicenç,	27	-	BM	Polinyà,	35
Sant	Fost	-	Palautordera-Salicru,	ajornat
Coope.	Sant	Boi	B,	24	-	SA	Súria,	27

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	La	Salle	Montcada	B	.11	 10	 0	 1	 364	 277	 20
	 2.-	BM	Polinyà	.................10	 9	 0	 1	 352	 289	 18
	 3.-	CH	Sant	Andreu	........11	 8	 0	 3	 354	 321	 16
	 4.-	SA	Súria	......................11	 6	 0	 5	 297	 276	 12
	 5.-	Palautordera-Salicru	10	 6	 0	 4	 278	 290	 12
	 6.-	CH	Sant	Fost	............ 10	 5	 0	 5	 282	 285	 10
	 7.-	Handbol	Berga	...........10	 3	 0	 7	 290	 307	 6
	 8.-	Coope.	Sant	Boi	B	......11	 3	 0	 8	 274	 294	 6
	 9.-	FH	Sant	Vicenç	..........11	 2	 0	 9	 293	 338	 4
	10.-	CH	Vilamajor	B	....... 11	 1	 0	 10	 273	 380	 2

Grup B

CA	Sabadell	B,	29	-	E.	Pia	Granollers,	29
Garbí	de	Palafrugell,	23	-	BCN	Sants,	20
Salle	Bonanova	,	29	-	Castelldefels,	27
Llavaneres,	28	-	H	Sant	Cugat	C,	14
CH	Bordils	C	-	H	Fornells,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Maresme	Llavaneres	.11	 10	 0	 1	 341	 276	 20
	 2.-	E.	Pia	Granollers	..... 11	 8	 1	 2	 313	 269	 17
	 3.-	Salle	Bonanova		.........11	 8	 0	 3	 317	 283	 16
	 4.-	H	Fornells...................10	 6	 0	 4	 287	 247	 12
	 5.-	CH	Bordils	C	..............10	 5	 1	 4	 270	 269	 11
	 6.-	Garbí	de	Palafrugell	..10	 5	 0	 5	 283	 294	 10
	 7.-	Castelldefels	..............11	 4	 0	 7	 289	 284	 8
	 8.-	BCN	Sants	..................10	 2	 0	 8	 247	 298	 4
	 9.-	CA	Sabadell	B	............10	 1	 2	 7	 216	 281	 4
	10.-	H	Sant	Cugat	C	..........10	 1	 0	 9	 244	 306	 2

Primera Fase-A

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	F.	Esplugues	...............10	 9	 0	 1	 294	 221	 18
	 2.-	CH	Cambrils	..............10	 9	 0	 1	 308	 267	 18
	 3.-		Laietà	Argentona........8	 6	 0	 2	 240	 218	 12
	 4.-	Vilanova	i	la	Geltrú	...10	 5	 0	 5	 274	 275	 10
	 5.-	Salle	Bonanova	..........10	 4	 1	 5	 289	 289	 9
	 6.-	S.Andreu	de	la	Barca	...9	 3	 0	 6	 232	 233	 6
	 7.-	Vendrell	......................10	 3	 0	 7	 252	 306	 6
	 8.-	HC	Vallag	...................10	 2	 1	 7	 247	 267	 5
	 9.-	Tarragona	HC	..............9	 1	 0	 8	 214	 274	 2

Primera Fase. Grup B

H	Santpedor,	31	-	Espanyol	Handbol,	29
CH	Castellbisbal,	21	-	CH	Vic,	22
BM	Pau	Casals,	19	-	CH	Sant	Just,	31
CH	Ripollet	-	CH	Cardedeu	B,	ajornat
Montgrí	CH,	19	-	GEIEG,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Vic	.........................11	 10	 0	 1	 324	 265	 20
	 2.-	GEIEG	.........................10	 7	 0	 3	 296	 224	 14
	 3.-	CH	Castellbisbal........11	 7	 0	 4	 296	 267	 14
	 4.-	H	Santpedor	...............11	 5	 1	 5	 305	 299	 11
	 5.-	CH	Sant	Just	..............10	 4	 3	 3	 254	 257	 11
	 6.-	CH	Cardedeu	B	........ 10	 4	 2	 4	 273	 284	 10
	 7.-	BM	Pau	Casals	...........11	 4	 1	 6	 272	 292	 9
	 8.-	Montgrí	CH................10	 3	 1	 6	 236	 261	 7
	 9.-	Espanyol	Handbol	.......9	 3	 0	 6	 248	 243	 6
	10.-	CH	Ripollet	..................9	 0	 0	 9	 166	 278	 0

Femení
Divisió d’Honor 

Morvedre,	20	-	Bera	Bera,	30
Rocasa	Gran	Canaria,	28	-	Lanzarote,	24
Handbol	Sant	Quirze,	18	-	Gijón,	25
Costa	Sol	Málaga,	28	-	Atlético	Guardés,	24
Salud	Tenerife	-	Zuazo	Barakaldo,	ajornat
Aula	Valladolid,	35	-	KH-7	Granollers,	27
Porriño,	22	-	Elche,	25

