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La Sindicatura de Comptes 
troba irregularitats en 
adjudicacions de l’empresa 
pública de residus Savosa

Els acomiadaments de 
l’any passat al Vallès 
Oriental quadrupliquen 
els de l’any 2019

Cinc detinguts i un ferit 
arran d’una baralla en un 
habitatge ocupat a Sant 
Antoni de Vilamajor

(Pàgina 17)(Pàgina 5) (Pàgina 12)

Controls als polígons
Els controls de policies locals i Mossos per evitar curses de 
cotxes als polígons industrials de diverses localitats han aca-
bat amb més de 40 vehicles denunciats.

(Pàgina 6) Un agent de Canovelles a l’entrada del polígon
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L’Esbart engega l’aniversari
L’Esbart Dansaire de Granollers ha iniciat aquest diumenge 
els actes programats per celebrar el 90è aniversari de l’enti-
tat, que es perllongaran fins a finals de març.

(Pàgina 25) La ballada d’aquest diumenge
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Les llicències d’obres majors  
a Granollers ja superen les 
d’abans de la pandèmia
A la ciutat es faran prop de 700 habitatges nous en els propers anys

(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 8) Familiars de víctimes a l’acte del cementiri de la Doma, dissabte al migdia

La Garriga recorda el bombardeig
El cementiri de la Doma i el Patronat van ser l’escenari de l’homenatge a les víctimes

Les Franqueses 
rebutja 
finançar caixers 
a Bellavista

(Pàgina 10)

La Domus 
d’Olivet ja és 
Bé Cultural 
d’Interès Local 
de Canovelles

(Pàgina 20)

L’EC Granollers 
torna a guanyar 
després de dos 
mesos

(Pàgina 29)

MONOGRÀFIC ESPECIAL
SOBRE ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

Dilluns, 31 de gener de 2022

Treball digne 
i creixement 
econòmic

CREIXEMENT ECONÒMIC INCLUSIU

La quarta revolució industrial 
i l’educació actual poden 
encaixar amb l’ocupació?

LA SALUT MENTAL I EL BENESTAR

La salut mental en un context 
incert, amb crisi climàtica 
i precarietat laboral

ENTREVISTA A MONTSERRAT PINEDA

La secretària de Feminismes 
aposta per la transversalitat de 
gènere en totes les polítiques

OPINIÓ

Consum energètic, el punt 
clau de tots els ODS, segons el 
catedràtic d’Ecologia Narcís Prat 

Suplement mensual
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Adreça Tipus de construcció

1 Carrer Francesc Tarafa, 30-32 Edifici plurifamiliar de 5 habitatges

2 Carrer Portalet, 13-15 Edifici de 2 habitatges

3 Carrer Josep Escobar Conjunt de 36 habitatges unifamiliars

4 Passatge Lledoner, 16 Edifici de 3 habitatges

5 Passeig de la Muntanya, 127-129 Edifici plurifamiliar de 47 habitatges

Habitatges d’obra nova iniciats el 2021 a Granollers

(*) Llicència pendent de tramitar-se

Llicències pendents de resoldre

Adreça Tipus de construcció

6 Carrer Alexandre Fleming, 11-13 Edifici plurifamiliar de 18 habitatges

7 Carrer Ponent, 54 Edifici plurifamiliar de 28 habitatges

8 Carrer Lope de Vega, 4 Edifici plurifamiliar de 4 habitatges

9 Illa Agustina d’Aragó-Minetes-Tetuan Tres edificis plurifamiliars amb 72 habitatges

10 Carrer Aragó, 39-41 Edifici plurifamiliar de 6 habitatges

11 Carrer Rosselló, 109-133 Conjunt d’edificis plurifamiliars amb 72 habitatges

12 Carrer Narcís Monturiol amb carrer Rec (*) Conjunt de 173 habitatges

13 Antiga Fàbrica VISA (*) Conjunt d’edificis residencials amb 40 habitatges

14 Carrer Roger de Flor, 5 Conjunt de dos edificis amb 48 habitatges

15 Carrer Vallès, 14-16 Edifici plurifamiliar de 14 habitatges

16 Carrer Josep Carner, 2 Edifici plurifamiliar de 72 habitatges

17 Carrer Caterina Albert, 6 Edifici de 6 habitatges

18 Carrer Francesc Ribas, 21 Edifici de 17 habitatges

19 Carrer Joan Coromines, 5-13 Edifici de 17 habitatges

Altres promocions plurifamiliars d’obra nova actualment en marxa

Granollers té previst construir 680 
nous habitatges durant els propers 
anys. Només el 2021 es van iniciar les 
obres de 93 habitatges repartits en 

cinc promocions diferents, i a hores 
d’ara l’Ajuntament té pendents de 
tramitar les llicències de promocions 
que sumen 413 habitatges més. Tot 

plegat genera optimismeal sectors 
immobiliari i de la construcció, que 
destaquen el poc impacte de la pan-
dèmia en la seva activitat.

Granollers preveu construir 680 
habitatges nous els propers anys
Ajuntament i professionals del sector destaquen que la pandèmia no ha afectat el ritme de les obres

Granollers

Oriol Serra

Granollers preveu construir 
680 habitatges nous durant 
els propers anys. D’aquest 
total, 174 corresponen a 
promocions d’obra nova que 
ja estaven en marxa el 2021 
i que a hores d’ara encara 
s’estan executant, i 93 més 
a promocions iniciades el 
mateix 2021. Els 413 restants 
corresponen a llicències pen·
dents de resoldre, algunes de 
les quals ja s’estan tramitant 
i d’altres es troben encara en 
fase de definir els seus res·
pectius projectes.

Entre les promocions que 
ja es troben en marxa des·
taquen la promoció de 36 
habitatges unifamiliars al 
carrer Josep Escobar, al barri 
de Can Gili, i l’edifici pluri·
familiar de 47 habitatges que 
s’està construint en un solar 
del passeig de la Muntanya 
situat a tocar de la passarel·
la que travessa les vies del 
tren. També destaquen els 
72 pisos d’un edifici plurifa·
miliar que s’està construint 
al carrer Josep Carner, a pocs 
metres de la plaça de la Font 
Verda, i els dos edificis de 
nova construcció a la cru·
ïlla de Roger de Flor amb 
Pompeu Fabra, que sumen 48 
habitatges en total.

Quant a les llicències pen·
dents de resoldre, destaquen 
dues promocions de 72 habi·
tatges cada una a l’illa que 
formen els carrers d’Aragó, 
Minetes i Tetuan, a tocar del 
camp de futbol, i entre els 
números 109 i 133 del carrer 
Rosselló, al barri del Lledo·
ner. La primera promoció 
constarà d’un total de tres 
edificis, la segona serà tam·
bé un conjunt de diversos 
edificis plurifamiliars. Tot i 
estar encara pendents de tra·
mitar·se les llicències, també 
es preveu la construcció de 
40 habitatges als terrenys de 

l’antiga fàbrica Visa, al carrer 
de Llevant, i el conjunt de 
173 habitatges projectat a 
la cruïlla dels carrers Narcís 
Monturiol i Rec, al barri 
Congost –vegeu complement 
a la pàgina 3.

LA pANdèmiA No hA  
freNAT LA coNsTrucció

L’Ajuntament de Granollers 
va resoldre durant el 2021 un 
total de 23 llicències de cons·
trucció d’habitatge a la ciu·
tat. Nou d’aquestes llicències 
feien referència a promoci·
ons d’obra nova, i les 14 res·
tants corresponen a projectes 
de reforma i rehabilitació 
d’habitatges ja existents. És 
només una petita part de les 
117 llicències d’obra major 
que el consistori va tramitar 
durant el passat exercici. Una 
xifra lleugerament superior 
a la de 2019, l’última dada 
anterior a la pandèmia, quan 
es van tramitar 108 llicènci·
es, i pràcticament igual a la 
de 2020, el primer any amb 
coronavirus, quan la xifra va 
ser de 119. 

“El ritme d’execució d’obra 
major a la ciutat és bo, tant 
pel que fa a habitatge com a 
altres usos. I el més impor·
tant, no s’ha aturat durant la 
pandèmia”, destaca la regi·
dora d’Urbanisme, Gemma 

Giménez, en declaracions a 
EL 9 NOU. “Durant els dos 
anys previs a la coronacrisi 
el ritme era cada cop més 
elevat. Un cop es va aturar 
tot a causa de la pandèmia, 
ens pensàvem que l’execució 
de les obres també es paralit·
zaria. Però salvant els mesos 
més durs del confinament, 
quan tot es va parar, no va 
ser així.”

“La tendència de 2020 i de 
2021 ha estat mantenir el 
ritme dels anys anteriors, i 
de cara al 2022 ja tenim coses 
molt interessants sobre la 
taula que s’aniran concretant 

durant els propers mesos. 
D’entrada, aquestes dades 
semblen un bon indicador 
de cap on va la tendència de 
cara als propers anys. Encara 
és aviat per fer previsions, 
però tot apunta que anem pel 
bon camí”, conclou Giménez.

“No hem estat un dels 
sectors més tocats per la 
pandèmia. Salvant l’aturada 

del març de 2020, quan hi va 
haver el primer confinament, 
hem anat treballant a bon 
ritme. L’economia s’ha anat 
recuperant, i això també ha 
afavorit la compra d’habitat·
ge. Per tant, podem dir que el 
coronavirus no ens ha afectat 
gaire com a sector”, afegeix 
una responsable de la immo·
biliària Inmogra, que gestio·

na la promoció de 72 habitat·
ges al barri del Lledoner.

“El confinament inicial va 
fer parar moltes obres, però 
després el ritme es va anar 
recuperant de mica en mica i 
des d’aleshores la tendència 
ha estat bona. Si bé és cert 
que l’aturada havia causat 
problemes de tresoreria a 
les empreses més petites, 
també ho és que el con·
junt del sector no s’ha vist 
especialment afectat per la 
pandèmia. Podem dir que el 
sector està bé de salut, tot i 
que l’augment del preu dels  
materials ens posa pals a les 
rodes”, coincideix la tresore·
ra del Gremi de Constructors 
del Vallès Oriental, Àngels 
Subirachs.

Promoció de 36 
cases a Can Gili
Granollers A la fotografia 
de l’esquerra, les obres de 
construcció de 36 cases 
unifamiliars al carrer Josep 
Escobar, al barri de Can 
Gili. A la dreta, cartell que 
anuncia la construcció de 
72 habitatges en un conjunt 
d’edificis plurifamiliars 
al carrer Rosselló, al barri 
del Lledoner. La llicència 
d’aquest projecte encara 
s’està tramitant. La previsió 
és fer·hi 72 habitatges en 
diversos edificis.

Només el 2021 
es van començar 

a construir 93 
nous habitatges 

a la ciutat

hi ha 
promocions  

en marxa a barris 
com can Gili  
i el Lledoner
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Una promotora 
immobiliària 
farà 173 
pisos al barri 
Congost

Granollers

O.S.

La promotora immobi-
liària Inbisa, amb seu a 
Madrid, ha començat a 
comercialitzar 173 habi-
tatges que construirà pro-
perament al barri Congost 
de Granollers. La promo-
ció, Residencial Inbisa 
Granollers, s’edificarà a la 
cruïlla dels carrers Narcís 
Monturiol i Rec, a tocar 
del Pavelló Esportiu El 
Congost, i l’inici de les 
obres es farà tan bon punt 
se n’hagi resolt la llicèn-
cia.

“A hores d’ara estem 
pendents de la llicència 
d’obres, per tant, l’inici 
dels treballs està supedi-
tat a la seva consecució”, 
apunta un portaveu de 
l’empresa. Segons ha 
pogut saber EL 9 NOU, 
aquest tràmit encara s’ha 
de formalitzar i està a 
l’espera que promotora 
i Ajuntament acabin de 
definir el projecte. “Hi 
estem treballant, i un cop 
haguem superat aquesta 
fase serà el moment de 
tramitar la llicència”, 
afirma la regidora d’Urba-
nisme, Gemma Giménez. 
Amb tot, la immobiliària 
ja disposa de dues oficines 
de vendes a Granollers, 
des de les quals està 
comercialitzant els pisos.

La promoció ocuparà 
una superfície de 14.000 
m2 i constarà de dos edi-
ficis. Els habitatges, amb 
preus a partir de 140.000 
euros, disposaran de ter-
rassa, garatge, traster i 
zones comunitàries amb 
piscina i àrees de descans. 
El projecte també perme-
trà la regeneració urba-
nística del barri, ja que la 
zona on s’ubicarà la pro-
moció serà objecte d’una 
urbanització completa, 
que consistirà en l’ober-
tura de nous vials amb 
àrees de vianants, passejos 
amb arbres i zones verdes 
al seu entorn. També s’hi 
preveu construir un parc 
públic amb jocs infantils.

Aquesta promoció res-
pon a l’estratègia d’Inbisa 
d’invertir en sòl proper a 
Barcelona, després d’haver 
obtingut bons resultats 
en poblacions com Sant 
Cugat o l’Hospitalet. Dels 
173 habitatges projectats, 
40 seran de protecció ofi-
cial. 
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L’R3 a Mollet des del pont entre l’avinguda del Parc i el carrer Granollers

Dilluns, 31 de gener de 20224 EL FUTUR DE LA LÍNIA R3
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La zona d’horts i de la tercera via de l’estació de les Franqueses, que es convertirà en un aparcament públic

Adif cedirà terrenys alliberats  
a l’estació de les Franqueses 
per fer-hi un aparcament

Les Franqueses del Vallès

F.P.

L’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) 
cedirà a l’Ajuntament de 
les Franqueses uns terrenys 
alliberats per la supressió 
de la tercera via de l’estació 
de Corró d’Avall –lligada a 
la reconfiguració pel desdo-
blament parcial de la línia 
R3– per fer-hi un aparcament 
públic amb capacitat per a 
uns 150 cotxes. També s’ocu-
parà una franja de terreny 
paral·lel a les vies on ara hi 
ha diversos horts. Es va acor-

dar en una trobada que les 
dues institucions van man-
tenir al desembre per plani-
ficar l’actuació de reforma 
de l’estació i del seu entorn. 
Preveu la construcció d’un 
pas inferior per a vianants 
que connectarà l’entorn de la 
carretera de Ribes amb el de 
les antigues casernes. Ho ha 
explicat l’alcalde, Francesc 
Colomé, que destaca que el 
nou aparcament donarà ser-
vei als usuaris de l’estació i 
als dels equipaments situats 
a l’altre costat de les vies. El 
consistori assumirà la urba-
nització de tot aquest espai.

Primers contactes entre l’Estat  
i Mollet i la Llagosta per acordar 
com s’hi desdoblarà l’R3
Els responsables del Pla de Rodalies treballen la planificació de la duplicació als diversos trams

Mollet del Vallès

Ferran Polo

El govern de l’Estat i els 
ajuntaments de Mollet i la 
Llagosta ja han tingut els 
primers contactes per acor-
dar com s’ha de fer el desdo-
blament de la línia R3 en el 
tram que passa per aquests 
municipis. Ho ha confirmat a 
EL 9 NOU Pere Macias, coor-
dinador del Pla de Rodalies 
de Catalunya, que defensa 
la necessitat “d’anar planifi-
cant” les obres als trams on 
quedarà pendent la duplica-
ció de les vies quan s’enlles-
teixin els treballs que l’Estat 
acaba d’adjudicar per 55,6 
milions al tram de 17,1 quilò-
metres entre les estacions de 
Parets i la Garriga. 

En aquesta línia, ja s’ha 
publicat el concurs públic 
per trobar l’enginyeria que 
redactarà l’estudi informatiu 
i ambiental del tram entre 
les estacions de Centelles i 
Vic, a Osona. És el que es vol 
desdoblar just quan acabin 
les obres entre Parets i la 
Garriga. Es planifica entre 
els anys 2025 i 2030, durant 
la segona meitat de vigència 
del Pla de Rodalies. I també 
“s’ha començat a parlar amb 
els ajuntaments del primer 
tram”, que inclou el pas per 
la Llagosta i Mollet. Macias 
parla de contactes “molt pre-
vis” que han servit per inter-
canviar informació sobre els 
punts de partida i admet que 

són “temes complexos”. 
Històricament, Mollet 

sempre ha defensat la neces-
sitat de soterrar les vies 
aprofitant les obres del des-
doblament i ha reivindicat 
l’acord que es va presentar el 
maig de 2008 entre l’Estat, la 
Generalitat i l’Ajuntament 
que preveia el soterrament 
d’uns 1.700 metres del tra-
çat (entre el carrer Onze 
de Setembre i l’avinguda 
Rívoli), el trasllat de l’esta-
ció actual uns 700 metres al 
nord –entre la rambla Nova 
i el carrer Gaietà Vínzia– i 
una inversió de 140 milions. 

El cost –soterrar és molt més 
car que desdoblar en superfí-
cie sense haver de modificar 
la cota de les vies actuals– és 
un dels aspectes claus en 
una operació que agents com 
l’Associació per la Promoció 
del Transport Públic (PTP) 
han defensat que no pot ser 
un fre per a la duplicació de 
les vies. Des d’aquesta enti-
tat, també han recordat que 
hi ha fórmules aplicades amb 
èxit en altres espai urbans 
–com la construcció en via-
ducte– per garantir una bona 
permeabilitat entre els dos 
costats del traçat ferroviari.

“Segurament, 
l’alternativa al 
Congost serà 
un traçat nou”

Figaró

F.P.

Pere Macias, coordinador 
del Pla de Rodalies de 
Catalunya, no s’oblida del 
tram entre les estacions 
de la Garriga i Centelles 
(Osona) que travessa la 
vall del Congost i que 
considera que caldrà abor-
dar quan s’hagi projectat 
la duplicació de les vies 
entre Parets i Montcada-
Bifurcació. “Llavors, caldrà 
anar al tram del Congost, 
que és el més complicat 
orogràficament”, indica a 
EL 9 NOU. Aquí, “l’alter-
nativa serà, segurament, 
fer un traçat nou” per les 
dificultats tècniques de 
construir una nova via al 
costat de l’actual. A dife-
rència dels altres trams, 
això reduirà l’afectació als 
usuaris perquè no caldrà 
treballar sobre el traçat 
actual, apunta Macias. No 
és partidari d’eliminar 
estacions d’aquest tram 
com les de Figaró i Sant 
Martí de Centelles, que 
dona servei a Aiguafreda.

Macias defensa l’aposta 
que s’ha fet per desdoblar 
la línia de Vic per trams i 
“avançar de manera esgla-
onada”. “És l’estratègia 
correcta per anar complint 
el programa i anar avan-
çant en la tramitació”, diu. 
“S’ha vist que no servia de 
res dir que es desdoblaria 
tota la línia de cop en un 
determinat període de 
temps perquè això no s’ha 
complert mai ni aquí ni 
enlloc”, certifica.

En el cas de la Llagosta, 
l’Ajuntament ha defensat 
darrerament la proposta que 
ha posat sobre la taula l’Ajun-
tament de Santa Perpètua: 
la construcció d’una variant 
a l’oest de l’actual traçat per 
enllaçar la línia de Vic amb 
el corredor entre Mollet i 
el Papiol de l’R8 a la futura 
estació de Riera de Caldes, a 
la zona de la Granja Soldevi-
la. En aquest sentit, Macias 
recorda que s’ha tret a con-
curs la redacció de l’estudi 
informatiu per connectar les 
línies R3 i R8 entre Mollet 
i la Llagosta. La connexió 
està pensada per facilitar la 
connexió directa de trens de 
mercaderies des de l’R3 cap 
al Port de Barcelona però 
també podria servir per a 
connexions amb trens de pas-
satgers. Per exemple, entre 
Vic i Martorell passant per la 
UAB. Aquest traçat, explica 
Macias, podria servir com un 
sector de la variant que rei-
vindica Santa Perpètua.