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Bera	Bera	....................11	 10	 1	 0	 352	 265	 21
	 2.-	Rocasa	Gran	Canaria	.11	 8	 2	 1	 363	 298	 18
	 3.-	Costa	Sol	Málaga	.......12	 9	 0	 3	 368	 309	 18
	 4.-	Liberbank	Gijón	........11	 9	 0	 2	 305	 265	 18
	 5.-	Aula	Valladolid	..........11	 8	 0	 3	 356	 324	 16
	 6.-	Atlético	Guardés	.......12	 7	 1	 4	 323	 300	 15
	 7.-	Elche	...........................11	 6	 1	 4	 275	 272	 13
	 8.-	KH-7	BM	Granollers	11	 5	 1	 5	 305	 308	 11
	 9.-	Porriño........................12	 4	 2	 6	 326	 342	 10
	10.-	Zuazo	Barakaldo	.......11	 3	 1	 7	 301	 303	 7
	11.-	Morvedre....................12	 3	 0	 9	 268	 344	 6
	12.-	Handbol	Sant	Quirze	12	 1	 1	 10	 273	 367	 3
	13.-	Salud	Tenerife	...........10	 1	 0	 9	 271	 320	 2
	14.-	Zonzamas	Lanzarote	11	 0	 0	 11	 247	 316	 0

Divisió d’Honor Plata

Mubak	La	Roca	-	CB	Almassora,	ajornat
Elda	Prestigio,	23	-	BM	Benidorm,	16
CH	Amposta,	25	-	BM	Castellón,	25
FH	Sant	Vicenç,	25	-	Levante	Marni,	18
KH-7	Granollers	At,	17	-	Grupo	USA,	37
H	Sant	Joan	Despí,	29	-	Joventut	Mataró,	23
Handbol	Gavà,	20	-	OAR	Gràcia,	29

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Elda	Prestigio	............15	 13	 1	 1	 437	 358	 27
	 2.-	FH	Sant	Vicenç	..........16	 12	 1	 3	 431	 366	 25
	 3.-	CB	Almassora.............14	 12	 0	 2	 357	 339	 24
	 4.-	Grupo	USA	.................14	 10	 0	 4	 459	 377	 20
	 5.-	OAR	Gràcia	................16	 9	 2	 5	 452	 409	 20
	 6.-	BM	Castellón	.............15	 9	 2	 4	 428	 392	 20
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....16	 8	 1	 7	 430	 431	 17
	 8.-	Joventut	Mataró	........16	 6	 1	 9	 402	 413	 13
	 9.-	Mubak	La	Roca	........ 15	 6	 0	 9	 382	 403	 12
	10.-	BM	Benidorm	............16	 4	 4	 8	 377	 400	 12
	11.-	Handbol	Gavà	............15	 5	 2	 8	 372	 396	 12
	12.-	Levante	Marni	...........16	 2	 1	 13	 397	 465	 5
	13.-	KH-7	Granollers	At	. 15	 2	 0	 13	 338	 440	 4
	14.-	CH	Amposta	...............15	 0	 3	 12	 342	 415	 3

Grup A

CE	BCN	Sants	,	20	-	HC	Sant	Boi,	28
Mubak	La	Roca,	18	-	Esplugues,	15
CH	Cardedeu	-	Les	Franqueses,	ajornat
CH	Ascó,	27	-	A.	Lleidatana	,	33

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	A.	Lleidatana		.............12	 10	 2	 0	 378	 242	 22
	 2.-	CH	Ascó	......................13	 10	 2	 1	 431	 333	 22
	 3.-	HC	Sant	Boi	................13	 8	 1	 4	 353	 305	 17
	 4.-	AEH	Les	Franqueses	11	 8	 0	 3	 333	 319	 16
	 5.-	CE	BCN	Sants		............13	 4	 1	 8	 349	 361	 9
	 6.-	Mubak	La	Roca	........ 13	 3	 1	 9	 296	 365	 7
	 7.-	CH	Cardedeu	........... 12	 1	 2	 9	 263	 393	 4
	 8.-	Esplugues	...................13	 1	 1	 11	 261	 346	 3

Grup B

Vilanova	del	Camí	-	CH	Canovelles,	ajornat
FH	Sant	Vicenç,	29	-	CH	Vilamajor,	20

CH	Martorell,	21	-	Handbol	Ribes,	34

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FH	Sant	Vicenç	..........11	 10	 0	 1	 344	 260	 20
	 2.-		H	Palautordera	....... 11	 10	 0	 1	 358	 255	 20
	 3.-	Handbol	Ribes	...........11	 8	 0	 3	 325	 250	 16
	 4.-	CH	Vilamajor	.......... 11	 5	 0	 6	 314	 297	 10
	 5.-	CH	Martorell	.............12	 2	 1	 9	 298	 385	 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,	21	-	H	Santpedor,	25

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Sant	Esteve	de	P	10	 8	 0	 2	 308	 255	 16
	 2.-	Lleida	Pardinyes	..........9	 6	 0	 3	 219	 179	 12
	 3.-	H	Sant	Quirze	B	...........9	 6	 0	 3	 262	 232	 12
	 4.-	H	Sant	Cugat	................8	 6	 0	 2	 222	 199	 12
	 5.-	OAR	Gràcia	B	.............10	 6	 0	 4	 248	 256	 12
	 6.-	H	Santpedor	.................9	 5	 0	 4	 256	 236	 10
	 7.-	HC	Perelló	....................9	 3	 0	 6	 201	 216	 6
	 8.-	BM	Pau	Casals	...........10	 1	 0	 9	 210	 281	 2
	 9.-	Torró	d’Agramunt	.....10	 1	 0	 9	 198	 270	 2

Segona Catalana. Grup A

CH	Sant	Fost,	22	-	CH	Vilamajor	B,	25
H	La	Garriga,	21	-	H	Sant	Cugat,	21

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Cugat	................7	 6	 1	 0	 181	 149	 13
	 2.-	H	La	Garriga	.............. 7	 5	 1	 1	 177	 143	 11
	 3.-	Les	Franqueses	Negre	6	 4	 0	 2	 152	 143	 8
	 4.-	CH	Vilamajor	B	......... 7	 2	 1	 4	 152	 167	 5
	 5.-	CH	Sant	Fost	.............. 8	 2	 1	 5	 192	 214	 5
	 6.-	Palautordera-Salicru	 6	 2	 0	 4	 136	 162	 4
	 7.-	CE	BCN	Sants	B	...........7	 1	 0	 6	 176	 188	 2

 HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

CH	Palafrugell,	5	-	Reus	Deportiu,	8
Igualada	Rigat	,	1	-	Barça,	10
CP	Voltregà,	1	-	Pas	Alcoi,	1
Parlem	Calafell,	1	-	Recam	Làser	Caldes,	5
Garatge	Plana	Girona,	1	-	Deportivo	Liceo,	5
Lleida	Llista	Blava,	5	-	CP	Alcobendas,	1
CP	Manlleu,	2	-	CE	Noia	Freixenet,	7

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................15	 15	 0	 0	 114	 33	 45
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........14	 11	 2	 1	 82	 36	 35
	 3.-	Lleida	Llista	Blava	.....14	 9	 3	 2	 62	 38	 30
	 4.-	Reus	Deportiu	...........15	 9	 2	 4	 69	 57	 29
	 5.-	CE	Noia	Freixenet	.....13	 7	 4	 2	 62	 38	 25
	 6.-	Parlem	Calafell	..........15	 7	 2	 6	 50	 60	 23
	 7.-	Recam	Làser	Caldes	15	 6	 4	 5	 46	 37	 22
	 8.-	Pas	Alcoi	.....................15	 4	 4	 7	 47	 54	 16
	 9.-	CP	Voltregà	................15	 4	 2	 9	 36	 53	 14
	10.-	Igualada	Rigat		..........15	 4	 2	 9	 35	 67	 14
	11.-	CP	Manlleu	................14	 3	 1	 10	 38	 74	 10
	12.-	CH	Palafrugell	...........14	 2	 3	 9	 39	 61	 9
	13.-	Garatge	Plana	Girona	15	 2	 2	 11	 29	 65	 8
	14.-	CP	Alcobendas	...........13	 2	 1	 10	 31	 67	 7

OK Lliga Plata Nord

CH	Mataró	-	CH	Lloret,	ajornat
CP	Tordera,	4	-	Deportivo	Liceo,	4
CHP	Sant	Feliu,	0	-	SD	Espanyol,	4
Dominicos,	7	-	Compañía	de	María,	1
CE	Vendrell	-	RC	Jolaseta,	ajornat
Rochapea,	1	-	CE	Arenys	de	Munt,	7

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CE	Arenys	de	Munt...10	 6	 1	 3	 41	 32	 19
	 2.-	Dominicos	..................11	 5	 3	 3	 41	 29	 18
	 3.-	CP	Tordera	...................9	 5	 2	 2	 41	 25	 17
	 4.-	CE	Vendrell	..................9	 5	 2	 2	 36	 28	 17
	 5.-	SD	Espanyol	...............11	 5	 2	 4	 28	 31	 17
	 6.-	CH	Mataró	...................9	 5	 1	 3	 44	 31	 16
	 7.-	Deportivo	Liceo	.........11	 4	 3	 4	 39	 34	 15
	 8.-	CH	Lloret......................9	 4	 1	 4	 34	 31	 13
	 9.-	RC	Jolaseta	...................9	 3	 3	 3	 34	 33	 12
	10.-	Compañía	de	María	..10	 4	 0	 6	 24	 35	 12
	11.-	CHP	Sant	Feliu	........ 11	 3	 1	 7	 36	 46	 10
	12.-	Rochapea	....................11	 1	 1	 9	 27	 70	 4