També ha d’entrar en les 
converses l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac. En aquest 
cas, però, “encara no s’ha 
començat a parlar” perquè 
s’han abordat altres temes: 
el soterrament de l’R2 i el 
projecte de reforma de l’esta-
ció de Montcada-Bifurcació, 
que es preveu tancar i licitar 
aquest any. És, també, una 
peça important per al desdo-
blament perquè s’hi bifur-
quen les línies R3 i R4.
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Troben “fraccionament indegut” 
de contractes en adjudicacions 
fetes per Savosa l’any 2018

Granollers

Ferran Polo

L’empresa pública Serveis 
Ambientals del Vallès Orien-
tal SA (Savosa), que depèn 
del Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Ori-
ental i, entre d’altres, presta 
serveis de recollida selectiva 
de residus als municipis 
consorciats, va incórrer 
durant l’any 2018 en un 
“fraccionament indegut de 
contracte” perquè “en alguns 
dels expedients revisats” per 
la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya “s’han detectat 
determinades incidències 
relacionades amb la contrac-
tació separada de prestacions 
que haurien d’haver estat 
objecte d’un únic contracte” 
perquè eren “successives” i 
servien “per cobrir necessi-
tats recurrents o previsibles”. 

És una de les observaci-
ons que la Sindicatura fa en 
un informe de fiscalització 
dels números de Savosa 
de 2018. El treball, amb el 
síndic Miquel Salazar com a 
ponent, va ser aprovat en el 
ple de la sindicatura del 21 
de desembre passat i es va 
fer públic la setmana passa-
da. L’estudi s’ha centrat en 
Savosa i no ha entrat al Con-
sorci de Residus. Fiscalitza el 
compte de pèrdues i guanys i 
de l’immobilitzat i en la revi-
sió de la legislació aplicable 
en els àmbits comptable, de 
les retribucions de personal 
i de la contractació adminis-
trativa, sempre de l’any 2018, 
tot i que també s’analitzen 
xifres prèvies i posteriors per 
saber quina és l’evolució que 

Un primer informe 
amb els números 
de 2016 
Granollers

La Sindicatura de Comptes 
ja va fer un informe dels 
comptes de tot el Consorci 
per a la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental de 
l’any 2016. El treball, que 
es va donar a conèixer el 
gener de 2020, detectava 
nombroses irregularitats 
en les contractacions de 
serveis i la tramitació 
pressupostària de l’ens. 
Ara, d’ofici, la Sindicatura 
va decidir analitzar les 
xifres de Savosa.

segueix l’organisme estudiat.
Les conclusions del treball 

inclouen diverses observa-
cions “significatives”, cita 
el mateix text. En l’àmbit de 
les contractacions, a més del 
fraccionament de contractes, 
la Sindicatura recull que la 
societat “no va publicar els 
contractes menors subscrits 
en l’exercici fiscalitzat al 
portal de transparència”. 
S’analitza una pròrroga 
del contracte del servei de 
neteja i desinfecció de con-
tenidors i es detecta que “va 
comportar una modificació 
a l’alça dels preus del 20% 
aproximadament”. “Això no 
estava previst en el contracte 
i va suposar una alteració 
de les condicions essencials 
d’aquest que hauria hagut 
de derivar en una nova lici-
tació.” També veuen incom-
pliments en “la prohibició 
d’adjudicar de forma directa 

o de subscriure contractes 
menors amb un mateix con-
tractista [...] que superessin 
els valors màxims autoritzats 
per aquest tipus de contrac-
tes”. 

L’anàlisi del número cons-
tata que Savosa que va incór-
rer en pèrdues d’1.338.398 
euros en l’exercici de 2018 
–els comptes no es van lliu-
rar a la Sindicatura de Comp-
tes com es preceptiu– que se 
sumaven als 218.636 euros 
que es van perdre l’any 2017. 
“En conseqüència, el 31 de 
desembre de 2018, el patri-
moni net va quedar reduït 
a una quantitat inferior a la 
meitat del capital social fet 
que és causa de dissolució 
d’acord amb la llei de socie-
tats de capital.” 

També es recullen que 
“l’elevada antiguitat de la 
flota de vehicles –39 entre 
els de propietat i els rebuts 

en cessió– que utilitza Savo-
sa per a la prestació dels 
serveis (més de 10 anys en 
la majoria dels casos) va fer 
que les despeses de reparació 
i conservació de l’exercici 
2018 ascendissin a 25.359 
euros de mitjana per vehi-
cle”. I que, durant l’exercici, 
“37 treballadors van cobrar 
hores per treballs extraordi-
naris per damunt de les 80 
hores extres, el límit màxim 
en còmput anual que marca 
la llei”. Deriva, també, del 
mal estat del parc de vehicles 
que feia que els treballadors 
no poguessin cobrir les rutes 
de recollida en els seus hora-
ris i haguessin de treballar 
més hores quan sí que hi 
havia vehicles disponibles. 

A més, l’informe de la Sin-
dicatura recull com “l’endar-
reriment en l’inici de la nova 
licitació del servei de retira-
da, transport i tractament de 

materials va suposar que el 
servei es prestés sense con-
tracte des de maig del 2018 a 
febrer de 2019”. I s’ha detec-
tat que 10 dels 15 convenis 
fiscalitzats entre el Consorci 
i ajuntaments per a la pres-
tació del servei de recollida 
de residus “no es van signar”. 
Els cinc que ho van fer, va 
ser durant l’any 2018 –amb 
el servei en marxa– o l’any 
següent. 

Els actuals responsables 
del Consorci de Residus 
defensen que les situacions 
descrites a l’informe de la 
Sindicatura de Comptes 
s’han revertit en els darrers 
anys i així ho defensen en les 
al·legacions presentades. Ja 
el setembre de 2018, Ignasi 
Valls es va incorporar com a 
gerent dels dos organismes. 
I l’any 2019, va assumir la 
presidència del Consorci 
de Residus, Albert Camps, 
regidor del PSC a Granollers, 
i Savosa va deixar de tenir 
conseller delegat. Ressalten 
que els anys 2019 i 2020 
L’empresa pública va tancar 
amb beneficis –1.043.000 
al 2020–, una xifra que aug-
mentarà més el 2021, amb 
números encara pendents de 
tancar. A més, s’ha liquidat 
el préstec que el Consorci 
va fer a Savosa per mantenir 
l’activitat i s’ha fet un pro-
cés de renovació de flota de 
camions i contenidors –claus 
per reduir les despeses en 
manteniments que s’havien 
disparat– i de planificació de 
despeses i inversions. Camps 
i Valls ressalten a EL 9 NOU 
l’aposta dels ajuntaments 
amb l’augment de les apor-
tacions anuals que es van 
fixar. “Teníem clar que si no 
abordàvem els temes estruc-
turals no podríem revertir 
la situació”, diu Camps. En 
el període analitzat, Maria 
Teresa Machado era la gerent 
del Consorci de Residus i de 
Savosa; Joan Daví, alesho-
res regidor del PDeCAT a 
Mollet, presidia el Consorci, 
i Quim Ferriol, que era regi-
dor d’ERC a Lliçà d’Amunt, 
era el conseller delegat de 
l’empresa pública. 
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Entre les inversions recents, hi ha la compra de contenidors de càrrega lateral

La Sindicatura de Comptes fa públic l’informe de fiscalització de l’empresa pública de residus
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Aiguafreda / Tagamanent

Txell Vilamala

Els radars que hi ha a la C-17 
al tram de la vall del Congost 
mantindran el límit de 80 
quilòmetres per hora. Tot i 
que fins a l’octubre multaven 
els vehicles que circulaven 
a més de 100, el Departa-
ment de Polítiques Digitals 

i Territori va donar l’ordre 
de reduir la velocitat màxi-
ma permesa als trams on hi 
ha els radars i, per tant, el 
topall que determina quins 
vehicles són sancionats. Pri-
mer ho va fer al del Pinós en 
sentit Vic, i aquesta tardor, 
al que hi ha de baixada cap a 
Barcelona abans de l’entrada 
d’Aiguafreda i Sant Martí de 

Centelles. En el primer cas, 
de fet, la indicació es remun-
tava a l’any 2018, quan es 
van fer les obres per arreglar 
els bonys de la calçada, però 
el canvi del radar no es va 
fer efectiu fins l’octubre del 
2021. 

Tal com recollia EL 9 NOU 
de dilluns passat, això s’ha 
traduït en una allau de mul-
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Un agent de la Policia Local de Canovelles a l’accés al polígon industrial del municipi durant el dispositiu de la nit de divendres a dissabte

Més de 40 denúncies en els controls 
contra les curses nocturnes de cotxes
El dispositiu dels Mossos i les Policies Locals de la comarca va controlar més de 200 vehicles

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra i 
agents de la Policia Local de 
diversos municipis del Vallès 
Oriental van intensificar la 
nit de divendres a dissabte 
l’accés a poblacions de la 
comarca com Granollers, 
les Franqueses, Canovelles, 
l’Ametlla, la Garriga, Llinars, 
Montornès, Lliçà d’Amunt, 
Cardedeu i Santa Maria de 
Palautordera amb l’objectiu 
de controlar les concentraci-
ons il·legals i massives detec-
tades especialment les mati-
nades del cap de setmana. El 
dispositiu especial va perme-
tre controlar 200 vehicles, i 
es van imposar 42 sancions 

per incomplir normatives de 
trànsit (no disposar de la ITV 
en vigor, trampes de matrícu-
les tapades, manca de llums o 
de documentació de vehicles, 
conductors sense carnet...).

També es va denunciar 
una persona per alcoholèmia 
positiva penal, amb immo-
bilització del vehicle, dues 
denúncies més per consum o 
tinença de substàncies estu-
pefaents i una per tinença 
d’armes.

El dispositiu va consistir 
en el control d’accessos a 
polígons industrials i també 
controls de mobilitat en les 
vies principals i secundàries 
de poblacions de la comar-
ca. En les últimes setmanes 
havia estat freqüent l’incom-

pliment de la normativa de 
trànsit, especialment amb 
concentracions nocturnes de 
vehicles. En les dues últimes 
setmanes se n’havien detec-
tat a la Garriga, on l’Ajun-
tament va comunicar que 
s’havien arribat a concentrar 
600 vehicles, o al polígon del 
Pla de Llerona, on la Policia 
Local havia apuntat que s’hi 
havien concentrat fins a 500 
vehicles, que els Mossos 
havien reduït fins a 200. 

Donada la situació dels 
incompliments habituals de 
les normatives de trànsit a 
la zona, es va acordar el dis-
positiu especial. Durant les 
setmanes prèvies hi havia 
detectats els incompliments 
de les normatives de trànsit, 

amb concentracions noctur-
nes de vehicles, infracció de 
les ordenances municipals 
de civisme dels ajuntaments, 
el consum de begudes alco-
hòliques a la via pública i 
diferents actes d’incivisme 
que havien provocat molèsti-
es veïnals. La circumstància 
afegida durant les setmanes 
prèvies era l’incompliment 
de les mesures sanitàries per 
la contenció de la covid.

A més del dispositiu espe-
cial que es va fer divendres, 
els ajuntaments vallesans 
volen tractar sobre la proble-
màtica amb el Departament 
d’Interior. El Consell Comar-
cal ha demanat una reunió 
urgent amb el conseller Joan 
Ignasi Elena. 

L’ambulatori 
de l’Ametlla 
recupera l’atenció 
pediàtrica
L’Ametlla del Vallès

El Centre d’Atenció Pri-
mària de l’Ametlla ha 
recuperat aquest mes de 
gener el servei d’atenció 
pediàtrica que s’havia 
interromput amb l’esclat 
de la pandèmia. El servei 
està operatiu els matins de 
dilluns, dimecres i diven-
dres i les tardes de dimarts 
i dijous. El restabliment de 
la pediatria s’havia pactat 
al novembre entre l’Ajun-
tament, el Servei Català de 
la Salut i l’Institut Català 
de la Salut. A banda, al 
febrer, està previst que es 
restableixi l’atenció a per-
sones adultes de dilluns a 
dijous de 8 del matí a les 8 
del vespre i els divendres 
de les 8 del matí fins a les 
2 del migdia.

Un estudi dels CAP 
diu que els tests 
d’antígens són més 
fiables fets al nas
Granollers

Un estudi fet per profes-
sionals de l’Atenció Pri-
mària Metropolitana Nord 
de l’Institut Català de la 
Salut conclou que “els 
tests d’antígens ràpids fets 
a partir de mostres nasals 
donen millor rendiment 
que els que es fan amb 
mostres bucals (de saliva) 
per detectar els casos posi-
tius de covid-19”. En con-
cret, només el 31,7% dels 
testos fets a les fosses nas-
sals a persones que donen 
positiu també el donen 
quan es fan amb mostres 
de la boca. L’estudi s’ha 
fet amb les mostres de 300 
usuaris atesos a Centre 
d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) o punts 
centralitzats on es fan 
mostres de detecció de la 
malaltia.

Els radars de la C-17 al 
Congost mantindran el límit 
als 80 quilòmetres per hora

tes que ara comencen a arri-
bar a conductors. Les xifres 
parlen per si soles: d’una 
mitjana mensual de 70 i 180 
sancions s’ha passat a 2.180 i 
2.800, la qual cosa demostra 
que ha fallat la comunicació 
malgrat que els dos radars 
fixos estan ben senyalitzats i 
el límit de velocitat, també. 

Amb l’objectiu de no gene-
rar més confusió, fonts de 
Territori expliquen que de 
moment tant l’un com l’altre 
es mantindran a 80 quilò-
metres per hora, ja que així 
ho va recomanar el Servei 
Català de Trànsit tenint en 
compte que aviat ha d’entrar 
en funcionament el de tram 
que controlarà que se circuli 

a aquesta mateixa velocitat 
entre Centelles i les antigues 
naus de Leiro, a Tagamanent, 
en tots dos sentits de la mar-
xa.

Territori admet que, en 
aquest tram, la C-17 és una 
carretera amb un traçat com-
plicat i un volum elevat de 
trànsit i accidents. Això ha 
portat la Generalitat a fer-
hi “inversió contínua” per 
millorar la seguretat i condi-
cions. A la vall del Congost, 
s’ha actuat per donar segure-
tat amb la renovació de tot el 
ferm o la instal·lació de pan-
talles acústiques i la millora 
de l’enllaç de Sant Martí de 
Centelles i Aiguafreda, actu-
alment en execució.
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La creixent tendència a l’envelli-
ment demogràfic és una constant 
i s’estima que cap al 2050, gairebé 
més d’un 50% de la població euro-
pea tindrà més de 50 anys. D’altra 
banda, cada vegada hi ha mes gent 
que arriba a edats més avançades 
amb millor salut i autonomia. Tot i 
això sempre serà necessari el suport 

de personal o empreses especialit-
zades per fer determinades tasques 
que amb l’edat es fan més compli-
cades d’assumir. Per exemple, la 
neteja a fons d’una casa o d’un jardí. 
En aquestes etapa també apareixen 
altres necessitats de suport, acom-
panyament i material tècnic per 
facilitar les tasques del dia a dia.

Serveis de suport  
a la gent gran



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 31 de gener de 20228 RECORD A LES VÍCTIMES DE LA GUERRA

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Katia Codina, filla de Felip Codina, s’adreça al públic en nom de les famílies dels deportats, amb el seu cosí, Alfredo Codina

La Garriga

Andrea Espigares

La Garriga va homenatjar els 
quatre veïns de la població 
que van ser deportats en 
camps de concentració nazi. 
L’acte de commemoració 
es va fer aquest dissabte al 
Patronat i estava emmarcat 
en la commemoració del 83è 
aniversari del bombardeig 
que es va produir a la pobla-
ció el 29 de gener del 1939.

El conductor de l’acte, 
Jordi Roig, va fer memòria 
de la barbàrie humana que 
van suposar els camps de 
concentració. Va apuntar que 
l’Estat espanyol franquista 
va ser un dels primers a cons-
truir camps d’extermini i de 
treball i hi van passar més 
de mig milió de persones. 
També va recordar que el 
nazisme va convertir aquests 
centres de detenció i empre-
sonament en “l’exponent 
màxim del terror.”

Roig va destacar que entre 
les persones deportades als 
camps nazis, quatre eren gar-
riguenques. “Parlem de Felip 
Codina Codina, supervivent 
del camp de Buchenwald; 
Obdulio García Navarro, 
mort a Mauthausen-Gusen el 
1941, i la descoberta recent 
dels germans Miquel Azuaga 
Villalonga, mort a Mauthau-
sen el 1942, i Josep Azuaga 
Vilallonga, mort a Mauthau-
sen el 1943”, va afegir.

El president d’Amical 

Un record per a 
les víctimes del 
bombardeig de 1939
La Garriga

L’Ajuntament de la Garriga 
i l’associació La Garriga 
Secreta van organitzar 
aquest dissabte un acte de 
record de les persones que 
van morir durant la Guerra 
Civil i la repressió franquis-
ta, com també dels nois de 
la Lleva del Biberó. A l’acte 
hi van intervenir l’alcaldes-
sa, Dolors Castellà, i l’histo-
riador i membre de l’entitat 
La Garriga Secreta, Joan 
Garriga. Es va recordar el 
83è aniversari del bombar-
deig feixista del 29 de gener 
de 1939, que va provocar 
una quinzena de morts 
i múltiples desperfectes 
materials. Una cinquantena 
de persones van reunir-se a 
la fossa comuna del cemen-
tiri de la Doma, on es va fer 
l’acte. Entre els assistents, 
hi havia familiars i amics de 
les víctimes.
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Mauthausen, Joan Manuel 
Calvo, va repassar la història 
de les persones deportades 
als camps de concentració 
nazis, i també de les exili-
ades. Va posar en valor la 
transmissió de la memòria i 
la importància de conservar 
“les veus dels testimonis per 
transmetre a les noves gene-
racions el que va succeir”. 
Calvo també va destacar el 
compromís de l’entitat que 
presideix en la preservació 
del record, la difusió del 
coneixement i la prevenció 
dels discursos d’odi i de dis-
criminació “d’una extrema 

dreta més envalentida que 
mai”.

Una vintena de cantaires 
de la Coral l’Aliança i el seu 
director, Josep Torné, també 
es van afegir, amb una actu-
ació, en l’acte d’homenatge 
de dissabte. La participació 

d’aquesta entitat tenia un 
significat especial. Una de 
les persones deportades, 
Felip Codina, havia estat 
membre del cor. Els cantaires 
van oferir als assistents tres 
peces clàssiques com La pun-
taire i A Montserrat, de Josep 

Anselm Clavé i Imagine de 
John Lennon.

Seguidament, va intervenir 
l’historiador Quim Fornés. 
“És més greu l’oblit dels que 
ens van defensar que la seva 
pròpia mort”, va arrencar. 
Fornés va explicar que va 
començar la recerca dels 
familiars dels garriguenges 
deportats per “donar comp-
te del seu record”. Amb un 
recorregut per la vida de 
cada un dels garriguencs 
deportats, també va reiterar 
la importància de “denunciar 
i alhora retre homenatge a 
les víctimes del patiment 
provocat per les pràctiques 
contra la dignitat humana”.

A l’acte també hi van 
assistir familiars dels quatre 
deportats. Katia Codina, filla 
de Felip Codina, va recordar 
la vida del seu pare i va expli-
car que va ser enviat al bloc 
d’infermeria del camp de 
Mauthausen. Va assenyalar 
que creu que és per aques-
ta activitat que va poder 
sobre viure i sortir del camp. 
“Encara que no va ser esgo-
tat per les hores de treball 
forçós, va conèixer també la 
gana, la mort i la crueltat”, va 
expressar.

L’alcaldessa de la Garriga, 
Dolors Castellà, va posar 
l’accent en l’actualitat per 
reflexionar sobre la neces-
sitat de “construir una cul-
tura de la pau, a través de 
l’aprenentatge i el record 
de l’horror viscut”. “Hem de 
recordar a tots els que van 
donar la seva vida i la seva 
lluita per nosaltres”, va afe-
gir l’alcaldessa.

L’acte es va tancar amb el 
lliurament d’obsequis a les 
famílies dels deportats i les 
actuacions del Cor Sarabanda 
i de Jaume Arnella.

L’acte es 
converteix en 

una reivindicació 
de la memòria 

històrica

La Garriga ret homenatge als quatre garriguencs deportats en camps nazis, 76 anys 
després de l’alliberament dels camps de concentració

“La pitjor de les tragèdies és l’oblit”

El president 
d’Amical 

Mauthausen alerta 
d’una ultradreta 

“envalentida”
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Caldes homenatja els deportats
Una ruta guiada dona detalls sobre els veïns del poble que van passar per camps nazis
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Eduard Puigventós fa l’explicació de la primera de les Stolpersteine del recorregut, el que correspon a Josep Jané

Caldes de Montbui

J.V.

Caldes va recordar aquest 
dissabte els 13 veïns del 
poble que van ser deportats 
a camps d’extermini nazi 
durant la Segona Guer-
ra Mundial. Deu hi van 
morir. L’historiador Eduard 
Puigventós va fer una ruta 
guiada que va sortir de la pla-
ça dedicada a Neus Català i 
va anar seguint bona part de 
les anomenades Stolperstei-
ne, les llambordes que asse-
nyalen els llocs on van viure 
els deportats, començant per 
Josep Jané Cervera, que té la 
llamborda a la mateixa plaça. 
Alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música Joan Valls van 
fer una actuació a cadascuna 
de les parades.

A cada aturada, Puigventós 
va explicar una breu referèn-
cia bibliogràfica dels depor-
tats, que tenen en comú el 
fet de tenir edat militar i 
haver participat en la Guerra 
Civil. L’any 1939 marxen a 

Mollet recorda les víctimes 
dels bombardejos del 38 i 39
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Alguns participants a la concentració van dipositar rams de flors i espelmes davant del monument

França, alguns, amb els seus 
familiars i passen per camps 
de concentració d’exiliats 
espanyols a França. Després 
són militaritzats i entren en 

camps de treball per fer for-
tificacions prop de la fron-
tera amb Alemanya. Amb la 
caiguda de França a mans 
dels nazis són detinguts i, 

“com que el govern espanyol 
no els va reconèixer, són 
considerats apàtrides i no 
presoners de guerra, amb 
la qual cosa són deportats a 

camps de concentració. Pas-
sen per Mauthausen i Gusen, 
on acaben morint a causa de 
les condicions duríssimes del 
camp”, explica Puigventós.

Els deportats que van  
morir als camps van ser 
Josep Maria Catafau Raba-
dà, Joan Deu Casanovas, 
Alexandre Floch Gómez, Pas-
qual Gimeno Cervera, Ricar-
do López López, Isidre Malla 
Carrera, JOsep Manuel 
Blavi, Armand Pueyo Jornet, 
Marcel Ramon Comas i 
Artur Triquell Font.

I els tres que van poder 
sobreviure van ser Josep 
Ferrer Espelt, Pere Torrades  
Ramiro i Josep Jané Cervera. 
Tots tres es van quedar a 
França, però Josep Ferrer va 
acabar marxant a Veneçuela 
l’any 1948. De fet, el nom de 
Pere Torrades s’ha afegit a la 
llista dels que es coneixien 
fins ara gràcies a la recerca 
feta per l’exposició que es 
va inaugurar a l’octubre al 
Museu Thermalia: “Els cal-
derins deportats als camps 
nazis”. El seu nom no aparei-
xia fins ara perquè constava 
que vivia a Barcelona i no a 
Caldes. 

“Interessa més el lloc on 
van viure que el lloc on van 
morir”, va afirmar Eduard 
Puigventós.

Mollet del Vallès

J.V.

Una trentena de persones 
van participar divendres al 
vespre en una concentració 
per commemorar l’aniversari 
del bombardeig de Mollet 
del 25 de gener de l’any 
1939, durant la Guerra Civil, 
per l’aviació feixista i recor-
dar les víctimes d’aquest atac 
i també del de l’any 1938. Els 
participants, convocats per 
la CUP, el Casal Popular el 
Tabaran i l’Associació per la 
Memòria Històrica de Parets, 

entre altres entitats, van 
dipositar rams de flors i van 
encendre espelmes al costat 
del monument a les víctimes 
a l’entrada del parc de Can 
Mulà. “Recordar el que va 
passar aquell dia és recordar 
quin és el veritable rostre del 
feixisme“, va dir Marc Comp-
te, membre del Casal Popular 
el Tabaran. 

Els dos atacs es van pro-
duir el 8 de gener de 1938 
als Quatre Cantons i el 25 
de gener del 1939 a diversos 
punts de la ciutat i van pro-
vocar un total de 24 morts.

Durant l’acte també van 
parlar Isabel Márquez i Gem-
ma Arimon, de l’Associació 
per la Memòria Històrica de 

Parets. Aquesta darrera va 
llegir un poema seu titulat 
Ocells gegants.

I també va intervenir Mer-

cè Solé, de la CUP de Mollet, 
que va acabar dient: “Mai 
més una guerra, ni aquí ni 
enlloc”.
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Irene López 
presenta el llibre 
‘Cuando  
la vida duele’  
a Canovelles

Canovelles

EL 9 NOU

L’escriptora Irene López pre-
sentarà, aquest dimecres a 
les 7 de la tarda al teatre Can 
Palots de Canovelles, el llibre 
Cuando la vida duele. Es trac-
ta del primer llibre de l’auto-
ra canovellenca, una autobi-
ografia on narra la seva vida 
en primera persona passant 
per episodis de violència de 
gènere, abusos i malalties.

El relat comença amb un 
dels episodis més durs de la 
vida de la protagonista, quan 
pateix una violació múltiple 
amb tan sols 14 anys. A partir 
d’aquí, s’explica una ado-
lescència i gran part d’una 
maduresa robada per perso-
natges que la converteixen 
en un objecte. Amb la publi-
cació d’aquest llibre, López 
ha pogut trencar el silenci, 
perdonar i trobar la pau amb 
ella mateixa. A la vegada, vol 
que l’obra serveixi per ajudar 
altres persones que estiguin 
passant per processos simi-
lars al seu.

Les Franqueses rebutja finançar la 
instal·lació de caixers a Bellavista
Els grups de Junts, PSC i SAL-CUP rebutgen una moció d’Imaginem Esquerra en Comú (IEC)

Les Franqueses del Vallès

J.V.

El tancament d’oficines ban-
càries al barri de Bellavista 
va centrar bona part dels 
debats en el ple del mes de 
gener a les Franqueses. La 
majoria de govern, Junts i 
PSC, i el grup de SAL-CUP 
van rebutjar una moció 
d’Imagina Esquerra en Comú  
(IEC) que demanava finan-
çar la instal·lació de caixers 
al barri amb càrrec als pres-
supost municipal. D’altra 
banda, sí que es va aprovar 
una moció de Junts contra 
les comissions bancàries abu-
sives que han de pagar les 
entitats sense ànim de lucre.

La moció d’IEC proposava 
negociar amb les entitats 
bancàries la instal·lació 
d’almenys dos caixers auto-
màtics a Bellavista en espais 
habilitats per l’Ajuntament 
i assumir el cost d’aquestes 
instal·lacions per part de 
l’Ajuntament a l’espera que 
es trobin altres recursos que 

solucionin el problema que 
va suposar el tancament, 
l’any passat de la darrera 
sucursal bancària del barri, 
la del BBVA, i que va deixar 
moltes persones, sobretot 
gent gran, sense cap oficina 
per fer tràmits bancaris.

 Des del govern de coalició 
amb Junts, el PSC justifi-
cava el seu vot contrari pel 
cost que representaria per 
a l’Ajuntament, proposava 
estudiar opcions alternatives 
i anunciava la presentació 
d’una altra moció per poder 
valorar la viabilitat del 
projecte. I al final del ple, 
l’alcalde, Francesc Colomé, 
es mostrava contundent. 
“L’Ajuntament farà el possi-
ble i hi estem treballant, però 
que les oficines hagin marxat 
no és culpa de l’Ajuntament i 
la solució ha de venir de dalt. 
Hem rescatat els bancs, tenen 
una porrada de beneficis i 
han deixat 9.000 persones 
sense servei! Li hem de posar 
un caixer a La Caixa o al 
BBVA quan tenen milers de 

milions de beneficis? O a una 
entitat que no ha estat mai a 
Bellavista? Amb això no toca 
fer política.

Des del grup d’IEC, el 
portaveu, Rafael Bernabé, 
reclamava solucions urgents 
per als veïns de Bellavista. 
“Busquem solucions. Un 
exemple podria ser posar un 
autobús gratuït dos cops per 
setmana entre Bellavista i 
Corró d’Avall. Estudiem com 
podem facilitar la vida a la 
gent de Bellavista.” 

El grup de Ciutadans, que 
va donar suport a la moció 
d’IEC, també s’afegia a la 
petició d’alternatives i apun-
tava la possibilitat, que ja es 
dona en altres municipis, de 
poder obtenir diners en efec-

tiu en alguns establiments 
comercials, amb la targeta de 
crèdit. Des del grup de SAL-
CUP, la regidora Maria Forns 
rebutjava amb contundència 
la proposta de pagar el man-
teniment dels caixers amb 
recursos públics. “Quants 
milions ens han costat els 
bancs i quants beneficis 
tenen?” I apuntava que “hi ha 
més vida més enllà de la Cai-
xa i el BBVA. Hi ha empreses 
que es dediquen a instal·lar 
caixers automàtics”.

I pel que fa a la moció con-
tra les comissions bancàries 
abusives a les entitats sense 
ànim de lucre, es va aprovar 
amb els únics vots favora-
bles de Junts i Ciutadans i 
l’abstenció del PSC, IEC i 
SAL-CUP. El PSC justificava 
la seva abstenció perquè el 
punt que proposa fer gesti-
ons amb les entitats bancà-
ries no es contempla que hi 
assisteixin representants de 
tots els grups. I des d’IEC, 
Rafael Bernabé expressava 
dubtes. “Hem d’aconsellar a 

Reunió amb els 
firaires sobre la festa 
major de Corró 
d’Avall
J.V.

A preguntes de la CUP, la 
regidora de Fires i Turis-
me, Sònia Tena, va expli-
car que, al febrer, preveu 
tenir una reunió amb els 
firaires per parlar sobre 
la fira de la festa major de 
Corró d’Avall. Veïns de 
la carretera de Ribes han 
denunciat les molèsties 
que els genera el soroll de 
les atraccions.

Sant Celoni reclama la 
reobertura del servei 
d’urgències pediàtriques

Sant Celoni

Pol Purgimon

L’Ajuntament de Sant Celoni 
va reclamar al ple de dijous 
passat, i per unanimitat, 
la reobertura del servei 
d’urgències pediàtriques a 
l’Hospital. La demanda es 
va fer a través d’una moció 
–presentada inicialment pel 
PSC–, a la qual es van adherir 
el govern de Junts i ERC i 
també la CUP. El text es va 
presentar a petició del col-
lectiu Mares Baix Montseny, 
que des de fa mesos s’ha 
reactivat per recuperar el 
servei. Recorden que les 
urgències pediàtriques, que 
operaven en caps de setmana 
i festius, es van aturar d’ençà 
del primer confinament per 
la covid, al març del 2020. 

La moció, que va llegir la 
regidora Míriam Teruel, del 
PSC, demana el compromís 
de l’Ajuntament per “fer 
pressió” a la Generalitat en 
aquest assumpte. L’alcalde, 
Raül Garcia, de Junts, va 
admetre que hi han treballat 
i ho continuaran fent, mal-
grat que no ha estat possible 
recuperar el servei. La pri-

mera tinent d’alcalde, Magalí 
Miracle –també portaveu 
d’ERC–, va refermar el suport 
a Mares Baix Montseny. I va 
afegir: “Entenem que durant 
la pandèmia el servei de 
professionals es concentrés 
a Granollers, però amb la 
normalització del dia a dia no 
s’ha obert i no ens han donat 
explicacions.” Des de la CUP, 
Roser Calvet, va reivindicar 
la “importància del sistema 
de salut pública”. Les urgèn-
cies pediàtriques a l’Hospital 
de Sant Celoni es van acon-
seguir el 2017 després d’una 
llarga reivindicació. Fins 
al seu tancament, donaven 
assistència a uns 17.000 nens 
del Baix Montseny. 

A més de la moció per les 
urgències pediàtriques, el 
ple de Sant Celoni també va 
donar compte d’un intercan-
vi de càrrecs al govern. La 
renúncia de Jordi Clopés a 
les regidories de Cultura i 
Esports ha fet delegar Cul-
tura a l’alcalde, Raül Garcia, 
i Esports a la regidora de la 
Batllòria, Anaïs Medina. Clo-
pés s’ha quedat únicament 
amb Comunicació, que fins 
ara duia l’alcalde.

L’accés a la Pineda serà menys perillós quan s’acabin les obres

Comencen les obres de 
millora dels revolts de la 
carretera BV-5001, a la Roca

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Diputació de Barcelona 
iniciarà aquesta setmana les 
obres de millora dels revolts 
a la carretera BV-5001, entre 
els punts quilomètrics 22,885 
i 23,085, al terme municipal 
de la Roca. L’actuació inclou 
la intersecció de la urbanit-
zació la Pineda, que presenta 
problemes de visibilitat. El 
projecte té un pressupost de 

367.884 euros i un termini 
d’execució de quatre mesos.

Les obres també serviran 
per millorar el revolt de la 
intersecció venint des de 
Vilanova, i la visibilitat de la 
mateixa intersecció amb la 
incorporació de falques late-
rals. L’actuació també inclou 
la col·locació de nou ferm a 
la calçada, la potenciació del 
drenatge longitudinal, i la 
senyalització i millora de les 
defenses.

La Junta de 
Portaveus aprova 
una moció contra 

les comissions 
abusives

les entitats a quina entitat 
bancària han d’anar per fer 
les seves gestions?” Maria 
Forns, de SAL-CUP, afirmava 
el seu “suport a les entitats”, 
però apuntava que “la banca 
cobra comissions abusives 
a tothom i el que proposa 
aquesta moció només és un 
pedaç de cara a la galeria”. I 

es preguntava també: “Amb 
quina mesura de pressió 
pensen negociar? Estan dis-
posats a canviar de banc? 
Ens cal una banca pública.” I 
animava el govern municipal 
a “informar a les entitats 
de les Franqueses que hi ha 
entitats bancàries que no 
cobren comissions”.
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 
2021 es va acordar aprovar definitivament el projecte d’urbanització 
del polígon d’actuació urbanística PAU-2 del PGOM al barri del 
Raval, del terme municipal de Parets del Vallès, promogut per 
MANPAD, SL.

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu 
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan 
en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
notificació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució d’aquest 
recurs serà d’un mes a comptar des de la data de presentació del 
recurs en el registre corresponent. Transcorregut aquest termini 
sense dictar resolució expressa, el recurs s’entendrà desestimat, en 
el qual cas es podrà interposar el corresponent recurs contenciós 
administratiu.

Alternativament es pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini màxim de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació. No obstant això, no es podrà 
interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o 
s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
que en el seu cas hàgiu presentat.

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

Rosa Martí Conill
Regidora d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge, Salubritat Pública 
i Patrimoni Cultural
Parets del Vallès, 9 de gener de 2022

EL TALLER
DE LA FUSTA

R. Galbany, SL

Fusteria
Ebenisteria

Segueix-nos a:

r.galbany

C. Sancho Marraco, 21
LA GARRIGA
Tel. 93 871 49 79
info@rgalbanysl.com
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Els pressupost de Palautordera 
augmenta en gairebé un 5%
Algunes de les inversions més importants estan destinades a arreglar desperfectes del ‘Glòria’

Sta. M. de Palautordera

Pol Purgimon

El ple de Palautordera va 
aprovar dijous passat un 
pressupost per a aquest any 
2022 que puja el 4,44% res-
pecte a l’any passat i s’enfila 
fins als 12 milions d’euros. El 
consistori va donar-hi llum 
verda amb el vistiplau dels 7 
regidors de govern de Junts 
–que té majoria absoluta–, 
els vots negatius de la CUP 

i ERC (4) i 2 abstencions 
per part del PSC. La pujada 
també comporta un aug-
ment de les inversions fins 
a 2.200.000 euros, malgrat 
que per aquest 2022 no hi ha 
obres que destaquin per la 
seva embergadura.

Les partides que pugen 
més, en el seu conjunt, estan 
dedicades a arreglar els des-
perfectes del temporal Glò-
ria. En concret, es destinen 
uns 590.000 euros en les tres 

últimes grans afectacions 
que encara queden per sal-
dar. Tal com ja va avançar EL 
9 NOU, l’Ajuntament gastarà  
250.000 i 201.000 per reparar 
els carrers Priorat i Garrot-
xa –tots dos al barri de Can 
Bosch– i 140.000 euros per 
al camí de la Font, al Pont 
Trencat. “Són les tres últimes 
actuacions grosses del Glòria 
que ens quedaven per fer”, 
explica l’alcalde, Jordi Xena. 
A més d’aquests números, 

l’Ajuntament ha destinat una 
partida de 350.000 euros per 
arranjar el carrer Via Augus-
ta, al Pont Trencat. “Hi farem 
una plataforma única. La 
calçada està feta malbé, les 
voreres són molt estretes i hi 
ha problemes d’enllumenat 
públic.”

El pressupost també pre-
veu dedicar 60.000 euros per 
posar paviment a la rambla 
dels Països Catalans. Fa 
uns anys es va arranjar una 

meitat d’aquest espai i ara 
es vol completar l’obra per 
comoditat del mercat muni-
cipal i per poder augmentar 
el nombre de paradistes. El 
pressupost, a més, preveu 
una partida de 50.000 euros 
per col·locar plaques solars a 
la teulada de l’Ajuntament. 

Des de l’oposició, la CUP 
va insistir, durant el ple, que 
el govern es queda curt pel 
que fa polítiques d’habitatge 
social. El pressupost reser-
va uns 100.000 a aquesta 
matèria, ja sigui a la compra, 
manteniment o contractació 
de personal que gestioni l’ha-
bitatge d’emergència. ERC, 
per la seva banda, va recla-
mar uns pressupostos amb 
una mirada a les “polítiques 
d’igualtat”. El PSC es va quei-
xar que, d’inici, no hi hagi 
inversions a tots els barris.

Presenten a Caldes una eina 
que facilita la creació de 
comunitats energètiques
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Jordi Martín, regidor d’Acció Climàtica parla durant l’acte de dijous

Forcadell parlarà a 
Sant Pere sobre el 
paper de les dones 
en la política

Sant Pere de Vilamajor

L’expresidenta del Parlament 
de Catalunya i de l’ANC, 
Carme Forcadell, participarà 
aquest dilluns a les 7 de la 
tarda en una taula rodona  
sobre el paper de les dones 
en política a la sala La Fàbri-
ca de Sant Pere de Vilamajor. 
Durant la seva interven-
ció, Forcadell explicarà els 
motius pels quals creu que 
les dones han de fer política. 
A l’acte també hi participa-
ran les alcaldesses Pamela 
Isús (Sant Pere), Núria 
Masnou (Montseny), Dolors 
Castellà (la Garriga), Imma 
Font (Campins) i Marta 
Bertran (Lliçà de Vall).

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Dijous passat va entrar en 
funcionament Som Comuni-
tat Energètica, una nova eina 
digital que permet simular 
la creació de comunitats 
energètiques amb el veïnat 
per conèixer l’estalvi energè-
tic i econòmic que aquestes 
podrien aportar a tota una 
comunitat de veïns. També 
facilita el contacte amb l’ad-
ministració i les entitats i 
empreses que operen a prop 
i que poden ajudar en el pro-
cés de creació d’una comuni-
tat energètica. 

L’aplicació es va presentar 
el mateix dijous a Caldes, 
municipi on ja està en fase 
avançada la creació de diver-
ses comunitats energètiques. 
A l’acte hi van participar 
representants de les entitats 
que han impulsat la plata-
forma, a més de l’alcalde de 
la població, Isidre Pineda, i 
del director general de l’àrea 
d’Economia Social i Solidà-
ria, el Tercer Sector i Coo-
peratives de la Generalitat, 
Josep Vidal.