Femení
OK Lliga

CP	Manlleu	-	Telecable	HC,	ajornat
CHP	Bigues	i	Riells,	1	-	Cerdanyola	CH,	2
CP	Vila-Sana	-	Palau	de	Plegamans,	ajornat
Igualada	Femení,	1	-	CP	Las	Rozas,	1
Garatge	Plana	Girona	-	Liceo,	ajornat
PHC	Sant	Cugat,	7	-	CP	Vilanova,	4
CH	Mataró,	2	-	CP	Voltregà,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CP	Manlleu	................10	 10	 0	 0	 40	 9	 30
	 2.-	CP	Vila-Sana	..............10	 9	 0	 1	 58	 16	 27
	 3.-	Cerdanyola	CH	..........11	 8	 1	 2	 39	 16	 25
	 4.-	Telecable	HC................9	 7	 1	 1	 41	 14	 22
	 5.-	Palau	de	Plegamans	....9	 7	 1	 1	 37	 10	 22
	 6.-	CHP	Bigues	i	Riells	. 10	 5	 0	 5	 24	 25	 15
	 7.-	Deportivo	Liceo	...........9	 4	 2	 3	 28	 20	 14
	 8.-	Igualada	Femení	........11	 4	 1	 6	 22	 41	 13
	 9.-	PHC	Sant	Cugat.........10	 3	 1	 6	 24	 27	 10
	10.-	CP	Voltregà	................11	 3	 1	 7	 15	 26	 10
	11.-	CP	Las	Rozas	..............11	 1	 5	 5	 13	 33	 8
	12.-	CH	Mataró	.................11	 1	 1	 9	 12	 42	 4
	13.-	CP	Vilanova................11	 1	 1	 9	 20	 53	 4
	14.-	Garatge	Plana	Girona..9	 0	 1	 8	 5	 46	 1
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AGENDA

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

Xerrada: “La importància del 
Gateix-La Marxa’, a càrrec 
de la psicòloga infantil 
Aurora Flores. Biblioteca 
Contravent. 18.00.

Voluntariat per la llengua.  
Biblioteca Contravent. 18.45.

Dimecres 26

Caldes de Montbui. Xerrada: 
“Antàrtida, gel més enllà 
de la fi del món”, a càrrec 
de Jordi Camins. Aules 
d’Extensió Universitària. 
Espai de Can Rius. 19.00.

La Llagosta. Presentació 
del llibre Descalces per 
casa d’Anna Porquet Botey. 
Centre Cultural  Can Pelegrí. 
19.00.

La Roca del Vallès. Xerrada: 
“Com pregar amb la Bíblia”, 
a càrrec del pare Rodolf 
Puigdollers, biblista.  
Parròquia del Jaire, a la 
Torreta. 20.30.

Montornès del Vallès. 
Contes per a infants de 3 a 8 
anys amb Sherezade Bardají.  
Biblioteca. 17.30.

Parets del Vallès. Club de 
lectura: Blau de Prússia, 
d’Albert Villaró.  Biblioteca 
Can Rajoler. 18.30.

Vallromanes. L’Hora del 
Conte amb Mercè Rubí: A 
dins d’una castanya. Casal de 
Cultura. 17.30.

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

Presentació del llibre El 
Viaje de Haidi, de Lovelace.  
Biblioteca Contravent. 
19.00.

Dijous 27

Cardedeu. Tertúlia de 
còmic: Carne de cañón, 
d’Aroha Travé. Biblioteca 
Marc de Vilalba. 19.00.

Granollers. Espai familiar 
Jaume Oller. Centre Cívic 
Jaume Oller. 16.00.

Hora menuda amb Duna 
Vilà (0-15 mesos), Biblioteca 
Roca Umbert. 17.30.

Informa’t i connecta’t 
al Gra. Xerrades i taules 
rodones, entrevistes en línia 
i videoconsells. Gra. 18.30.

Conversa en anglès. 
Literature and Critical 
Thinking. En línia. 19.00.

Club de lectura i ciències 
naturals, Taxonomia. Museu 
de Ciències Naturals. 19.00.

Emissió de l’òpera Carmen, 
realitzada a l’Arena de 
Verona. Cinema Edison. 
19.00.

Conversa de l’activista Saída 
el Kadaoui, autor de llibres 
com No i Radical(s), amb 
Agnès Ferrer, membre de 
Volem Acollir, sobre racisme 
i immigració.  Espai Gralla - 
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Caldes de Montbui. 
Preestrena del documental 
Bruixes. La gran mentida.  
Casino de Caldes. 19.00.

Granollers. Literatura i arts. 
Club de lectura. Tres contes 
fantàstics, E.T.A. Hoffman.   
Biblioteca Roca Umbert. 
18.00.

Club de lectura sobre 
Correus, de Charles 
Bukowski. Dirigit per Jordi 
Sánchez, i amb Jèssica Roca, 
autora de Llegint Bukowski.  
Espai Gralla - llibreria La 
Gralla. 19.00.

L’Ametlla del Vallès. Taller: 
“Prevenció de violències 
de gènere per a famílies: 
com puc parlar de relacions 
afectives i sexuals amb els 
meus fills i filles? De quina 
manera puc acompanyar-
los?”.  En línia. 18.00.

La Roca del Vallès. Trobada 
Viu la lectura. Llegim 
i parlem amb Enric J. 
Vilajuana, autor d’Infinits 
infinitius. A càrrec d’Alícia 
Gili. Biblioteca Municipal. 
19.45.

Les Franqueses del Vallès. 
Commemoració del 83è 
aniversari del bombardeig 
de les Franqueses, amb 
l’alcalde Francesc Colomé 
i l’historiador Joan 
Garriga; ofrenes florals 
i intervenció musical de 
l’Escola Municipal de Música 
Claudi Arimany. Plaça de 
l’Ajuntament. 13.00.

Moià. Trobada Premi 
Atrapallibres. Trobada 
dels participants de 
l’Atrapallibres, categoria 
11-12 anys per comentar el 
llibre “Som tempesta” de 
Michela Murgia. Biblioteca. 
17.15.

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

Parets del Vallès. Teatre 
amb la representació de 
Master Xof, amb Joan Pera.  
Teatre Can Rajoler. 19.00.

Santa Maria de 
Palautordera. Festa major 
de Sant Proget. Teatre: 
Faixedas i punt. Envelat de 
Palautordra. 19.00.

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

Taller de costura infantil.  
Biblioteca Municipal 
‘Contravent’. 17.00.

Grup de conversa en anglès.  
Biblioteca Contravent. 17.00.

Grup de conversa en anglès.  
Biblioteca Contravent. 19.40.

Dimarts 25

Granollers. Col·loqui-
conversa amb l’humanista 
Jordi Sierra i Fabra, escriptor, 
periodista i comentarista 
musical. Organitza Agevo.  
Museu. 18.30.

Literatura i arts. Club 
de lectura. Tres contes 
fantàstics, E.T.A. Hoffman. 
Dinamitzat.  Biblioteca Roca 
Umbert. 18.30.

L’Ametlla del Vallès. Taller 
d’escriptura i formació de 
lectors. Biblioteca Josep 
Badia. 17.30.

La Garriga. Conferència: 
“Reptes del dia a dia”, amb 
Jordi Trias de Bes. Teatre El 
Patronat. 18.30.

Les Franqueses del 
Vallès. Espai Zero: Jocs de 
taula. Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30.

Lliçà d’Amunt. Taller 
creatiu amb Carme Romero i 
Laura Bartuilli. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 17.30.

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

Parets del Vallès. Espectacle 
especial aniversari de Can 
Rajoler: Un toc de màgia a 
la biblioteca. Biblioteca Can 
Rajoler. 18.00.

Hora del conte a càrrec de 
Mercè Martínez. Biblioteca 
Can Butjosa. 18.15.

MONTORNÈS DEL VALLÈS 
TeRTúLieS en CATA-
Là, VOLUnTARiAT 
PeR LA LLenGUA.  
Biblioteca. Dijous 27, 11.00.

llibreria La Gralla. 19.00.

La Llagosta. Hora del conte: 
Contes del bosc màgic, amb 
Puri Ortega. Can Pelegrí. 
18.15.

Les Franqueses del Vallès. 
Hora del conte: Quatre 
llunes i un pirata. Biblioteca 
Municipal de Bellavista. 
17.30.

Espai Zero. Celebrem el dia 
de l’educació i treballem la 
cohesió. Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30.

Xerrada: “Fotografiar la 
natura. L’experiència de 
Cumbre Vieja”, amb el 
fotògraf Jordi Ribó. Ateneu 
Popular la Tintorera. 19.00.

Martorelles. Donació de 
sang. Celler de Carrencà. 
10.00-21.00.

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

Converses en francès.  
Biblioteca. 19.00.

Parets del Vallès. Hora 
del conte a càrrec d’Aida 
Barrientos. Biblioteca Can 
Butjosa. 18.00.

Sant Celoni. Presentació del 
llibre Un viatge per la vida, 
de Toni J. Mates. Biblioteca 
L’Escorxador. 18.30.

Vilanova del Vallès. Taller 
de manualitats. Biblioteca 
Contravent. 19.00.

El periodisme que t’acompanya

9magazin.cat
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CARDEDEU  Dijous

Esbarjo	 La	tierra	de	los	hijos	 20.00

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 Una	librería	en	París	 18.00
	 Delicioso	 19.45