El projecte l’han desen-
volupat de forma conjunta 
l’empresa tecnològica Cícli-
ca, l’Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya 
(IREC), la cooperativa Dies 
d’Agost, la distribuïdora 
energètica Electra Caldense, 
i l’Associació de Micropobles 
de Catalunya, en el marc de 
la convocatòria de subven-
cions de Projectes Singulars 
2020/2021, promoguda des 
del Departament d’Empresa 
i Treball de la Generalitat. 
L’objectiu principal de Som 
Comunitat Energètica és 
dinamitzar la transició del 

parc edificatori cap a la des-
carbonització, a través del 
foment de les comunitats 
energètiques.

Durant l’acte de presenta-
ció, Pineda va destacar que 
“ha arribat el moment de la 
ciutadania, de trencar amb 
els oligopolis, el moment de 
construir sobiranies locals, 
també energètiques, amb 
l’impacte consegüent en la 
lluita contra el canvi climà-
tic”. Sobre la plataforma, l’al-
calde va valorar que repre-
senta “l’empoderament de la 
ciutadania i el foment de la 
participació ciutadana”.

Vidal, d’altra banda, va 
explicar que durant els dar-
rers sis anys el govern català 
ha donat suport a 358 pro-
jectes d’economia social, en 

els quals han participat més 
d’un miler d’entitats i coope-
ratives. Tot plegat ha permès 
la creació de 1.800 llocs de 
treball.
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Unes jornades evoquen el creador de la gramàtica catalana moderna, estiuejant de la població

Sant Feliu reforça el vincle amb Fabra
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El filòleg local Joaquim Viaplana va ser un dels conferenciants de la jornada

Sant Feliu de Codines

Marta Santisteban

Sant Feliu de Codines bus-
ca un lloc com a referència 
en el record de la figura de 
Pompeu Fabra. Aquest cap de 
setmana, s’han fet al muni-
cipi les primeres Jornades 
Pompeu Fabra, que organitza 
Òmnium Cultural Cingles 
de Bertí, amb el suport de 
l’estructura comarcal de 
l’entitat. La tria té un sentit: 
“Durant un temps, Pompeu 
Fabra va estiuejar a Sant 
Feliu i en va fer la residència 
permanent el 1938, quan 
la situació a Badalona va 
començar a ser insostenible”, 
explica Lluís Llopis, un dels 
organitzadors de les jornades 
que esperen repetir anual-
ment per aquestes dates.

La presentació es va fer 

dilluns 24 de gener, la matei-
xa data en què Fabra va 
començar el seu exili el 1939, 
que el va dur a Prada de Con-
flent, on va morir el 1948. En 

aquest acte, el compositor 
Albert Carbonell va inter-
pretar la seva Oda a Pompeu 
Fabra, una sardana original 
en motiu del 150è aniversari 

del naixement de Fabra. Les 
jornades han acollit també 
l’exposició de la Generalitat 
de Catalunya sobre el llegat 
de Pompeu Fabra.

Ja durant el cap de set-
mana, s’han fet diverses 
presentacions, com la del 
filòleg local Joaquim Viapla-
na –expert en llengües clàs-
siques i lingüística general i 
catalana–, que es va mostrar 
crític amb algunes decisions 
de Fabra en la seva concepció 
de la gramàtica. “Va deixar 
de banda moltes expressions 
dialèctiques de la llengua, en 
favor d’una estandardització, 
tanmateix, necessària en la 
institucionalització del cata-
là”, va dir.

La pèrdua d’expressions 
genuïnes té a veure amb la 
imposició del castellà, fruit 
d’una persistent campanya 

política per part de l’Estat 
espanyol, opina Ot Bou, que 
va fer una conferència amb 
el títol “Defensar el país per 
defensar la llengua, defensar 
la llengua per defensar el 
país”. Bou va insistir en la 
necessitat que Catalunya es 
converteixi en un país inde-
pendent per preservar l’ús i 
qualitat de la llengua catala-
na. Dissabte també va inter-
venir en les jornades Maria 
Barbal, Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes i objecte 
d’una exposició al Centre 
Cívic La Fonteta.

Diumenge les jornades 
van versar sobre l’exili de 
Pompeu Fabra i la realitat 
de la Guerra Civil al munici-
pi. Xavier Longás va fer un 
recorregut per la persecució 
dels republicans a Sant Feliu, 
i es va projectar el documen-
tal Codinencs, durant la Guer-
ra Civil i la postguerra, amb 
el testimoni viu dels veïns i 
veïnes. Jordi Turull va tancar 
la jornada amb una conferèn-
cia sobre “La repressió espa-
nyola al segle XXI”.
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El bloc d’habitatges on es va produir la baralla, amb els vidres de la planta baixa trencats

Cinc detinguts per una 
baralla en un pis ocupat a 
Sant Antoni de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

Una baralla dijous a la nit a 
Sant Antoni de Vilamajor es 
va saldar amb una persona 
ferida i cinc detencions. Cap 
a les 10 de la nit, la policia 
havia acudit a un habitatge 
del carrer Joaquim Filbà per 
una baralla entre un grup 
que ocupa el bloc. La Policia 
Local i els Mossos van medi-
ar en una discussió per mala 
convivència entre els okupes, 
que van tornar al domicili.

Poc després va començar 

una baralla violenta amb 
agressions físiques i la poli-
cia va tornar a intervenir, 
amb el resultat final de cinc 
detencions. Una persona va 
ser traslladada a l’Hospital. 
Els detinguts tenen entre 20 
i 30 anys.

El regidor de Seguretat 
Ciutadana, Ferran Calvera, 
apunta que la baralla va ser 
entre els cinc okupes i una 
persona que manega els 
lloguers. Una veïna explica 
que tres joves destrossaven 
vidres mentre un altre els 
demanava que no ho fessin.

Llargues cues a l’AP-7 per 
l’accident d’una furgoneta 
carregada d’oli
Vallgorguina 

Una topada entre un camió 
i una furgoneta carregada 
amb ampolles d’oli que 
es van acabar escampant 
per la calçada va provocar 
aquest dissabte al matí 
llargues cues a l’AP-7 en 
sentit nord. El sinistre es 
va produir cap a 3/4 de 9 
del matí a l’altura del quilò-
metre 110, a Vallgorguina. 
Els treballs de rescat del 
conductor, que havia que-
dat atrapat a la furgoneta, i 
de neteja de la calçada van 
provocar cues de fins a 10 
quilòmetres. Pels volts de 
2/4 de 2 es va restablir la 
normalitat.

Els pressupostos 
participatius de 
Granollers recullen 
241 propostes

Granollers

La ciutadania de Granollers 
ha presentat fins a 241 pro-
postes en els pressupostos 
participatius de Granollers. 
En la segona edició d’aques-
ta fórmula de participació, 
s’han recollit 92 propostes 
més que en la primera. Les 
iniciatives s’han aportat 
durant un mes i mig i servi-
ran per destinar dos milions 
d’euros a les inversions 
municipals. Són propostes 
sobre l’espai públic urbà, 
mobilitat, medi ambient i 
espais verds. La tramitació 
avança per fer la votació del 
19 d’abril al 3 de maig.
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Les restriccions a causa de 
la pandèmia de la covid han 
portat del bracet situacions 
poc edificants. Si als dos 
estius del 2020 i 2021, les 
policies locals van haver de 
fer mans i mànigues per con-
tenir botellots a la via públi-
ca, de la tardor cap aquí estan 
prenent massa rellevància 
les trobades de cotxes als 
polígons vallesans. Les con-
vocatòries d’aquestes concen-
tracions es fan a les xarxes 
socials, sobretot Whatsapp i 
Telegram. Hi ha un preavís 
que alerta del dia, però no és 
fins al darrer moment que es 
concreta el lloc. Una mane-
ra de funcionar que no té 

altre objectiu que burlar els 
agents de l’ordre perquè no 
els esperin, i que denotaria 
també la traïdoria dels seus 
organitzadors, que són ben 
conscients que el que fan està 
fora de norma. Les trobades 
de cotxes de matinada s’han 
anat escampant com una taca 
d’oli a la comarca. A Llinars, 
la Garriga o Llerona s’han 
patit aquestes concentracions 
que, més enllà que se salta-

ven restriccions per evitar els 
contagis de covid, implicaven 
conduccions temeràries, 
danys i brutícia a la via públi-
ca i molèsties de sorolls per 
als veïns de la zona. 

Els ajuntaments de 
Canovelles i les Franqueses 
han fet un pas endavant 
aquest cap de setmana passat 
i les seves policies locals, 
amb el suport dels Mossos 
d’Esquadra, han restringit els 

accessos als seus polígons. 
Han aturat tots els vehicles 
que anaven cap a la zona 
industrial i els han demanat 
on anaven. Tot plegat, procu-
rant que el polígon no quedés 
tancat i garantint l’accés als 
treballadors i els camions 
a les empreses. Certament, 
aquesta mesura ha tingut un 
efecte dissuasiu, però no es 
pot perdre de vista que és 
una opció que no es podrà 

allargar indefinidament i que 
implica dedicar recursos en 
agents i temps, dels quals no 
van precisament sobrats les 
policies locals i els Mossos.

Cal aplaudir els ajunta-
ments de Canovelles i les 
Franqueses per la seva inici-
ativa, però sense oblidar que 
el conseller d’Interior ara té 
una petició de reunió urgent 
signada pel Consell Comarcal 
per tractar, entre d’altres, 
aquest assumpte. Igual que 
als botellots, contra les cur-
ses o les trobades il·legals de 
cotxes als polígons cal que 
la Generalitat exerceixi les 
seves competències per tro-
bar solució a un fenomen que 
s’escapa al que pot fer només 
un ajuntament.

Els polígons vallesans no 
poden ser pistes de curses

La forta tradició industrial i comercial de Granollers 
va influir positivament en la necessitat d’oferir 
des dels seus inicis formació en el camp adminis-
tratiu i en l’àmbit de finances. Des de l’any 1917, 
quan l’Ajuntament de la ciutat aprova les bases per 
a la creació i funcionament d’una escola de segon 
ensenyament de comerç i pràctica d’oficis, o la cre-
ació l’any 1942 des de l’àmbit privat del Centro de 
Enseñanza Mercantil agregat pedagògicament a 
l’històrica Acadèmia Cots de Barcelona per a l’ense-
nyament del comerç i d’ortografia; fins entrat l’any 
1975 amb el reconeixement de l’Escola Municipal 
de Treball (EMT) com a centre homologat per a la 
formació professional de primer grau; la ciutat ha 
tingut sempre present la formació professional en 
el seu model educatiu públic i concertat. 

En les darreres dècades, els governs successius de 
la ciutat han continuat apostant de forma clara per 
la formació professional i el seu desenvolupament 
en el camp tecnològic –en detriment de la forma-
ció universitària que algunes veus havien plante-

jat en línia amb els projectes universitaris engegats 
a ciutats com Terrassa, Mataró o Vic–; implemen-
tant un major i ampli ventall de cicles formatius de 
grau mitjà i superior en l’educació pública de la ciu-
tat que han preparat generacions d’alumnes per a 
l’activitat laboral en camps professionals com el del 
motor, la informàtica, les finances, el comerç inter-
nacional o la salut, amb l’objectiu d’adquirir compe-
tències tècniques essencials per al desenvolupament 
efectiu d’una professió i aptituds per a adaptar-se a 
situacions laborals presents i futures i contriubuir 
així al desenvolupament de la persona, la cohesió i 
la inclusió social. L’engranatge amb el teixit empre-
sarial local i comarcal ha permès també la realització 
de mòduls de formació en empreses de proximitat, i 
ha ajudat a la creació de múltiples llocs qualificats 
de treball durant aquests darrers anys.

Quatre dècades més tard, condicionants tals com 
el progrés econòmic i tecnològic del país, la nata-
litat indicadora d’un gruix important d’estudiants 
sortint d’ESO en els propers anys, l’ampliació pre-
vista dels recursos sanitaris de la ciutat amb neces-
sitat de nous perfils tècnics com el radiològic o 
l’ortoprotèssic, junt amb el dèficit creixent de pro-
fessionals que la pandèmia ha posat de manifest 
–i condiciona al nostre entendre– la necessitat de 
reimpulsar els cicles formatius a la ciutat ampli-

ant la cartera, aprofundint amb l’oferta formativa 
tecnològica i de grau superior de l’àmbit sanitari; 
dotant aquesta formació educativa d’infrastructura 
i eines atractives per atraure estudiants més enllà 
de les fronteres de la nostra comarca. 

El Grup Municipal de Granollers per la Indepen-
dència-Primàries Catalunya va encarregar l’any pas-
sat un treball de camp on es descrivia la demanda 
creixent d’alumnes de Granollers per cursar cicles 
formatius d’àmbit sanitari amb disposició de les 
empreses a oferir treball. Primàries ha posat sobre 
la taula del govern de la ciutat aquesta inquietud i 
aquesta necessitat. L’ampliació dels estudis de for-
mació professional s’ha inclòs ja en un dels projec-
tes municipals de l’equip de govern per l’obtenció 
de fons Next Generation i és possible que en l’àmbit 
municipal es vegi en els propers anys la construcció 
d’un nou edifici educatiu.

Tot i així, l’aposta del nostre grup municipal va 
més enllà i engloba la creació a la ciutat de tot un 
Campus dedicat als cicles formatius duals, sobretot 
de grau superior, oferts tant per l’educació públi-
ca com per la concertada amb la participació de les 
empreses del sector que vulguin oferir treball. Cal 
un campus que sigui no només un espai que reunei-
xi els edificis i la infraestructura d’una escola amb 
les aules de classes i de recerca, sinó també espai 
per a biblioteca, restaurants, residència estudiantil 
per a l’allotjament, bugaderia i complex esportiu en 
la línia dels Community Colleges o col·legis comuni-
taris dels EUA dissenyats per a cobrir les necessitats 
específiques del mercat laboral local, amb possibi-
litats de transferència al món laboral o ampliació 
d’estudis en el camp universitari. 

Aquesta és una aposta ambiciosa per a la ciutat i 
la comarca, a llarg termini; però una aposta possible 
i necessària ara que s’enceten a Granollers oportu-
nitats de nous espais urbanístics de futur amb el 
trasllat de l’estació de mercaderies i la urbanització 
del seu entorn proper. 

Cal continuar enfortint la formació 
professional a Granollers
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Un ‘campus’ dedicat  
als cicles formatius duals, 
sobretot de grau superior, 
seria una aposta ambiciosa  
per a la ciutat i la comarca

Mònica Ribell i Bachs 
Metge internista i regidora de 
Granollers per la Independència 
– Primàries Catalunya 2019-2021 

@monicaribell
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A les acaballes de la meva carrera de Magisteri a Vic, s’or-
ganitzà en aquesta ciutat el primer Simposi sobre l’Ense-
nyament del Català a No-catalanoparlants els dies 8 i 10 
d’abril de 1981. Feia poc que s’havia mort el dictador, el 
20 de novembre de 1975, i l’organització la portà a terme 
la primerenca Escola de Mestres d’Osona, adscrita a la 
Universitat de Barcelona (UB) i iniciada el 1977, embrió 
del que més endavant seria la Universitat de Vic. I tam-
bé fou possible gràcies al patrocini de la UB i del ja recu-
perat Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Tots els alumnes, estudiants de mestre de Vic 
i altres bandes, participàrem en aquest primer simposi 
sobre la nostra llengua i ho férem de manera plena i amb 
manifesta satisfacció, així com totes les escoles d’arreu de 
Catalunya que s’hi acreditaren. S’iniciava un moviment 
transversal.

A Catalunya, després de la prohibició de l’ensenya-
ment del català durant el període franquista i del resta-
bliment d’una certa autonomia política, es van iniciar tot 
un seguit de canvis per promoure també l’ensenyament 
del català. La introducció de la llengua era una acció pri-
oritària per incrementar-ne l’ús social, ja que fins alesho-
res només s’havia ensenyat el castellà de manera impo-
sada, llengua que es continuà ensenyant. La importància 
d’aquest 1r Simposi sobre l’Ensenyament del Català a No-
catalanoparlants venia perquè feia poc, per les circums-
tàncies viscudes per la dictadura, que s’havia incorporat 
l’ensenyament de la llengua catalana als nostres sistemes 
educatius. Feia només sis anys que s’havia mort el dicta-
dor, i tot estava per fer.

Els objectius plantejats van ser: tractar monogràfica-
ment els problemes connexos amb l’ensenyament del 
català a no-catalanoparlants; conèixer i fer conèixer totes 
les situacions, experiències, materials, investigacions, 
etc., que afecten aquest ensenyament; estendre i aprofun-
dir els coneixements teòrico-pràctics que hi incideixin; 
i fomentar les conjuncions d’esforços en vistes al futur. 
Però, tot amb tot, el tema central se cenyia en la catala-
nització de l’ensenyament i la formació dels mestres que 
havien de conduir aquest procés. 

No feia gaire que l’alumnat rebia classes de català i al 
professorat li faltava recursos a l’hora d’ensenyar la llen-
gua catalana a no-catalanoparlants. Amb aquest panora-
ma, algun professor osonenc havia començat a treballar 
en aquest camp d’investigació. Florenci Barniol i Boixa-

der, al seu treball Mig segle d’estudis sobre la llengua a la 
comarca d’Osona (1952-2002), posa de relleu que el comitè 
d’honor el formaren tres filòlegs aleshores de renom avui 
ja absents: Ramon Aramon, Francesc de B. Moll i Manuel 
Sanchis Guarner. Dues ponències centraren les jornades: 
una de psicolingüística i una altra sobre metodologia. Les 
taules rodones serviren per centrar els objectius entre els 
ponents. Un total de 56 comunicacions es portaren a ter-
me i s’agruparen al voltant de la catalanització a l’ense-
nyament, experiències d’ensenyament a adults, formació 
de mestres, aspectes psicolingüístics, sociolingüístics i de 
mètode. Tota una colla d’actes culturals diversos comple-
taren les jornades. 

Al voltant d’un miler de persones participà activament 
en els actes, fet que es va valorar positivament, així com 
la varietat i qualitat de presentacions. Es considerà que el 
Simposi havia contribuït “a fer que el català sortís de les 
tres hores i entrés per la porta gran”.

Cal prendre en consideració que el 1979 tot just s’havia 
aprovat l’Estatut i, tot establint el català com a llengua 
pròpia, fou cooficial amb el castellà. I la llei de normalit-
zació lingüística, aprovada pel Parlament de Catalunya, 
no arribaria fins al 1983, i amb tot i això, encara amb cer-
tes dificultats, que encara continuen.
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Fa pocs dies vaig llegir aquesta notícia 
publicada al diari Segre de Lleida: “Sis 
dones substitueixen rectors en algu-
nes misses de Lleida.” Deixant de ban-
da algunes imprecisions del text, vaig 
pensar que la notícia no era notícia 
i, si ho era, per a mi no era una bona 
notícia. Es refereix a la manca de cape-
llans? O que sis dones substitueixin 
capellans en algunes misses? M’incli-
no a pensar que la notícia era pel fet 
que eren sis dones. Va tenir molt res-
sò mediàtic, però pretenc donar-li una 
altra entonació: per què malgastem 
temps parlant encara de les diferències 
entre homes i dones si en realitat tots 
som animals humans? Quina conside-
ració tenen les dones dins l’Església?

Amb l’antecedent important de 
Mulieris Dignitatem, la carta apostòli-
ca publicada el 1988 pel papa sant Joan 
Pau II sobre la dignitat i la vocació 
de la dona, diferents entitats hi han 
dit la seva... Em refereixo, per exem-
ple, al Cristianisme i Justícia, l’article 
“Sínode i jerarquia”, i al portal digital 
Catalunya Religió, el text “El Papa amb 
els bisbes catalans. Dones i Sínode”. 
Per reblar-ho, les paraules de l’abades-
sa de les Benetes de Montserrat, Maria 
del Mar Albajar, en l’entrevista que 
li va fer el periodista Antoni Bassas, 
publicada al diari Ara el diumenge 23 
de gener: Pregunta l’Antoni Bassas: 

–En Crist potser no hi ha home ni 
dona, però a la cúpula de l’Església 
només hi ha homes.

I respon l’abadessa: 
–Sí, i Roma va dir que només s’orde-

naven capellans els homes perquè la 
naturalesa de la dona era diferent de 
la de l’home. De quina naturalesa par-
len? No hi ha fonament teològic per-
què les dones no es puguin ordenar, 
no és voluntat de Déu. Ara els bisbes 
catalans han anat a Roma a fer la visi-
ta ad limina, o sigui, un grup d’homes, 
que parlen de tot amb el papa, un altre 
home. Com deia una benedictina: “Par-
len de nosaltres, però no parlen amb 
nosaltres.” Potser tindria sentit que en 
aquesta visita hi incorporessin alguna 
dona per parlar. Això és l’Església on 
som. Això i altres coses. [...]

–Però, ara, la religió no la limita com 
a dona?

–Em continua limitant, sí, però he 
descobert que Déu no està limitat per 
la religió. I, llavors, ja no necessito 
negar Déu ni necessito negar-me a mi 
mateixa. [...]

–Com viuen aquesta època d’empo-
derament de les dones en un monestir 
femení?

–El nostre fundador, Jesús de Natza-
ret, va dir que tothom és igual, que no 
hi ha diferències. I Pau de Tars va dir 
que en Crist no hi ha ni home ni dona. 
Així ho vivim.

I a mi se m’acaba l’espai de la colum-
na. Procuraré continuar tractant 
aquest tema per dir-hi la meva en les 
properes...

LA PROPOSTA ESTEV@

Dones 
i Església (I)

No dubto de la capacitat, Catalunya és creativa, però uns 
Jocs Olímpics se celebren en un país i els organitza el 
Comitè Olímpic i Catalunya no en té, malgrat que se’l 
mereix havent estat convidada els anys 20 del segle pas-
sat a formar part del COI. Una altra qüestió molt impor-
tant: gaudeix Catalunya de les instal·lacions necessàries 
per desenvolupar els set esports de neu amb les 15 dis-
ciplines corresponents? Fem una ullada als set esports: 
trineu, biatló, patinatge, hoquei sobre gel, bob i esquí. 
Tots aquests esports tenen la seva vessant masculina i 
femenina amb modalitats, com per exemple el patinatge: 
artístic, velocitat, individual i per parelles i dansa sobre 
gel. En l’esquí, l’alpí, el de fons, el de salt. Trineu es prac-
tica en un tobogan gelat en el que s’assoleixen velocitats 
d’insomni. Biatló és l’esquí de fons amb pràctiques de tir 

a un blanc. Bob és un lliscament sobre gel i cúrling, llis-
cament de precisió de pedres de 19,1 quilos. No crec que 
a Catalunya existeixin les pistes adequades per a cadas-
cun d’aquests esports. El que sí que és segur és que no 
hi ha trampolins per als salts, que s’hauran de disputar a 
l’estranger.

Però el que no té Catalunya, l’imprescindible Comi-
tè Olímpic Català (COC), reclamat en ocasió dels Jocs 
Olímpics de Barcelona. No podem oblidar que s’em-
presonaren defensors de la llibertat i del COC, empre-
sonament que uns anys més tard suposà una sanció a 
l’Estat espanyol per part del Tribunal Europeu de Drets 
Humans (TEDH). És veritat que les circumstàncies han 
canviat, però tinc el meus dubtes que el COI concedeixi 
a Catalunya els Jocs Olímpics d’hivern. Si Catalunya vol 
organitzar una competició esportiva internacional ho 
ha de fer d’acord amb les federacions catalanes, amb els 
clubs de categoria internacional, amb els ajuntaments 
i a les instal·lacions municipals i dels clubs. La qualitat 
internacional hi és en tots nivells, professionals i aficio-
nats. El gran problema de Catalunya només té una solu-
ció, la independència.

Catalunya pot organitzar 
un Jocs Olímpics d’hivern?

Joan Sala Vila 

Professor jubilat i escriptor
jsalavila@hotmail.es

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr

Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat

Sobre la llengua catalana
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És aquesta l’expertesa  
de la sanitat pública?

Diagnosticat de fibromiàlgia (FM), de síndrome 
de la fatiga crònica (SFC) i de sensibilitat química 
múltiple (SQM), el 10 de gener em visità la doctora 
de la Unitat d’Expertesa d’FM i SFC de l’Hospital 
de Mollet del Vallès. Narro part de la visita a con-
tinuació.

La doctora m’obliga a seure a la paret, a uns cinc 
o sis metres d’ella. L’SFC comporta estar esgotat 
sempre i no tenir energia ni per a les tasques quo-
tidianes. Per a un malalt d’SFC és un esforç parlar 
en condicions normals. Fer-ho amb mascareta i 
a distància és una tortura. Com que no m’entén, 
haig d’alçar la veu durant tota la visita i repetir les 
explicacions. M’explicita les seves presses des de 
l’inici –“sólo tengo 15 minutos”– fins a l’acomiada-
ment i repeteix: “¡Venga, venga, qué más!” Intento 
ser cordial i pacient, però em tracta amb supèrbia 
altiva. Destaquen les seves ganes de confronta-
ció, la manca d’interès, de sensibilitat i d’empatia 
envers cadascun dels problemes íntims de salut 
que li explico. 

Utilitzo l’abreviació catalana i castellana d’SQM 
i em diu amb una riallada que el costum anglosa-
xó de les sigles no li agrada. Menysprea el posi-
tiu d’Helicobacter pylori, un bacteri associat amb 
úlceres i càncer d’estómac. Dubta sobre la relació 
entre l’FM-SFC i un mal funcionament del sistema 
immune, un fet més que descrit en publicacions 
científiques. 

Ella coneix els meus problemes neurocognitius –
d’atenció, concentració i memòria– i li demano que, 
com a doctora de la Unitat d’Expertesa, intercedeixi 
a l’Hospital per tal que pugui acompanyar-me algú 
a qualsevol visita, atès que per la covid no deixen 
entrar acompanyants. Esclata a riure i em diu que 
això, igual que un informe mèdic, és un acte buro-
cràtic i que ella hi és per diagnosticar i fer proves. 
Fart, li replico: “Això és cuidar i forma part de la 
professió mèdica. Llavors, als malalts d’Alzheimer, 
també els obligueu a entrar sols a la consulta?” Em 
fa fora amb la paraula a la boca perquè la truquen 
per telèfon. Surto esgotat, estressat, frustrat, des-
motivat, humiliat, fet pols. L’endemà tenia agudit-
zats els símptomes de l’FM i l’SFC (dolors, esgota-
ment, atordiment, etc.). No havia pogut dormir.

Abunden les queixes públiques dels malalts 
d’FM, SFC i SQM. Reflecteixen una sanitat man-
cada d’humanitat i de sensibilitat, d’escassa o 
nul·la formació i un inexistent interès a aprendre 
d’aquestes malalties. Al voltant d’un 80% dels 
afectats són dones, etiquetades, sovint, d’ansioses, 
depressives, etc. Part dels malalts se suïciden, pel 
patiment físic i l’abandonament de les administra-
cions públiques.

Francesc Xavier Macià Valverde
Santa Perpètua de Mogoda

Contra aquesta reforma 
laboral
Finalment, el 30 de desembre es va publicar, respo-
nent contra rellotge a les peticions de la Unió Euro-
pea, el decret-llei del govern espanyol que materi-
alitza la nova reforma laboral de 2021 segons els 
acords assolits en el marc del diàleg social amb la 
patronal CEOE i els sindicats CCOO i UGT.

En dos anys hem passat d’escoltar dir als partits 
polítics que es reclamen d’esquerres que deroga-
rien la reforma laboral, a veure que no només no 
se’n deroga cap, sinó que se’n fa una de nova. Ni 
els programes electorals ni els acords de coalició 
de govern han servit per derogar cap de les dues 
darreres reformes laborals, ni la del PSOE de 2010 

ni la del PP de 2012. En canvi, per la via del concert 
social s’ha reafirmat el pitjor de les dues reformes.

Malgrat els grans titulars a la premsa no s’ha cor-
regit pràcticament cap aspecte substancial de les 
reformes laborals. La ultraactivitat dels convenis 
col·lectius, que sí que es recupera en aquesta nova 
reforma, ja estava parcialment recuperada per la via 
de la negociació col·lectiva o de la jurisprudència. 
En canvi, queda intacta la capacitat de les empreses 
de despenjar-se dels convenis per causes econòmi-
ques, tècniques i organitzatives. Les causes que per-
meten a les empreses acomiadar continuaran essent 
igual de fàcils que amb les darreres reformes labo-
rals, sense cap fre administratiu tampoc per part de 
l’autoritat laboral. Els sindicats, per tant, continu-
arem sent l’única xarxa de seguretat contra el frau 
empresarial i la destrucció dels llocs de treball.

D’altra banda, la reforma en els contractes labo-
rals eventuals no suposarà cap canvi significatiu. 
Diversos juristes i economistes ja han avisat que la 
fi dels contractes d’obra i servei i la posada en mar-
xa dels nous contractes indefinits fixos-disconti-
nus no suposarà un increment d’hores treballades. 
Incrementarà el nombre de contractes indefinits, 
sí, però en situació de precarietat laboral. Els sindi-
cats continuarem havent de combatre a cada centre 
de treball un cop més el frau empresarial en aquest 
aspecte. La mateixa patronal ha reconegut que que-
daran intactes les principals mesures de flexibilitat 
interna de les empreses (seguirà el poder patronal 
de modificar les condicions de treball del personal) 
i es podrà continuarà subcontractant l’activitat 
principal de les empreses, i contribuir així a la frag-
mentació de les plantilles.

Finalment correm un nou risc amb la prevalença 
dels convenis, ja que l’actual reforma blinda l’esta-
talització de la negociació col·lectiva que impedeix 
negociar les condicions laborals en àmbits inferiors 
als convenis estatals i atorga un perillós monopoli 
al sindicalisme de CCOO i UGT. Per a nosaltres la 
negociació col·lectiva ha de ser un marc descentra-
litzat, arrelat al territori i al més proper possible a 
les plantilles perquè hi participin de forma directa 
i democratitzin la lluita sindical.

Davant d’aquesta situació, des de CNT no podem 
més que rebutjar aquesta nova reforma laboral, i 
considerem que l’única acció legítima que poden 
fer aquells partits que defensaven la derogació de 
la reforma laboral al seu programa és votar contra 
l’actual decret-llei del govern espanyol al Congrés. 
Considerem que aquest procés ha evidenciat que 
cal enfortir un sindicalisme veritablement comba-
tiu, democràtic i independent que no depengui ni 
de partits polítics ni d’administracions, sense sub-
vencions ni alliberats sindicals, i que rebutgi l’en-
gany que suposa el mal anomenat diàleg social, que 
no és res més que poder de veto de la patronal.

La CNT, conjuntament amb el sindicalisme com-
batiu de Catalunya i d’arreu de l’Estat, continuarà 
mobilitzant-se fins a recuperar els drets que ens 
van robar fa una dècada.

Cristian Carmona Delgado, secretari general 
de la CNT al Vallès Oriental

Granollers

Cultura
Cultura és cultivar tot allò digne de poder desen-
volupar-se: esforç, coneixement, capacitats innates, 
control del nostre temps i algunes coses més. Totes 
elles entrellaçades sumen un determinat valor 
en forma de mèrits rebuts que s’han convertit en 
prosperitat o èxit. L’esforç és necessari, i cal encara 
recordar que l’aturada o paràlisi educativa mina el 
futur educatiu de molts països. 

Anna María Muntada Batlle
Granollers

Què se n’ha fet, de les 
bones maneres al tennis?
Soc una aficionada i jugadora ja sènior de ten-
nis. I em sap greu veure en el semàfor vermell 
al jugador Medvedev a La Vanguardia del diven-
dres 21 de gener per tractar de baix coeficient 
intel·lectual als aficionats de l’Open d’Austràlia 
per escridassar-lo entre serveis. Perdonin, però 
des de quan el tennis s’ha tornat com el futbol? 
No seré jo qui defensi el senyor Medvedev i pot-
ser les paraules seves no han estat del tot encer-
tades, però davant de 20.000 persones o més, que 
xiulaven sense cap respecte al professional que 
era sol a la pista, em sembla vergonyós. Vergo-
nyós, primer, per donar suport a un impresenta-
ble com Kyrgios, que, posats a dir, no ha guanyat 
res i és un maleducat i irrespectuós amb els àrbi-
tres i els companys –anem fent gran el monstre 
rient les seves gràcies, anem–. I vergonyós tam-
bé perquè xiular entre serveis no es fa.

El tennis ha estat i és un esport dur, ja que el 
jugador està sol lluitant contra l’adversari, con-
trarestant la seva ment amb la del contrari per-
què a sobre s’hagi de patir la pressió mal educa-
da del públic. És molt trista aquesta degradació, 
la manca de valors d’alguns qui van a veure ten-
nis. És que tot ho hem de futbolitzar? Es tracta 
d’un fossar i tot s’hi val?

Que en Medvedev expressi irònicament la veri-
tat, no deu agradar gaire. No vull pas defensar un 
paio especial com ell. Com tan especial i rara va 
ser la seva celebració després de guanyar a Djoko-
vic a l’Open dels EUA. Un Djokovic que plorava 
per no guanyar el seu 21è grand slam; un deplo-
rable Djokovic que va fer l’espectacle a les Olim-
píades de Tòquio trencant i llançant raquetes i 
abandonant el seu company de dobles perquè el 
van eliminar de la medalla olímpica! Ai, senyor 
Djokovic, sort que feia poc que havia dit que la 
senyora Bale era una tova i que vostès, els espor-
tistes d’elit, saben controlar i portar la pressió... 
N’esteu segur? Tal com va fer vostè? Patètic. 

Estic farta de donar la raó a la majoria quan 
no la té. El públic d’Austràlia va ser mal educat, 
Kyrgios no va ajudar gaire fent callar la gent –
tampoc no esperava el contrari d’ell– i ja n’hi ha 
prou de dir amén a actituds tan reprovables, vin-
guin de qui vinguin, tant si són dels meus com 
si no. Fins i tot puc estar d’acord que ha tingut 
una actitud burlesca o valenta, el senyor Med-
vedev, però qui l’ha defensat? Donem la raó a un 
públic desbocat? No, mirin, siguem senyors tots: 
públic, periodistes, membres de l’ATP, organit-
zadors del Open d’Austràlia i federacions de ten-
nis. Certes actituds són inacceptables i hem de 
ser bel·ligerants  amb els qui posen el dit a l’ull 
de l’altre, com un tal Mourinho. 

Esther Puig Torroella
Granollers
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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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A Marta Carrasco

És la festa de Cantaocells, un petit poble de munta-
nya. Una orquestra fa sonar els instruments mentre 
apareixen capgrossos i xanques. Un cop han passat, 
han aparegut unes escales recolzades en diverses 
façanes del carrer Major. Un dels animadors es treu 
el capgròs, puja l’escala i des de dalt de tot s’adreça als 
veïns: “Per sobre les teulades veig la casa del bosc.” És 
una casa que, si no s’hi passava a prop, no es veia.

Hi viu en Jep, de 70 anys. S’estima els animals i 
en un arbre havia instal·lat dues menjadores per 
als ocells. A l’hivern, va a buscar llenya un cop a la 
setmana i només recull la que li cal. Té un hort al 
darrere on conrea les verdures i hortalisses de cada 
època de l’any. Coneix bé la zona i, de tant en tant, 
els mestres de l’escola li porten els alumnes perquè 
els expliqui la vida del bosc. Solen tornar molt con-
tents. Un dels veïns del poble encara recorda que, 
fa uns 20 anys, els havia parlat de senglars. Ara, 
tant de temps després i gràcies a internet, ho com-
partia amb especialistes de tot el món. Temps enre-
re fins i tot havia fet algunes conferències sobre 
fauna dels Pirineus com el gall fer, la guineu, l’os 
bru, l’isard o el trencalòs. Quan, fa anys, va anar a 
viure a la casa del bosc va aconseguir que la compa-
nyia elèctrica li portés la llum. Anys més tard, es va 
instal·lar plaques solars.

Al poble, dos nens s’enfilen fins al capdamunt de 
les escales. Des d’allà es dirigeixen als pares, que no 
havien vist l’entremaliadura dels seus fills: “Pugeu, 
pugeu, que es veu una vista preciosa.” Però els 
pares els responen en sentit contrari: “Baixeu, que 
caureu i us fareu mal.” Un cop a baix, els que van 
pujar van ser ells i es van exclamar davant la vista 
que apareixia davant seu. I ja, amb els peus a terra, 
se’ls va ocórrer una idea: reunir tots els veïns per 
proposar-los fer terrats al damunt de les teulades.

Es troben a plaça. L’Enric, el Sandàlies, que és 
arquitecte, diu que, si es volen fer terrats a les teu-
lades, les escales s’haurien de fer per fora, a les 
parets laterals per no ocupar la vorera ni molestar.

–La idea m’agrada però les baranes han de ser 
segures–, diu en Joanet.

–Primer hauríem de parlar de què volem fer en 
aquests terrats–, avisa el Sandàlies.

Mentre parlaven, dos nens se les van enginyar 
per pujar a unes teulades. Un li va llençar un tros 
de roba a un altre per fer-lo servir de pont. En Joa-
net, que s’adonà que un era fill seu, li crida: “Ei, 
Joanet petit! Ni parlar-ne, de fer aquesta bestiesa!” 
Els nens desapareixen i al cap d’una estona ja ron-
den per la plaça.

–Joanet petit, com has pujar a la teulada? No veus 
que podies caure?

–Obrint una claraboia, i... no és la primera vegada 
que ho fem.

Després de parlar-ne una estona, l’arquitecte con-
tinua:

–Si voleu, hi penso una mica i d’aquí a tres setma-
nes us faig una proposta.

–D’acord però, Enric, que siguin tres setmanes. 
I sobretot mira bé els costos –respon en Ramon, el 
Boines.

–Sí, d’aquí tres dijous la tindreu.
–Molt bé. I on farem la reunió, plovent sovint 

com plou? –pregunta un.
–Puc demanar-li al mossèn que ens deixi la sala. 

És prou gran –apunta en Joanet.
Tothom hi està d’acord i en la següent trobada, 

l’arquitecte presenta el projecte. El primer a pren-
dre la paraula és el Boines.

–On has projectat fer l’escala?.
–Als laterals. A més, he pensat afegir dos tobo-

gans en les altres parets laterals. Seran segurs i 
divertits.

–Serà gaire car? –demana en Joanet.
–No, he fet un pressupost que us donaré en aca-

bar.
–I quan plogui, què farem? –pregunta en Jep, de 

la casa del bosc.
–He previst un tendal per a cada terrat. A l’hivern 

hi afegiríem unes robes transparents que farien de 
paret i no notaríem tant el vent i, si plogués, no ens 
mullaríem. 

Tothom se’n va cap a casa amb un dossier sota 
el braç. Queden que es tornaran a veure tots junts 
passats 20 dies. Després de fer les esmenes que 
cadascú va considerar, es començar a construir 
Cantaocells de dalt.

Un dia, la mestra, Celestina, la dels Binocles, i 
l’Enric, el Sandàlies, es troben al carrer. Ella sug-
gereix posar una taula gran en algun terrat perquè 
pensa que s’hi podria fer alguna classe. L’endemà 
mateix se’n va a trobar en Jep perquè faci algunes 
xerrades sobre els ocells del bosc. “Des dels terrats 
tindrien més interès”, li diu.

Durant una temporada, la vida a Cantaocells 
transcorre amb una activitat desconeguda. Hi ha 
molta gent que no s’havia vist mai. Entre els visi-
tants, un home fa fotografies i xerra amb algun 
dels paletes. Al cap de pocs dies, els veïns d’aquell 
poble fins aleshores tranquil se sorprenen quan, 
en una publicació comarcal, surt un reportat-
ge sobre la iniciativa. El cap de setmana següent 
els visitants encara són més. I tot perquè un dels 
paletes, l’Eduard, el Totxanes, havia estat xerrant 
amb aquell foraster. Bategen el periodista com 
l’Anastasi, el Ploma fàcil.