GRANOLLERS  Dijous

Edison	 Carmen	(Òpera)	 19.00

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 Spider-man	no	way	home	 17.00	/	18.10	i	21.00	/	19.30	i	22.15
	 Agentes	355	 20.00	i	22.30	/	16.00	i	18.30
	 Scream	(Atmos)	 15.50,	18.00,	20.15	i	22.30
	 Spider-man	no	way	home	(Atmos)	 16.00	i	19.00
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	(Atmos)	 21.45
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 16.15	i	19.15	/	20.30
	 El	método	Williams	 22.15	/	16.30	/	18.00	i	20.45	(dj.	VOSE)
	 Encanto	 16.00
	 Matrix	resurrections	 19.15	i	22.15
	 ¡Canta!	2	 17.15	i	19.30	/	16.10	i	18.20
	 Mamá	o	papá	 21.45	/	16.30	i	18.30
	 Clifford,	el	gran	perro	rojo	 16.00
	 West	Side	Story	 21.00
	 Lunáticos	 16.00	i	17.45
	 Scream	 19.30
	 El	contador	de	cartas	 21.45
	 The	King’s	Man:	La	primera	misión	 17.00	/	22.15
	 Buscando	la	mágica	Doremi	(cat.)	 20.30

SANT CELONI  Dimecres

Ocine	 Lunáticos	 17.45
	 Agentes	355	 19.30	i	22.00
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 19.00	i	21.00
	 Spider-man	no	way	home	 19.00	i	22.00
	 Scream	 18.00,	20.10	i	22.20
	 ¡Canta!	2	 18.30
	 Matrix	resurrections	 21.50

AGENTES 355
EUA 2022. Dir. Simon Kinberg. 
Amb Jessica Chastain, Penélope 
Cruz, Diane Kruger i Lupita 
Nyong’o. Thriller.	Quan	una	
arma	ultrasecreta	cau	en	mans	
d’uns	perillosos	mercenaris,	
l’agent	especial	de	la	CIA	
Mason	Brown	ha	d’unir	forces	
amb	l’agent	alemanya	Marie,	
l’exaliada	del	MI6	i	especialista	
en	informàtica	Khadijah,	i	
l’experta	psicòloga	colombiana	
Graciela,	en	una	missió	letal	i	
vertiginosa	per	recuperar-la.	
Mentrestant,	una	misteriosa	
dona,	Lin	Mi	Sheng,	segueix	tots	
els	seus	passos.	Juntes	hauran	
de	superar	els	seus	conflictes	
personals	i	utilitzar	els	seus	
talents	i	experiència	per	salvar	el	
món.	En	el	camí,	es	convertiran	
en	camarades	i	amigues,	i	
formaran	un	nou	grup	letal:	355.	
Nom	que	adopten	de	la	primera	
dona	espia	en	la	Revolució	
Americana.

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	

CARTELLERA

CINEMA 

seu	divertit	però	impulsiu	oncle	
Casey	s’embarquen	en	una	gran	
aventura.

EL CALLEJÓN DE LAS 
ALMAS PERDIDAS

EUA 2021. Dir. Guillermo del 
Toro. Amb Bradley Cooper i 
Cate Blanchett. Drama.	Finals	

dels	anys	30,	els	Estats	Units.	
Stanton	Carlisle	és	un	home	
que	tracta	de	forjar-se	un	futur	
prometedor.	El	seu	primer	
destí	és	acabar	treballant	en	un	
circ,	on	coneixerà	tota	mena	
de	singulars	personalitats.	
Aquest	lloc	recull	a	diferents	
talents,	dels	quals	Stanton	sabrà	
treure’ls	partit,	com	és	el	cas	de	
Molly,	una	jove	extraordinària	
amb	la	qual	marxarà	a	la	ciutat	
per	crear	el	seu	propi	espectacle.	
Però,	no	satisfet	amb	aquest	
triomf,	Stanton	s’aliarà	amb	una	
misteriosa	dona	anomenada	
Lillith	per	crear	un	perillós	
entramat	per	a	aconseguir	el	
major	èxit	possible.

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. 

EL MÉTODO 
WILLIAMS
EUA 2021. Dir. Reinaldo 
Marcus Green. Amb Will Smith 
i Demi Singleton. Drama.	

OCINE 
GRANOLLERS 
Imatge	de	la	pel·lícula	
‘Agentes	355’
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Serveis 

Transporte y montaje de mue-
bles y parquet. Interesados lla-
mar al tel. 632 01 50 45.

Traspàs

Ràpid Clapés. Ens traslladem.
Ens trobareu a la nova adreça: 
ctra. de l’Ametlla, núm. 4, 
davant edifici Triangle.

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

    PUBLiciTaT

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

per contactar podeu trucar a:

anunciEu-vOs a

La millor manera d’arribar als vostres clients

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

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

assessors, gestors, assegurances i advocats

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

assessorsGamma
laboral-fiscal-comptable
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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. 

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

OcINE 
GRANOLLERS
Escena de la pel·lícula 
‘El método Williams’

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 

Biopic sobre Richard Williams, 
un pare inassequible al desànim 
que va ajudar a criar dues de les 
esportistes més extraordinàries 
de tots els temps, dues atletes 
que van acabar canviant per 
sempre l’esport del tennis. 
Richard tenia una visió molt 
clara del futur de les seves 
filles i, servint-se de mètodes 
poc convencionals, va elaborar 
un pla que portaria Venus i 
Serena Williams dels carrers de 
Compton, Califòrnia, a l’olimp 
de l’esport i les va convertir en 
icones llegendàries.