A mesura que passen els dies, el poble recupera 
la normalitat. A punt d’acabar l’obra, l’arquitecte 
torna a reunir els veïns i els diu:

–Tot ha anat molt bé, però quan us vaig explicar 
el projecte em vaig guardar una idea. Si voleu, l’hi 
afegirem.

–Xerra i no et facis l’interessant –respon la mes-
tra.

–Hem pensat com pujar i baixar, però com s’ho 
faran les persones grans i les que tinguin dificultat 
per moure’s?

–Càsum l’olla! –etziba en Joanet–, no havíem pen-
sat en els padrins.

–A aquell terrat de l’esquerra pot arribar-hi un 
ascensor. S’instal·laria al darrera de la casa, gairebé 
no es veurà i no afectaria el paisatge –explica l’ar-
quitecte.

–Mireu, l’ascensor d’acord però, quant ens costa-
rà? –pregunta el Boines.

–Ens pot sortir gratis –respon.
–Explica-ho, que això no ho veig gens clar!
–He parlat amb diverses empreses i Pesats i Tos-

suts, SL, està disposada a finançar-ho. Només dema-
nen que els deixem aparèixer com a patrocinadors. 
Així es promocionarien a la comarca.

–Sí, però si fan servir alguna fotografia on s’iden-
tifiqui el poble, vindrà molta gent –manifesta la 
mestra.

–Sí, però, aquests visitants no donarien vida a la 
botiga de queviures, a l’estanc i al cafè? –diu el Boi-
nes.

–Els deixaríem fer fotos de l’ascensor. I a l’inte-
rior hi hauria una placa que diria: “Finançat per 
Pesats i Tossuts, SL.”

–Si no es pot identificar, no és comercial i no hi 
estaran d’acord –comenta l’arquitecte.

–Un cop inaugurat podem fer una nota de prem-
sa, passar-li a l’Anastasi, el Ploma fàcil, perquè digui 
que un cop ple el pàrquing de l’entrada al poble no 
es permet l’entrada de més cotxes. Així les botigues 
contentes i, alhora, no ens envairan.

–Em sembla molt bé –accepta l’Eduard, el Totxa-
nes. 

Tothom hi està d’acord. L’arquitecte diu que ho 
proposarà a Pesats i Tossuts, SL i que si no sorgeix 
cap entrebanc ho tirarà endavant. I així es fa.

Acabades les obres, Cantaocells de dalt és un 
espai molt utilitzat. El dia de la inauguració, per 
celebrar-ho, la ballarina Marta C. presenta una 
coreografia ben espectacular. Comença al ter-
rat d’un extrem i acaba al de l’altre extrem. Balla 
embolicada en una roba vermella molt llarga. En 
acabar, amb ella estirada a terra, el vent la fa vole-
iar. La gent aplaudeix una bona estona.

Un dia la mestra fa la classe on els alumnes poden 
observar, amb els binocles, la vida dels senglars al 
bosc. En Jep hi va un altre dia i els ensenya a veure 
els ocells i a entendre els seus cants. Els padrins 
pugen a fer la partida de botifarra i, a partir de la 
primavera, les famílies hi dinen i hi fan el cafè. Vet 
aquí com, en pocs mesos, el poble va passar a ser 
Cantaocells de dalt i Cantaocells de sota.
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Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

El poble de dalt i el poble de sota
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Els afectats per regulació es 
quadrupliquen respecte al 2019
El 2021 ha sumat 679 acomiadaments, no s’havien produït tants des del 2012

Any Extinció
contracte

Suspensió
contracte

Reducció
jornada

1990 475 274 64

1991 817 1.251 783

1992 933 557 245

1993 2.802 3.258 882

1994 1.253 624 195

1995 955 587 4

1996 426 373 4

1997 657 223 11

1998 499 353 271

1999 515 428 2

2000 345 22 0

2001 385 1.079 4

2002 707 151 54

2003 467 106 0

2004 712 62 61

2005 591 115 0

2006 428 2 24

2007 322 102 18

2008 637 1.186 6

2009 1.140 8.756 298

2010 994 2.179 1.244

2011 772 1.335 1.676

2012 1.047 5.347 1.107

2013 443 2.540 626

2014 306 681 260

2015 199 486 111

2016 330 114 11

2017 76 83 48

2018 109 182 0

2019 289 565 59

2020 246 41.989 7.278

2021 679 3.190 679

Evolució d’afectats per expedients de regulació de l’ocupació al Vallès Oriental (1990-2021)

Total

813
2.851

1.935
6.222

2.072

1.546

891

803

1.123
945
367

1.468

912
573
835

706

454
442

1.829

10.494

4.417
3.773

7.501

3.599
1.247

796
455

207
291
913

49.513

4.393

Font: Elaboració 
pròpia amb dades del 

Departament de Treball

Granollers

Joan Carles Arredondo

El nombre d’afectats pels 
expedients de regulació 
d’ocupació aplicats durant 
l’any passat mostra encara 
l’excepcionalitat de la pan-
dèmia. Tot i que no s’arriba a 
les xifres de 2020, un exercici 
amb restriccions de mobili-
tat i de l’activitat molt més 
intenses, el 2021 encara va 
estar marcat per unes xifres 
pròpies d’etapes de crisi. Gai-
rebé 4.400 treballadors van 
passar per processos de regu-
lació que, si bé en la majoria 
dels casos van ser temporals, 
van comportar fins a 679 aco-
miadaments. En global, les 
xifres de 2021 multipliquen 
per quatre les registrades el 
2019.

L’excepcionalitat del pri-
mer tram de la pandèmia va 
situar les xifres de 2020 en 
registres sense precedents 
i de difícil comparació. La 
generalització dels expedi-
ents de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO) com a 
mesura pal·liativa de les for-
tes restriccions de mobilitat i 
d’activitat van contribuir que 
moltes empreses utilitzessin 
aquest mecanisme, fins al 
punt que es van tramitar més 
de 6.000 expedients i fins a 
49.500 treballadors en que-
dessin afectats. Els registres 
de l’any passat són, natu-
ralment, inferiors. Es van 
tramitar 246 expedients, amb 
una afectació total de 4.393 
treballadors. Un de cada 
tres d’aquests treballadors 
van passar per processos de 
suspensió temporal dels con-
tractes. A mesura que avan-
çava l’any, amb la vacunació 

més avançada i més laxitud 
en les mesures del govern, la 
tramitació d’expedients es va 
alentir.

El temor expressat durant 
el 2020 que moltes de les 
situacions empresarials 
s’agreugessin es reflecteix 

en un fort increment dels 
acomiadaments via expedi-
ent, que arriben a xifres de 
l’etapa de la crisi financera 
(superen les de 2013 –vegeu 
quadre superior–). S’ha de 
tenir en compte, però, que 
moltes de les 679 extincions 

de contracte provenen de 
l’acord pel tancament de 
la fàbrica de servofrens de 
Bosch a Lliçà d’Amunt.

La indústria manufactu-
rera, el comerç a l’engròs i 
al detall i l’hostaleria han 
concentrat la major part de 

l’afectació pels expedients. 
Junts, aquests sectors con-
centren el 80% dels treba-
lladors, que han passat per 
situacions de regulació de 
plantilla durant el 2021. La 
resta d’activitats econòmi-
ques més afectades estan 
vinculades als serveis a les 
persones, serveis administra-
tius i educació. La construc-
ció ha tingut menor afectació 
i només representa l’1,5% 
dels expedients.

Les empreses vallesanes 
augmenten un 6% els tràmits 
d’exportació amb la Cambra

Granollers

EL 9 NOU

Els tràmits de comerç exte-
rior que les empreses del 
Vallès Oriental han fet amb 
la Cambra de Comerç han 
crescut un 6% durant el 
2021. L’ens apunta que les 
dades són una notícia posi-
tiva, perquè demostren la 
voluntat de les empreses de 
créixer més enllà del mercat 
interior. 

Al Vallès Oriental es van 

fer 6.961 tràmits, la majoria 
dels quals estan vinculats 
amb el certificat d’origen, 
que acredita la mercaderia 
que s’exporta per complir 
amb els requisits duaners, 
consulars o de crèdit. També 
destaquen  les emissions de 
legalització de documents 
comercials i, finalment, les 
legalitzacions comercials.

En paral·lel a l’activitat 
administrativa, com la tra-
mitació de la documentació 
per facilitar el comerç exte-
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Un moment de la sessió celebrada quest dijous

rior, la Cambra també està 
portant a terme sessions 
informatives sobre novetats 
empresarials, com la que 

va oferir aquest dijous a la 
seu del Baix Vallès, a Parets, 
sobre els fons Next Genera-
tion. L’objectiu era apropar 

a les empreses vallesanes les 
ajudes europees que han de 
contribuir a aprofundir la 
reinvenció necessària per fer 
front a les conseqüències de 
la covid-19.

Tècnics de la Cambra van 
exposar els diversos passos 
que han de portar a terme les 
empreses per optar a partici-
par en els fons Next Genera-
tion i el Pla de Recuperació 
i presentar quines convoca-
tòries estan obertes, quines 
s’obriran i quin acompanya-
ment farà la Cambra.

L’ens remarca el paper que 
tenen les petites i mitjanes 
empreses al territori, motiu 
pel qual els traslladen la 
informació sobre els fons per 
contribuir a la recuperació 
del teixit empresarial.

El 2022 estarà 
marcat per 
les incerteses 
empresarials
J.C.A.

Si bé els efectes del coro-
navirus s’apunten com a 
menys severs, l’elevada 
incidència de conta-
gis, que han disparat el 
nombre de baixes labo-
rals, sumen incertesa a 
l’evolució empresarial i 
laboral en aquesta arren-
cada d’any. “Estem en un 
moment d’impàs; costa 
esbrinar el panorama 
d’ERTO i acomiadaments 
dels propers tres o quatre 
mesos”, apunta el presi-
dent de Pimec al Vallès 
Oriental, Daniel Boil. Les 
baixes per covid, els preus 
de les primeres matèries 
i el transport i un consum 
alentit causen aquesta 
incertesa.

Tampoc aventura previ-
sions Gonzalo Plata, secre-
tari comarcal de Comis-
sions Obreres. Amb la 
reforma laboral en vigor, 
l’eina dels ERTO –essen-
cial per evitar acomiada-
ments massius– canviarà 
i algunes de les mesures 
de suport a les empreses 
també decauran. “Abans 
de l’estiu s’haurà de veure 
quantes de les empreses 
que han tingut aquest 
suport han aguantat”, 
assenyala el sindicalista.
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L’empresa desenvolupa noves formulacions a la planta de les Franqueses

Dilluns, 31 de gener de 202218

Rofersam reforça el vincle amb 
Mercadona amb una crema antiedat
L’empresa de les Franqueses desenvolupa un nou producte facial

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’estreta relació del fabricant 
de productes cosmètics de 
les Franqueses Laboratorios 
Rofersam i la cadena de gran 
distribució Mercadona s’ha 
traduït amb el llançament 
d’un nou producte. Des del 
mes de desembre passat, la 
cadena distribueix una crema 
facial de prevenció de l’en-
velliment que es distribueix 
als seus supermercats sota la 
marca Prevent Age Skin i que 
s’ha formulat i es produeix 
a les instal·lacions del fabri-
cant a les Franqueses.

La crema de textura lleu-
gera i absorció ràpida que 
elabora Rofersam, proveïdor 
totaler de Mercadona des de 
2018, està formulada amb 
ingredients hidratants i pro-
tectors de la barrera cutània. 
El principi actiu inclou l’ex-
tracte de cèl·lules mare de 
rosa alpina i extracte de fajol. 
Juntament amb el contorn 
d’ulls que elabora un altre 
proveïdor de la companyia 

(la firma valenciana RBM) 
són les novetats en la línia 
de productes de prevenció de 
l’envelliment de la pell de la 
cadena.

Rofersam té una trajectò-
ria extensa de col·laboració 
amb la cadena de supermer-
cats valenciana. L’experièn-
cia en subministrament de 
productes per a tercers ha 
contribuït a una col·laboració 

estreta per aconseguir cos-
mètics d’altes prestacions 
amb un preu ajustat. El fort 
creixement de la producció, 
que ha portat a augments de 
facturació en dobles dígits 
en els últims anys, ha portat 
l’empresa de les Franqueses 
a créixer en superfície des-
tinada a producció. A més, 
aprofundeix en el desenvolu-
pament de nous productes.

Henkel projecta 
fusionar  
les divisions  
de detergents  
i cosmètica

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

La multinacional Henkel ha 
comunicat aquest divendres 
els plans per fusionar les 
unitats de cura de la llar i 
bellesa en una sola unitat de 
negoci que es batejaria com a 
Henkel Marques de Consum. 
La nova divisió començaria 
a operar a principi de 2023. 
La companyia apunta que 
aquesta unitat de negoci 
tindrà un volum de negoci 
de 10.000 milions d’euros i 
la unificació comportarà més 
eficiència i agilitat, a més de 
disposar de més recursos per 
a inversions estratègiques. 
A canvi, també comportarà 
“desinversions” i la venda 
o finalització de producció 
d’algunes marques.

La companyia ha avançat 
que començarà les consul-
tes amb els representants 
laborals per tractar sobre les 
repercussions de la decisió, 
que es donaran a conèixer al 
llarg d’aquest 2022.

QEV col·labora 
en el projecte 
del primer 
autobús interurbà 
d’hidrogen

Montmeló

EL 9 NOU

L’enginyeria de Montmeló 
QEV Technologies i l’em-
presa canària Nogebus s’han 
aliat en un projecte per des-
envolupar un autobús urbà 
que funcionaria amb una pila 
d’hidrogen. Les dues compa-
nyies desenvolupen el pri-
mer prototip d’aquest model 
que s’espera que ja pugui 
circular aquest mateix 2022. 
Recentment, representants 
del govern canari van avan-
çar en les converses per a la 
introducció d’aquesta tecno-
logia en la xarxa de transport 
públic de les illes. En la visita  
a les empreses de l’aliança 
van conèixer els desenvolu-
paments de QEV en matèria 
d’hidrogen i electricitat.

QEV Mobility, la divisió 
encarregada d’aquestes tec-
nologies, ja ha col·laborat 
en desenvolupament de 
solucions de mobilitat neta 
en països europeus, asiàtics i 
sud-americans.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Obras Emarsa 2021, SL, 
dedicada a la construcció 
d’edificis residencials; 
construcció de cobertes; 
construcció d’edificis no 
residencials. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Josep 
Pomares Visiedo. Adreça: 
camí de la Serra

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Yasmin Terapias Alterna-
tivas, SL, dedicada a altres 
activitats sanitàries; comerç 
al detall de flors, plan-
tes, llavors, fertilitzants, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Francisca 
Gómez Gómez. Adreça: av. 
Montserrat, 3.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Trucking Service Intl., SL, 
dedicada al transport de mer-
caderies per carretera. Capi-
tal: 100.000 euros. Adminis-
tradors; Clemente Camarasa 
Ventura, Xavier Garcia Car-
do. Adreça: Gallecs, 68.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat A 
Dues Rodes Bikes, SL, dedi-
cada a la reparació de moto-
cicletes i vehicles de motor 
de baixa cilindrada, inclosos 

patins elèctrics; la vena d’ac-
cessoris de món del motoci-
clisme; venda d’accessoris, 
de roba i calçat, etc. Capital: 
40.000 euros. Administra-
dors: Alejandro Hevás Barra-
bés, Gustavo Fajardo Barba. 
Adreça: PI Collsabadell 
Parcel·la F1, Nau B.

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat 
GC Asesoría Deportiva, SL, 
dedicada a l’ensenyament i 
formació en totes les moda-
litats: presencial, distància, 
internet, semipresencial o 
per qualsevol altre mitjà o 
canal disponible; elaboració 
de cursos i continguts per 
a la formació, etc. Capital: 
3.100 euros. Administra-
dors: José Folguera Cortina, 
Ferran Cejudo Morte. Adre-
ça: Manolo Hugué, 2.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Crissaltex, SK dedicada al 
comerç al detall de tèxtils 
en establiments especialit-
zats. Capital: 22.550 euros. 
Administradora: Isabel Ruiz 
García. Adreça: Val de Llor, 8.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Jade Cubiertas y Fachadas, 
SL, dedicada a la promoció 
i construcció de tota classe 

d’obres i edificacions públi-
ques i privades, urbanització, 
parcel·lació, segregació, 
intermediació i rehabilitació 
en general, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Javier 
García Vidal. Adreça: Bo Cal 
Pastor, Casa 2.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Abi Administració Finques, 
SL, dedicada a la gestió i 
administració de la propietat 
immobiliària. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Ana 
María Barquilla Inserte. 
Adreça: Pompeu Fabra, 38.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Multistocks Europe, SL, 
dedicada a la intermediació 
del comerç de productes 
diversos: intermediació 
del comerç d’alimentaris, 
begudes i tabac. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Xavier Garcia Cardo. Adreça: 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 8.

Granollers 

S’ha constituït la societat 
Mabitas 2021, SL, dedicada 
a altres activitats de neteja 
industrial i d’edificis; l’ac-
tivitat immobiliària en la 
més àmplia accepció tècnica 
i jurídica, particularment 
la comercialització i inter-

mediació immobiliària, etc. 
Capital: 6.000 euros. Admi-
nistrador: Carlos Alberto 
Ramos Castañeda. Adreça: 
Mas Estaper, 4.

Santa Eulàlia de Ronçana 

La societat Reto 140, dedica-
da a l’activitat pròpia de la 
societat hòlding, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 40.000 i 70.000 euros, res-
pectivament. El capital resul-
tant subscrit queda ara fixat 
en 495.210 euros.

Les Franqueses del Vallès

La societat Easycarlett, SL, 
dedicada al comerç a l’engròs 
de ferreteria i calefacció, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 397.005 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 400.005 
euros.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Cases Steel Framing, SL, 
dedicada a la construcció 
d’edificis residencials. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dora: Francesca Pou Fèlix. 
Adreça: Major, 76.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Brasa’s Rain, SL, dedicada 
a l’arrendament de béns 
immobles. Capital: 916.000 

euros. Administradors: 
Matel Verd Rodríguez, Lili-
ana Verd Rodríguez. Adreça: 
Torregassa, 7.

Granollers

La societat Kronoa Enginee-
red Solutions, SL, dedicada 
a la fabricació i comerci-
alització de maquinària i 
instal·lacions industrials, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 200.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 403.000 
euros.

Granollers

La societat Empedrat 2015, 
SL, dedicada a dirigir i gesti-
onar participacions de socie-
tats amb activitats comerci-
als i/o industrials, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 2.010.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 11.850.000 euros. 

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Trebag Now, SL, dedicada a 
activitats jurídiques; activi-
tats de comptabilitat, tinença 
de llibre, auditoria i assesso-
ria fiscal; comerç a l’engròs 
no especialitzat. Capital: 
150.000 euros. Administra-
dora: María del Carmen Galí 
Cristóbal. Adreça: Francesc 
Ferrer, 8.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
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Neix un circuit per impulsar 
l’art a la zona del Montseny

Llinars del Vallès

J.B.M

L’Espai Ruscalleda Art de 
Llinars del Vallès i el Cen-
tre d’Art Contemporani 
Nidart de Santa Maria de 
Palautordera s’han unit en 
una nova iniciativa cultural. 
Els dos espais d’art són els 

impulsors del Montseny 
Circuit Art amb l’objectiu 
de dinamitzar l’art al Baix 
Montseny i al Vallès Orien-
tal, i visibilitzar els treballs 
dels artistes i les diferents 
propostes culturals dels cen-
tres que s’hi afegeixin i crear 
una xarxa d’espais dedicats 
a l’art. 

Montseny Circuit Art 
està obert a tots els espais i 
centres d’art de la comarca, 
siguin públics o privats. De 
moment, a més dels seus pro-
motors, l’Espai Ruscalleda 
Art i el Centre d’Art Contem-
porani Nidart, s’han afegit 
al projecte la Rectoria Vella 
de Sant Celoni, l’Espai d’Art 

de Llinars, el Centre d’Art 
la Rectoria de San Pere de 
Vilamajor i el Museu Arxiu 
Tomàs Balvey i L’estació és 
allà... de Cardedeu. 

Fa uns dies, l’Espai Rus-
calleda Art va acollir una 
primera reunió dels espais 
i centres que formen part 
del circuit per preparar el 

projecte. La proposta del 
Montseny Circuit Art passa 
per la creació d’un circuit 
itinerant d’exposicions d’art 
durant un cap de setmana al 
trimestre, els mesos de març, 
juny, setembre i desembre. 
El primer serà el cap de set-
mana del 19 i 20 de març. 
Aquests dos dies, cada espai 
oferirà l’exposició que tingui 
programada, acompanyada 
d’activitats que la comple-
mentin com concerts, perfor-
mance, dansa, demostracions 
o tallers.

L’objectiu és oferir al visi-
tant un recorregut cultural 
concentrat en el territori i 
que doni a conèixer la diver-
sitat d’espais i maneres de 
mostrar l’art i que a més, 
tingui l’atractiu d’altres acti-
vitats paral·leles. Durant el 
cap de setmana es poden pro-
gramar visites als diferents 
espais expositius. El pro-
grama d’exposicions serà el 
mateix que cada espai tingui 
previst i no caldrà cap adap-
tació, simplement s’inclourà 
l’exposició dins el recorregut 
proposat. Els espais parti-
cipants es comprometen a 
organitzar activitats comple-
mentàries a la seva exposició. 

ART, CULTURA, NATURA  
I GASTRONOMIA

El circuit vol compaginar art, 
cultura, natura i gastronomia 
del Montseny. Per això es 
vol implicar els ajuntaments, 
restauradors i establiments 
d’allotjament rural dels 
municipis dels espais partici-
pants. Així es podria visitar 
una exposició, seguir l’acti-
vitat programada, fer alguna 
visita d’interès cultural o 
natural, dinar en un restau-
rant i després visitar una 
altra exposició.

J.
B.

M
.

Els diferents espais d’art que participen en la iniciativa, en una trobada feta la setmana passada

La Garriga

EL 9 NOU

La Garriga ja fa temps que 
ha començat a fer una aposta 
clara pel circ. Des de fa un 
any, el Teatre El Patronat 
forma part d’Esfera Circ, un 
programa d’acompanyament 
per ampliar els coneixements 
sobre aquesta art escènica i 
fomentar-ne la programació 
en circuits d’arts escèniques.

Així, durant aquest any, 
la Garriga ha estat present 
en les diverses accions 
d’Esfera Circ, com la taula 
rodona celebrada a la Fira 
del Circ al Carrer de la Bisbal 
d’Empordà, al Festival Trape-
zi de Reus, el Circ d’Hivern 
de l’Ateneu Popular 9 Barris, 
o la visita al Festival Theater 

op de Markt, de Bèlgica.
L’Àrea de Cultura de 

l’Ajuntament de la Garriga 
s’ha proposat apostar amb 
força pel circ, ja que és una 
art escènica encara amb poca 
presència a la programació 
habitual del municipi. Tot i 
això, la Garriga ja ha acollit 
alguns espectacles de circ 
de gran nivell com Áureo, 
de la companyia UpArte, i 
guardonat amb diversos pre-
mis, que va ser l’encarregat 
d’obrir la temporada d’arts 
escèniques el mes de setem-
bre passat.

Esfera Circ forma part del 
Pla d’Impuls del Circ, una 
iniciativa del Departament 
de Cultura i l’Associació de 
Professionals del Circ de 
Catalunya.
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L’espectacle de circ aeri ‘Áureo’ es va fer al patí de l’escola Giroi

La Garriga aposta  
per promoure la disciplina  
del circ al municipi

És una iniciativa de l’Espai Ruscalleda Art de Llinars i el Nidart de Palautordera
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Canovelles

EL 9 NOU

La Domus d’Olivet ja és Bé 
Cultural d’Interès Local 
(BCIl). El ple d’aquest gener 
ha servit per aprovar defi-
nitivament la declaració 
d’aquest jaciment arque-
ològic, després que el ple 
del maig de l’any passat ja 
s’aprovés de forma inicial.

Durant el període d’in-
formació pública, l’Ajunta-
ment va rebre la sol·licitud 
d’acotar la zona considerada 
BCIL a l’àrea on se situa el 
jaciment i al seu entorn més 
proper, i no pas la referència 
cadastral de la finca, que és 
molt més àmplia. El consis-
tori, després de fer un estudi 
geofísic del subsòl, ha accep-
tat la sol·licitud i ha delimi-
tat amb més precisió la zona, 
que finalment s’ha declarat 
com a BCIL, i que inclou una 

superfície de més de 365 
metres quadrats.

D’altra banda, també s’ha 
aprovat sol·licitar a la Gene-
ralitat que consideri àrea de 
reserva arqueològica el perí-
metre més proper a la zona 
considerada BCIL per garan-
tir que s’hi puguin desenvo-
lupar futures intervencions.

Amb aquesta declaració, 
que ha estat aprovada per 
unanimitat, Canovelles ja 
compta amb cinc espais pro-
tegits. Els altres quatre són 
l’església de Sant Fèlix, Can 
Colomer, el jaciment de Ca 
l’Estrada 2 i el conjunt del 
santuari de Bellulla.

Aquesta declaració també 
representa un pas més cap 
a la protecció d’aquest jaci-
ment arqueològic, que es tro-
ba força degradat pel pas del 
temps, tal com ja van denun-
ciar en el seu dia un grup de 
veïns. En aquell moment, la 
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La Domus d’Olivet és una antiga casa senyorial fortificada, avui dia en ruïnes

Cardedeu 
convoca 
els Microjocs 
Florals 
Santa Jordina

Cardedeu

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Cardedeu i 
la Biblioteca Marc de Vilalba 
han convocat per segon 
any consecutiu el certamen 
Microjocs Florals Santa 
Jordina 2022, en les categori-
es de microrelat, microteatre 
i tira còmica. L’objectiu és 
estimular l’escriptura com a 
eina d’expressió i promou-
re’n la interrelació amb la 
il·lustració i amb les arts 
escèniques com a part d’un 
tot artístic. Les obres es 
poden presentar fins al 13 
de març. El dia 22 d’abril 
s’estrenaran al Teatre Audi-
tori Cardedeu els textos de 
microteatre premiats en 
l’edició anterior.

Els tres microrelats gua-
nyadors es publicaran en 
format punt de llibre i seran 
il·lustrats per Núria Güell, 
il·lustradora professional del 
Cens Cultural de Cardedeu. 
Els premis seran lots de lli-
bres valorats en 150, 120 i 90 
euros per al primer, segon i 
tercer premi, respectivament.

Les tres peces de micro-
teatre premiades es posa-
ran en escena l’any que ve, 
mentre que les tres millors 
tires còmiques es publicaran 
en algun mitjà. Tots també 
rebran lots de llibres.

Convocat el concurs 
de poesia Premi Pili 
Canillas de Bigues  
i Riells del Fai
Bigues i Riells del Fai

L’Ajuntament de Bigues i 
Riells del Fai ha convocat la 
cinquena edició del Concurs 
de Poesia Premi Pili Canillas, 
amb l’objectiu de fomentar i 
premiar l’escriptura literària 
al municipi. En modalitat 
de poesia escrita hi ha una 
categoria de 13 a 17 anys, i la 
d’adults. El primer premi és 
de 150 euros, i el segon, de 
100. En la modalitat de rodo-
lins, els infants de 7 a 12 anys 
poden presentar un rodolí 
en català de tema obert. El 
primer premi és de 40 euros, 
el segon, de 20, i el tercer, de 
10. Les propostes es poden 
presentar fins al 4 de març de 
forma presencial a la biblio-
teca o bé de forma telemàtica 
a través del correu electrònic 
de la biblioteca. El 18 de març 
es publicarà la llista de les 
persones finalistes al lloc web 
municipal i a les xarxes soci-
als. Els guanyadors es dona-
ran a conèixer el 25 de març.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’espai de dansa i teatre La 
Tramolla, de Mollet, ha creat 
un grup vocal infantil dirigit 
per Òscar Bretau. El seu pri-
mer projecte serà muntar un 
recital amb les cançons del 
musical El petit Príncep, de 
Manu Guix. Aquest nou grup 
de cant i tècnica vocal que 
s’obrirà al febrer va adreçat a 
infants a partir de 8 anys.

Sota la direcció d’Òscar Bre-

tau, els participants aprendran 
a preparar des de zero tot el 
procés necessari per cantar en 
directe: escalfar la veu, conèi-
xer les cançons, interpretar-
les, treballar la tècnica vocal, 
saber cantar com a solistes 
i també treballar en equip i 
aprendre a cantar en grup a 
tres veus. També se’ls ense-
nyarà a respirar, cantar sense 
fer-se mal, aprendre melodies 
diferents a les habituals i 
tocar alguna cosa de llenguat-
ge musical. Dijous a les 6 de la 

de TV com Oh Happy Day 
o La Voz. El 2016 va decidir 
dedicar-se a la formació de 
joves artistes i va muntar 
We Art Kids, i l’Associació 
Creix. Des del 2015 dirigeix 
diverses formacions corals 
com Affinem, Coral Creix 
o Coral Gospel d’Orís. Col-
labora amb La Tramolla des 
de fa dos anys, on dirigeix 
el grup de teatre musical 
per a adults, ofereix classes 
individuals de cant i tècnica 
vocal, forma part del projec-
te Hairspray encarregant-se 
de la part musical, i és també 
formador de l’escola Joan 
Abelló dins el projecte “Tea-
tre a l’escola per descobrir i 
transformar el nostre món”. 

La Domus d’Olivet ja és  
Bé Cultural d’Interès Local
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Plànol de la Domus amb les zones protegides

regidora de Cultura, Yolanda 
Sánchez, deia que ser BCIL 
seria un element més de for-
ça per  anar demanar diners 
a les institucions i poder 

actuar-hi. Un pas més ja seria 
la declaració de Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN), 
que depèn ja de la Generali-
tat.

La Tramolla de Mollet 
crea un grup vocal infantil

tarda es fa una classe oberta.
Òscar Bretau és músic, can-

tant, actor i professor. Diri-
geix el grup vocal TNT, que 
ha participat en programes 

El ple de gener aprova per unanimitat la declaració del jaciment arqueològic

Òscar Bretau
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Bon profit!
Les Franqueses del Vallès/Granollers 
La cotorreta pitgrisa, també coneguda 
com a cotorra argentina (Myiopsitta 
monachus), és una de les aus invasores 
amb més èxit del món. Estan incloses al 
Catàleg espanyol d’espècies invasores des 
del 2011 i van arribar a la Península als 
anys 80 gràcies al tràfic legal d’animals 
per fer servir com a mascotes. Un estudi 
de la Universitat de Màlaga ha calculat 

que s’han arribat a importar unes 190.000 
cotorres de l’Uruguay i l’Argentina, amb 
el maldecap afegit que la majoria d’aques-
tes bèsties van ser capturades en llibertat, 
de manera que quan aconsegueixen fugir 
dels seus amos no tenen gaires problemes 
per adaptar-se al nou hàbitat europeu. 
Aquesta cotorreta és vallesana i ha estat 
retratada pel veterà fotògraf de Granollers 
PERE CORNELLAS a la riera Carbonell. 
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Alfonso Méndez, Natalia Brovedanni i Guillem Caballero, aquest diumenge a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a Granollers

El futur ja no és el que era
Chaqueta de Chándal, amb base a Lliçà d’Amunt, publiquen el segon disc, ‘Futuro, tú antes molabas’

Lliçà d’Amunt

Oriol Serra

Diu un vell refrany castellà 
que al mal temps cal posar-hi 
bona cara. Ho saben prou bé 
els components de Chaqueta 
de Chándal, que han fet de 
l’humor i de la ironia dues de 
les seves principals creden-
cials, fins i tot quan les seves 
cançons aborden temàtiques 
com l’horror de la guerra, la 
polarització creixent a les 
xarxes socials o els excessos 
de les grans multinacionals 
farmacèutiques. El trio amb 
base d’operacions a Lliçà 
d’Amunt acaba de publicar el 

seu segon àlbum, Futuro, tú 
antes molabas (Bankrobber). 
Un títol que ja deixa les coses 
clares de bon principi.

“Quan érem petits ens 
imaginàvem un futur on 
els objectes podrien volar 
i on tots tindríem robots a 
casa que ens facilitarien les 
tasques domèstiques. I ara 
que som grans i el futur ja 
és present, ens adonem que 
vivim en un món igual al de 
quan teníem 15 anys, però 
amb telèfons mòbils”, apunta 
Alfonso Méndez, bateria de 
la formació que completen 
Guillem Caballero (veu solis-
ta i teclats) i Natalia Brove-

danni (guitarra). “La forma 
com veiem el futur també 
canvia a mesura que ens 
anem fent grans. Ara ja no el 
contemplem amb la mateixa 
il·lusió de quan érem petits. 
El món ens ha desil·lusionat”, 
afegeix Caballero.

La desil·lusió i el desen-
gany són justament dos dels 
eixos temàtics d’un disc 
que, malgrat tot, sona fresc 
com una rosa i vital com ell 
mateix. Chaqueta de Chándal 
han vingut a queixar-se i a 
denunciar l’estat de les coses 
d’un món on no se senten a 
gust. Però conscients que la 
revolució es farà ballant o 

no es farà, opten per remou-
re consciències a ritme de 
post-punk trencapistes, des-
vergonyit rock de garatge i 
contagioses melodies pop de 
les que atrapen a la primera. 
El so d’un grup d’amics que 
s’ho passen bé fent allò que 
millor saben fer.

“Si hi ha un entorn amb el 
qual no ens sentim gens des-
enganyats, és el mateix grup. 
Continuem sent tan amics 
com el primer dia, toquem 
amb la mateixa intenció de 
quan vam començar, i el local 
d’assaig és on millor ens ho 
passem”, afirma Brovedanni. 
“Fent concerts també ens ho 

passem bé, però al local d’as-
saig gaudim d’una llibertat 
total. No hi ha cap mena de 
pressió. Si ens equivoquem 
no passa res. Si volem provar 
coses noves, és el lloc ideal 
per fer-ho”, coincideix Caba-
llero.

REFLExIoNS SoBRE UNA 
“SoCIEtAt MALALtA”

Chaqueta de Chándal van 
debutar la tardor de 2019 
amb Gimnasia Menor, un pri-
mer àlbum que els va situar a 
l’avantguarda de l’indie esta-
tal i els va obrir les portes del 
circuit de festivals. Alesho-
res va arribar la pandèmia, i 
tots els seus plans per al 2020 
se’n van anar en orris. Lluny 
de caure en el derrotisme, 
es van sobreposar a l’adver-
sitat tot publicant un parell 
de senzills i donant forma 
a aquest segon àlbum que 
adreça el món present però, 
asseguren, no és fruit de la 
coronacrisi.

“Cap cançó del disc tracta 
sobre la pandèmia. Si hi ha 
algunes lletres que puguin 
indicar el contrari, és perquè 
moltes de les coses que ja 
feia temps que denunciàvem 
s’han agreujat justament 
arran del coronavirus. Però 
si no hi hagués hagut la pan-
dèmia, hauríem fet el mateix 
disc. Vivim en una societat 
malalta, fruit d’un sistema 
que també està malalt. Això 
ja passava abans, ara només 
és més evident”, lamenta 
Caballero. “Hi ha temes que 
mai deixen d’estar d’actuali-
tat. El món ha canviat molt 
des de 1985, però el que can-
taven aleshores grups com 
La Polla Records encara és 
vigent”, observa Méndez.

Chaqueta de Chándal 
presentaran Futuro, tú 
antes molabas el 25 de març 
a la sala El Pumarejo de 
l’Hospitalet de Llobregat, i 
al mes de juny al festival Pri-
mavera Sound de Barcelona.
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Marta Shanti i Dídac Santisteban en un moment del concert de dijous al vespre a L’Efecte Borboleta

Granollers

EL 9 NOU

Els concerts fora dels espais 
habituals sovint aconseguei-
xen un efecte especial. És el 
que va passar dijous al vespre  
l’espai gastronòmic L’Efecte 
Borboleta a Granollers, que 
va acollir el concert de la 
cantautora Marta Shanti, de 
Montmeló, acompanyada 
del seu guitarrista i mentor, 
Dídac Santisteban. 

Des del primer moment es 
va crear un clima molt proper 
i íntim amb el públic. Shanti 
va saber connectar-hi amb 
la interpretació d’un reper-
tori que va combinar temes 

d’Arrels com “Blau”, “Feliç” i 
“Tramuntana”, i del seu nou 
EP, Ànima, com “Muntanya”, 
“Terra” o “Summer”. Tot 
plegat va transcórrer en un 
format tranquil i soft, que es 
va integrar perfectament en 
l’ambient que crea l’Efecte 
Borboleta. Aquest espai de la 
plaça Barangé de Granollers 
ha començat fa poc un cicle 
de concerts de proximitat, en 
una aposta per unir gastro-
nomia i cultura de Km0.

Aquest concert de Marta 
Shanti era la segona parada 
de la Gira de la Figa, que tot 
just presentava el seu EP 
Ànima el passat 15 de gener 
a l’ateneu La Baula de Lleida.

Concert íntim i proper de 
Marta Shanti a Granollers
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El Cos de Dansa de l’Esbart de Granollers durant l’actuació d’aquest diumenge al migdia a la Porxada
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L’Esbart Dansaire de Granollers 
engega el seu 90è aniversari
Una ballada a la Porxada ha iniciat els actes que duraran fins a finals de març

Parets, Sant 
Celoni i 
Granollers 
ja preparen  
el Carnaval

Granollers

EL 9 NOU

Els municipis del Vallès 
Oriental ja preparen la cele-
bració del Carnaval, que es 
farà els dies 26 i 27 de febrer. 
Així, l’Ajuntament de Parets 
ha anunciat que la celebració 
començarà el dia 27 a les 10, 
amb l’inici de les inscripcions 
individuals de la rua al carrer 
de Monistrol. La cercavila 
sortirà a les 11, després de 
l’arribada de Sa Majestat, el 
Rei Carnestoltes. A les 12,40 
es farà l’arribada al pavelló 
i l’exhibició de comparses 
i a les 2 del migdia es farà 
el lliurament de premis del 
concurs amb animació a càr-
rec de Jordi Rius i el comiat 
del Rei Carnestoltes. Hi 
haurà 12 premis individuals 
i de grup en les categories 
d’infants i adults.

A Sant Celoni la rua i el 
concurs de comparses seran 
el dissabte 26 de febrer. La 
concentració es farà a les 
6 de la tarda al carrer Joan 
Maragall, al barri de les Bor-
relles, i la desfilada comen-
çarà mitja hora després pels 
carrers Bruc, Esteve Cardelús 
i l’aparcament del Pavelló 
11 de Setembre, on es farà 
l’exhibició de comparses i el 
lliurament dels premis. Es 
donaran premis en cinc cate-
gories de comparsa.

Granollers ha informat que 
ja es poden fer les inscripci-
ons per a la rua del diumenge 
27.

Martorelles dona la benvinguda al seu primer nadó 
de 2022, Alma Mandly Rosich

Martorelles L’Ajuntament de Martorelles va rebre dilluns passat el primer 
nadó de 2022 al municipi, Alma Mandly Rosich, la primera filla de Georgina 
Rosich i Sergi Mandly, que va néixer el 2 de gener a l’hospital Trias i Pujol 
de Badalona. L’alcalde, Marc Candela, i la regidora de Benestar i Família, 
Mònica Garcia, van obsequiar la família amb un lot de regals.
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Sant Celoni lliura els premis als guanyadors  
del joc Cerca el Tió del Nadal passat

Sant Celoni L’Ajuntament de Sant Celoni va lliurar la setmana passada els 
premis als guanyadors del sorteig que es va fer el Nadal passat entre els par-
ticipants del joc Cerca el Tió. L’activitat consistia a trobar una sèrie de tions 
virtuals amagats en diferents espais del municipi. Les guanyadores –Eva L., 
Gemma G. i Núria G.– van rebre vals de compra valorats en 50 euros.
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Granollers

J.V.