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

MATRIX 
RESURRECTIONS
EUA 2021. Dir. Keanu Reeves 
i Carrie-Anne Moss. Ciència 
ficció. Neo viu una vida normal 
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Fa 30 anys 
20/1/1992

“Nou rècord 
a la sisena 
Mitja Marató 
del francès 
Rivet davant 
2.600 atletes”

Fa 20 anys 
21/1/2002

“La comarca 
té 318.464 
habitants, 
un 21% més que 
fa deu anys”

Fa 10 anys 
23/1/2012

“La pedrera de 
Vilanova provoca 
el trencament 
d’un canonada 
d’Aigua Ter 
Llobregat”

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 24 a 27.

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
✚ SÍLVIA MIMÓ 
C. Anselm Clavé, 54.  
Tel. 93 871 72 86 | dies 24 a 27.

Granollers
✚ PARERA 
Pl. de l’Oli, 3. Tel. 93 870 00 38 
| dilluns a dissabte, de 9 a 13h i 
de 16.30 a 20.30h. 

✚ POU 
Av. Francesc Macià, 149. Tels. 
93 879 58 69 / 618 582 154 | 
laborables, de 8 a 22h. Dissabte, 
diumenge i festius, de 9 a 22h.  
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ MONTSE VILA 
Av. Onze de Setembre, 65. 
Tel. 93 024 37 39 | dies 24 a 27.

Lliçà d’Amunt
✚ DELIA PININ 
C. Anselm Clavé, 139. Tel. 93 
456 84 09 | dilluns a dissabte, de 
9 a 21h; diumenge, de 9 a 14h.

Llinars del Vallès
✚ VALENZUELA 
C. de l’Església, 2. Tel. 93 841 03 
03 | cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 24. 
✚ GALLECS 
C. Gallecs, 73.  
Tel. 93 570 79 73 | dia 25. 
✚ ROVIROSA 
C. Berenguer III, 66.  
Tel. 93 593 00 95 | dia 26. 
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 27.

Montmeló
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 24. 

✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 25. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 4.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 26. 
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 27.

Montornès del Vallès
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 24. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 25. 
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 26. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 27.

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

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

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

Sant Celoni
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 24. 
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 25. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 26. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 27.

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. A manera de demandes 
o sol•licituds: enfrontaments, concursos, cam-
pionats / 2. Garantir que algú o altre pagarà. 
Exalteu lo sinyor / 3. A mig termini. Més dur 
que l’animal, més immòbil que el vegetal. 
Extrems del camp / 4. Element com de cera, 
invers. Sí que xarrupa més del compte, però 
de la mama / 5. Sangonera d’efectes contràc-
tils evidents. Perorar sense cap ni peus / 6. 
Símptomes d’oligofrènia. Massa curts per als 
escaladors, idonis per als pescadors / 7. Té 
l’habilitat de causar labilitat. Quina dèria, tro-
bar-li a la talaia una jeia! / 8. Abundós en ses 
explicacions a favor del linx. Un anglès ràpid, 
quin luxe! / 9. I segurament senyor. De tots 
els explosius el més amoral. Mitja parella / 10. 
Que traïdora, ha canviat d’amo! Llançament 
de la canya contra el corrent / 11. L’altra mitja. 
Combatent l’atac de la vespa. Ja en té onze i 
encara no és xic / 12. D’as no, d’es, el pòquer. 
Del gènere, però del que dóna suport / 13. 
Aquest sí que va bé per a l’escalador, i per al 
disparador també. Grega fent la punyeta.

VERTICALS: 1. Més que un camisó, perquè 
era fet de malla. Engeguem, aviam si fem via 
/ 2. Ovni matriculat. Travessar la víctima amb 
un pal de peus a cap. Temps que abraça tota 
l’evolució / 3. Abusem del porró i de la M. Bor-

les de fil molt fi per empolvorar-se (les mon-
ges?) / 4. Formació de glaç d’incomparable 
complicació. No és el Quer foradat ans el 
deformat / 5. Ena mal escrita. Xerrada entre 
Manacor i Artà. Al fons del pou / 6. Espantat 
per la pel•li de l’Almodóvar. A l’acadèmia no 
es presenta mai sense so / 7. Sis sense se-
guretat social. Camàlic d’inequívoca proce-
dència italiana. Amics d’Esperar Tothom / 8. 
Demana a crits, reclamada. Passejo com un 
nano, però un nano molt menut / 9. Part no 
peninsular de Sevilla. Complementa el gust 
i lliga amb el tacte / 10. Un parell d’ous. Tan 
impalpables com omegues foixianes. La cosa 
llatina / 11. Morts que no afecten els teixits 
industrials. Obliga, malgrat l’aplaudiment, a 
sortir del cine / 12. Benzina al Champion o al 
Dia. Ni pròpia ni paradigmàtica.
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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
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Les restriccions als centres de culte 
han anat endavant i enrere. Com us 
han afectat?

En els moments de confinament, 
és clar, ens va afectar que no podíem 
fer les nostres cerimònies de manera 
presencial. Ara ja fa temps que hem 
recuperat la presencialitat i man-
tenim el que diu la Generalitat, ara 
mateix el 70% de l’aforament. El nos-
tre local és gran i hi cabem bé. Però 
pel que fa a l’assistència, hi ha una 
part de la feligresia, sobretot la gent 
gran, que ho miren des de casa. Cada 
culte que fem el gravem i el tenim a 
un canal de Youtube per a les perso-
nes que no poden venir.

El dret i la llibertat de culte s’ha 
sobreprotegit pel que fa a les res-
triccions per la covid?

No t’ho sabria dir. La situació ha 
estat i continua sent excepcional i 
nosaltres complim el que ens diuen 
les autoritat sanitàries. Com a esglé-
sia de Can Mònic, lliurem aliments 
un cop al mes a gent que ho necessita 
i ara mateix no, però en moments 
concrets ha vingut la policia per vet-
llar perquè es complissin les normes 
de seguretat contra els contagis.

Ha crescut la demanda d’ajuda 
material dels vostres fidels?

La veritat és que sí. Lliurem ali-
ments a unes 70 famílies que ja venen 
amb el justificant dels serveis socials 
dels ajuntaments de Granollers o les 
Franqueses. I ara ens adonem que hi 
ha més famílies del barri que no pas 
les que hi havia abans.

Els fidels evangelistes mediten 
sobre la Bíblia ells mateixos. Quines 
reflexions li han cridat més l’aten-
ció?

És veritat que nosaltres no condici-
onem mai que algú reflexioni sobre 
la Bíblia i que ho comparteixi amb 
la resta de feligresos. Fa un any, els 
missatges de consol eren els que ens 
feien pensar més, sobretot a partir de 
les paràboles de Jesús. I aquest any la 
veritat és que sembla que tornem a la 
normalitat. La Bíblia és molt variada 

i ja no ens concentrem tant. Però ni 
són reflexions dramàtiques ni mis-
satges apocalíptics... Sobretot treba-
llem la part pràctica, la del servei als 
demés, l’exemple de la vida de Jesús.

Quina part de la Bíblia l’inspira 
més a vostè amb tot el que passa?

Enmig d’una pandèmia o de qualse-
vol altra catàstrofe que pugui passar, 
hem de confiar en l’esperança que ens 
dona la paraula de Déu. O sigui, que 
la nostra vida no s’acaba aquí, que 
hi ha alguna cosa més. Però sobretot 
també en el fet de la presència de 
Déu, el fet de poder acudir a ell, de 
poder tenir una relació personal amb 
Ell. Tot això dona confiança per creu-
re que la vida ha de continuar. Que 
res no s’acabi amb la mort et dona 
perspectiva per pensar en els altres, a 
no ser negatiu amb el que passa. Tot 
el que està passant és terrible, però 
no hem de dramatitzar.

La pandèmia pot ser un càstig 
diví?

No ho crec, que sigui un càstig diví. 
Mirem-ho d’una manera més àmplia: 
molt del que està passant, ara i abans, 
és producte de la mà de l’home. Com 
tractem la natura i el planeta té molt 
a veure amb la virulència de la covid. 
Aquesta pandèmia no és cap càstig 
diví, és conseqüència de la petjada 
humana. En aquest sentit, analitzem 
el que passa en l’àmbit econòmic, 
amb les diferències tan grans que hi 
ha entre persones. Per què hi ha tanta 
gent que ha d’emigrar? Per què hi ha 
pocs països rics i molts països pobres? 
Aquí la responsabilitat jo la dono a 
l’ésser humà, sigui del país que sigui.

Com s’imagina d’aquí a un any?
Fa uns mesos que faig de pastor i 

hi estaré quatre anys. Tinc 65 anys i 
entenc que ha d’entrar gent més jove. 
Sigui pastor o no, d’aquí a un any 
voldré continuar. Jo vaig conèixer la 
Paraula de petit, en una llar evangèli-
ca, i si crec en Déu és pel testimoni de 
la meva família. 

Jesús Medina
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Contreras, de 65 anys, és un dels tres pastors del 
consell de l’església evangèlica de Can Mònic, a 
Granollers. Acaba de jubilar-se com a educador del 
centre ocupacional de la Fundació Vallès Oriental.

“Aquesta pandèmia no és cap càstig diví, 
és conseqüència de la petjada humana”

ABRAHAM CONTRERAS, pastor de l’església 
evangèlica de Can Mònic, a Granollers

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LXV)

El Margarit
La variant òmicron de 
la covid està enviant de 
baixa molta gent. Passe-
jant per viles i ciutats de 
la comarca no és estrany 
veure persianes tancades 
perquè els del negoci han 
donat positiu. Aquesta 
persiana és la del cafè 
Margarit, de la Garriga. 
Tot va començar amb un 
avís que deia: “Covid-19 / 
Margarit+” i els clients no 
s’han estat de dir –més 
aviat penjar– la seva. “El 
meu país és tan petit com 
el cafè Margarit”, diu un 
dels cartells...
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