L’Esbart Dansaire de 
Granollers ha donat, aquest 
diumenge, el tret de sorti-
da a la celebració del 90è 
aniversari de l’entitat, que 
inclourà diversos actes fins 
a finals de març. “Volíem fer 
actes durant tot l’any, però la 
situació no ens ho ha permès. 
Hem hagut de fer una reduc-
cio i farem tots els actes 
concentrats al febrer i març. 
Hi haurà, la ballada infantil, 
la ballada que fem avui i la 
ballada del final, el 27 de 
març, en què també farem 

un dinar de germanor de tots 
els exballadors i exballado-
res que ha tingut l’esbart. I 
també una actuació infantil 
el 6 de març i una xerrada al 
museu”, explica el president 
de l’entitat, Pepus Costa.

En l’acte d’aquest diumen-
ge al migdia a la Porxada, al 
qual van assistir més de 200 
persones, van ballar el cos 
de dansa, amb la Dansa de 
les Donzelles, la Quadrilla 
de Granollers, el Ball Pla 98 
i la Polca de Sant Celoni i la 
Colla de Veterans, amb la 
Dansa d’Arenys de Munt i el 
Ball del Racó. Durant l’acte 
van fer un breu discurs dos 

dels mestres que ha tingut 
l’esbart, Conxita Armengol 
i Jaume Ginestet. Ells dos 
seran també, juntament amb 
Josep Capdevila, els partici-
pants en la conferència-col-
loqui que es farà el dia 4 de 
març al Museu. Capdevila va 
ser l’autor del llibre que es 
va publicar l’any 2009 sobre 
la història de l’entitat dins 
de la col·lecció Coneguem 
Granollers.

Una altra activitat desta-
cada per commemorar els 
90 anys de l’entitat serà una 
exposició de vestuari de l’es-
bart, que es podrà veure del 
4 al 17 de març en diversos 

aparadors d’establiments 
comercials de la ciutat.

Pepus Costa explica que, 
després de dos anys amb 
activitats molt limitades a 
conseqüència de la pandè-
mia, l’entitat encara amb 
força els propers mesos. “Fa 
temps que no ballem i per 
això teníem moltes ganes 
de tornar a ballar, però 
l’entitat està com sempre. 
Som els cent i escaig socis 
que hem estat sempre. I, 
simplement, el que passa 
és que no hem pogut ballar. 
De fet, en aquests dos anys 
que portem, només hem fet 
tres ballades, una dels nens i 
dues del cos de dansa, quan 
normalment ballem sis o set 
vegades cada any. Ara anem 
assajant i ja tornem a entrar 
en la roda i esperem que la 
situació ens ho permeti i 
puguem fer més actuacions.”

En un article escrit per 
Jaume Ginestet i publicat 
al díptic que s’ha editat pel 
90è aniversari es recorda 
que l’Esbart Dansaire va 
començar a ballar el dia 14 
de febrer de 1932 i que la 
colla la integraven llavors 
Marian Bataller Llonch, com 
a mestre musical; Antoni 
Agulló, com a mestre artístic, 
i Teresa Garriga, Carme Puig, 
Dollors Llobet, Concepció 
Riera, Bernarda Duran, Mag-
dalena Crusellas, Lluís Pujol, 
Antoni Brustenga, Joaquim 
Regàs, Josep M. Pou, Vicenç 
Casamiquela, Josep Gutinell 
i Pere Riera com a dansaires.
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Ramon recollint mostres fecals de ximpanzé amb l’assistent de recerca Idrissa Galiza, a Guinea-Bissau
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Estudiant la lepra als ximpanzés
Marina Ramon, de Parets, coautora d’un article a la revista ‘Nature’

La biòloga davant d’una ceiba. Els primats van a picar-ne la base del tronc
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Els guanyadors del torneig es van repartir un premi de 300 euros a gastar en material ‘gamer’

Abel Campos, guanyador 
del primer Torneig FIFA 
22 de Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Abel Campos es va proclamar 
guanyador del primer Tor-
neig FIFA 22 de Parets, que 
es va celebrar del 20 al 22 de 
gener al Casal Cal Jardiner. 
En segona posició va quedar 
Francisco Yaques, i en tercer 
lloc, David Gómez. L’Ajun-
tament havia organitzat el 
torneig amb el suport de 
l’empresa de digitalització 
esportiva eDojo. La prova 
va comptar amb un format 
eliminatori dividit en dues 
fases, la primera en línia i la 

segona presencial. La fase en 
línia es va disputar els dies 
20 i 21, i la presencial va ser 
el dia 22 a Cal Jardiner. 

L’activitat va ser un èxit 
de participació. Campos va 
obtenir el trofeu de campió i 
es va repartir amb els altres 
dos finalistes 300 euros a 
gastar en material gamer. Un 
cop finalitzat el torneig, la 
regidora de Joventut, Maria 
Gorina, va destacar l’apos-
ta municipal pels e-sports. 
“Quan se’ns va proposar 
organitzar aquest acte, ens va 
semblar una bona idea fer-li 
lloc a Cal Jardiner”, va dir.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

A la biòloga Marina Ramon, 
de Parets, sempre l’han fasci-
nat els primats, fins al punt 
d’haver centrat bona part de 
la seva vida professional a 
estudiar-los. Recentment ha 
estat una de les tres autores 
d’un estudi publicat per la 
prestigiosa revista Nature, 
on per primer cop es dona 
constància de l’existència de 
la malaltia de la lepra entre 
ximpanzès en estat salvatge. 
Ha estat la culminació d’un 
llarg procés d’investigació 
que l’ha portat a treballar en 
països com el Senegal o Gui-
nea-Bissau.

“Aquesta publicació és el 
resultat del treball i l’esforç 
d’uns quants anys per part 
d’un equip internacional 
multidisciplinari, combinant 
la feina de camp i de labora-
tori. Per part meva, ha estat 
tot un honor poder compar-
tir investigació i publicació 
amb experts en l’àmbit de 
la zoonosis que provenen 
d’institucions àmpliament 
reconegudes a escala inter-
nacional. Venint del món de 
la conservació, col·laborar i 
debatre amb aquests inves-
tigadors m’ha permès apren-
dre molt. El fet que l’estudi 
s’hagi publicat a la revista 
Nature, que té un factor 
d’impacte molt alt, ha estat 
una gran alegria, perquè això 
vol dir que la recerca arribarà 
a molta més gent”, destaca 
Ramon en declaracions a EL 
9 NOU.

Tot i que ja se sabia que els 
primats podien tenir la lepra, 
fins ara aquesta malaltia 
només s’havia detectat en 

exemplars que es trobaven 
en laboratoris o en parcs zoo-
lògics. L’estudi en el qual ha 
participat Ramon demostra 
que no tan sols poden agafar 
la malaltia estant en captivi-
tat, sinó també en estat sal-
vatge. “Si bé s’havia detectat 
la lepra en animals salvatges 
com els armadillos als Estats 
Units o els esquirols al Reg-
ne Unit, mai s’havia vist en 
primats salvatges o en cap 
animal de l’Àfrica en general. 
Sí que s’havia detectat en pri-
mats en laboratoris, inclosos 
quatre ximpanzés, i s’especu-
lava que haurien adquirit la 
malaltia encara en llibertat, 
però haurien començat a 
experimentar símptomes ja 
en captivitat. Cal tenir en 
compte que, en el cas dels 
humans, la lepra pot trigar 
fins a 20 anys a donar els 

primers símptomes. Per 
tant, investigar sobre com es 
transmet la lepra entre els 
primats ha obert un panora-
ma totalment nou i per mi 
ha suposat una gran oportu-
nitat.”

Segons Ramon, haver des-
cobert la malaltia de la lepra 
ens els primats és important 
per dues raons. “D’una ban-
da, és rellevant pel que fa a la 
conservació. El ximpanzé de 
l’Àfrica de l’Oest està crítica-
ment amenaçat. Una de les 
amenaces principals, a banda 
de la caça i la destrucció del 
seu hàbitat, són les malalti-
es infeccioses, que suposen 
un especial perill en llocs 
on viuen a prop dels éssers 
humans. Tot i que la lepra és 
una malaltia que avança len-
tament, és una malaltia que 
debilita els ximpanzés, els 
exposa a altres infeccions i, 
finalment, acaba provocant-
los la mort. La pèrdua d’indi-
vidus, encara que sigui en un 
nombre baix, és catastròfica 
en una subespècie en perill 
crític com aquesta.”

L’altre factor de rellevància 
té a veure amb la salut públi-
ca. “La lepra és una malaltia 
que retrocedeix i cada cop 
és present en menys països, 
però des de fa uns 15 anys el 
nombre de casos s’ha esta-
bilitzat en lloc de continuar 
disminuint. El fet que no 
s’acabi d’erradicar pot tenir 
a veure amb les resistències 
antibiòtiques, però també 
amb la presència de reser-
voris animals o ambientals. 
Això vol dir que el bacteri 
que causa la lepra podria 
sobreviure en altres animals 
o superfícies, com ara l’aigua 
o el sòl, per acabar saltant 
un altre cop cap als humans. 
Per això és molt important 
identificar i monitoritzar 
espècies infectades. De tota 
manera, actualment és molt 
difícil que un ximpanzé 
pugui encomanar la lepra a 
una persona”, conclou.



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 31 de gener de 2022 27

El somni de la Copa continua
En un partit força plàcid, el KH-7 va remuntar la mínima diferència de l’anada

Puig: “Hem 
estat molt 
sòlides”

 Granollers

EL 9 NOU

Alleugerit i sense poder 
amagar un tímid somriure, 
així era el rostre del tècnic 
del KH-7 BM Granollers 
Salva Puig al final del 
matx, en què es mostrava 
molt satisfet pel treball del 
seu equip. “Crec que hem 
fet un molt bon partit. És 
cert que els hem permès, a 
la primera part, enganxar-
se amb alguna pèrdua de 
pilota i amb alguna errada 
en el llançament. Però en 
el global del partit hem 
estat molt sòlides.” Una de 
les claus de la victòria va 
ser l’ostensible millora en 
l’aspecte defensiu respec-
te a l’anada. “En el partit 
d’anada ja vàrem defensar 
molt bé, tot i acabar per-
dent. Avui ho hem repe-
tit, com en el partit amb 
l’Aula Valladolid, en què 
no vàrem estar gaire fines. 
Però és evident que la 
defensa, amb l’ajuda de la 
porteria, és una de les nos-
tres grans armes”, afirma-
va Puig. L’aspecte ofensiu 
també va ser determinant 
per poder capgirar l’eli-
minatòria. “Necessitàvem 
obrir una mica més el 
camp i identificar on eren 
els espais. A l’anada no 
vàrem estar tan encertades 
en el tir”, explica.

COPA DE LA REINA
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Lea Kofler llençant a porteria davant de l’oposició de la jugadora visitant, Helena Martín del Olmo

Granollers

Eudald Clascà

L’aventura copera del KH-7 
BM Granollers tindrà, com 
a mínim, un episodi més. 
L’equip que entrena Salva 
Puig, que tornava al Palau 
amb un desavantatge d’un 
gol del partit d’anada (21-
20), va fer valer la seva expe-
riència per capgirar el mar-
cador i comprar el seu bitllet 
per la fase final de la Copa 
de la Reina de Guipúscoa en 
un partit que va dominar de 
principi a fi.

Es podia esperar, per part 
del Morvedre, un setge cons-
tant per tal d’eixamplar ben 
aviat l’avantatge amb què 
començaven el partit, però 
va ser tot al contrari. El KH-7 
va començar amb un parcial 
de 4-0 i tots els temors es 
van esvair. De fet, l’equip 
visitant va tardar gairebé set 
minuts a marcar el primer 
gol. A més, els pocs llança-
ments que arribaven a porte-
ria eren aturats per Wiggins, 
que, novament, va a tornar 
a estar encertada –10 atura-
des–. L’equip de Salva Puig, 
que semblava tenir el partit 
controlat al primer temps, 
va cometre moltes errades 
als últims minuts i va veure 
com l’equip valencià ajusta-
va el marcador a la mínima 
expressió al descans –11-
10–. L’ajustat marge amb 
què es va arribar al descans 

va deixar el KH-7 amb molts 
deures per fer. Algunes 
incursions de Corimberto, 
entrant als sis metres fent 
eslàloms per evitar la defen-
sa granollerina, o alguna 
connexió aïllada amb la pivot 
Roda van ser tot el bagatge 
d’un Morvedre que va tornar 
a tardar a marcar el primer 
gol. El KH-7, però, va mos-
trar una mica més d’encert 
per anar obrint escletxa i 
encarrilant el partit, malgrat 
la baixa cadència de gols. El 
KH-7 va viure un final plàcid 
i sense cap patiment.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

Les roqueroles van passar factura del mal inici de partit

L’OAR Gràcia no dóna cap opció 
a un Mubak BM La Roca fluix

Sabadell (Vallès Occ.)

Eudald Clascà

Lluny del seu millor moment 
de forma, el Mubak BM La 
Roca està passant un sotrac 
pel que fa als resultats –enca-
dena tres derrotes conse-
cutives–. A més, l’equip de 
Ramon Plans mostra clars 
símptomes de feblesa en l’es-
tat anímic. Aquest diumenge 
tenien una prova complicada, 
a la pista de l’OAR Gràcia 
Sabadell, i en gairebé cap 
moment del partit va mani-
festar cap senyal de poder 
competir pel partit.

El 9-2 que reflectia el mar-
cador a l’equador del primer 
temps ja feia presagiar la 

pitjor de les sensacions. Les 
aturades de Pena, a la por-
teria local, eren incessants. 
Les visitants van donar algun 
petit indici de revifalla al 
final del primer temps, però 
ràpidament va ser erradicat 
per l’equip local, que va ser 
molt superior. 

La represa van ser els 
millors moments de La Roca, 
que, amb gols de les extrems 
Yeste i Jiménez, es va situar 
a quatre gols (22-18). No obs-
tant això, un parcial de 3-0 
va tornar a obrir una escletxa 
excessivament gran per les 
opcions vallesanes.

El KH-7 Atlètic cau en el 
duel directe pel descens

València

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers Atlè-
tic no va poder tornar de la 
pista del Levante Marni amb 
dos punts. L’equip de Javier 
López es va desfer al segon 
temps i va deixar escapar dos 
punts molt valuosos davant 
un rival directe per la zona 

de descens. Les locals van 
col·lapsar l’atac del KH-7, 
que va ser incapaç de trobar 
solucions ofensives. A la 
represa, un parcial de 9-3 va 
deixar sentenciat el partit. 
No obstant això, va sobre-
sortir la jove jugador juvenil 
Martina López, amb sis gols. 
El KH-7 queda en la penúlti-
ma posició amb 4 punts.

KH-7 BM Granollers 26

Nicole Wiggins, Ona Vegué (5), Jana 
Castañera (5), Carmen Prelchi (6), 
Martina Capdevila (3), Lea Kofler (1) 
i Ana González (2) [set inicial]; Dana 
Aguiar (ps), Imane Ben Chayhab (1), 
Elene Vázquez, Lora Sarandeva (1), 
Maria Monllor, Dias Minto (1), Paula 
Milagros (1), Yumi Tamada i Janna 
Sobrepera..

C.BM. Morvedre 18

Patrícia Encinas, Caterina Benedetti, 
Mariangeles De Uriarte, Fiorella 
Corimberto (6), Lucía Gámez (1), 
Celia López (1) i Andrea Claramonte 
(2) [set inicial]; Sonora Solano (ps), 
Malena Guerisoli, María Marín, Irene 
Botella, Matilde Tisato (3), Naiara 
Rubira (1), Helena Martín (1) i 
Andrea Roda (3).

ÀRBITRE: Miquel Florenza i Jordi Ausàs. Exclusions per Dias Minto (2) i 
Prelchi del KH-7 BM Granollers i Corimberto i De Uriarte del C.BM. Morvedre.

PARCIALS:  4-0, 6-1, 8-4, 9-8, 9-8, 11-10 [descans]; 13-10, 14-11, 17-12, 19-13, 22-
15 i 26-18 [final].

OAR Gràcia Sabadell 33

Pena, Prat (2), Garcia (4), Magrinyà 
(2), Martín (4), Tomàs (4), Reche (1), 
Daisy, Calle (6), Serna (2), Martín 
(2), Jana (1), Jara, Serra i Gutiérrez 
(5).

Mubak BM La Roca 22

Serres, Yeste (3), Sancho (1), Ortega 
(1), Dueñas (3), Ribas i Felip (2) 
[set inicial]; Fortí (ps), Jiménez (4), 
Garcia, Guerreiro (2), Fontcuberta, 
Nevado (1) i Somaza (5).

ÀRBITRES: Damià Sánchez i David Vicente. Exclusions per Tomàs de l’OAR 
Gràcia Sabadell i Somaza pel Mubak BM La Roca.

PARCIALS: 3-1, 5-2, 9-2, 11-6, 14-9, 18-11 [descans]; 20-15, 22-18, 25-18, 28-20, 
32-20 i 33-22 [final].

Levante UDBM Marni 28

Pérez, Goda (2), Andreu (1), 
Mnarique (1), Lozano (2), Martínez, 
Sánchez (1), Esteve (1), Madrigal 
(6), Ballesteros (3), Navarro, Daniela, 
Rubio (2), Herráez (5) i Maestre (4).

KH-7 BM Granollers At. 19

Gómez, Colomer (4), Pascual, 
Corbera (3), Gavañach (2), Milagros 
(2) i Manuela (1) [set inicial]; Dana 
(ps), Muñoz, Miralles, Sau, Bruach, 
Grañana, Sánchez (1) i López (6).

ÀRBITRE: Alberto Cost i Francisco Cost. Exclusions per Esteve del Levante 
UDBM Marni i Muñoz, Corbera, Bruach i Gavañach pel KH-7 BM Granollers 
Atlètic.

PARCIALS: 2-2, 6-3, 7-3, 9-4, 10-6, 12-8 [descans]; 14-9, 18-12, 21-13, 24-16, 27-19 
i 28-19 [final].
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El Sant Feliu 
sap patir per 
guanyar un 
rival directe

CHP Sant Feliu 5

Amer, Muntané, Yepes, Villà, 
Figueras –cinc inicial– Carner, 
Servent, Figueras, Pujadó, Nuevo.

Cia. de María 4

Lago, Generó, H. García, Sáenz 
de Buruaga, Jurado –cinc inicial– 
Castellanos, Miguélez, Fernández, M. 
Martínez.

ÀRBITRES: Canosa i Otero. TB Nil 
Generó (3, CdM) i Pol Villa (Sant 
Feliu)

GOLS: 0-1 Jurado (min 4), 0-2 Generó 
(min, 4), 0-3 Generó (min. 6), 1-3 
Pujadó (min. 11), 2-3 Villa (min. 14), 
3-3 Villà (min 19, p), 4-3 Yepes (min. 
23), 4-4 Sáenz de Buruaga (min. 29), 
5-4 Figueras (min. 32)

Sant Feliu de Codines

Ton Falqués

S’han hagut de jugar set par-
tits al Francesc Cassart per 
veure el Sant Feliu guanyar. 
Dissabte ho van aconseguir 
contra el Companyia de 
Maria gallec. Al minut 6 els 
visitants guanyaven 0-3. A 
poc a poc, amb gols de Villa 
i Pujadó, els locals van fer 
l’empat, i abans del descans 
Yepes feia el 4 a 3. Els gallecs, 
rivals directes del Sant Feliu, 
van fer l’empat tornant del 
descans, però Figueras va fer 
el 5 a 4 al minut 32. Patiment 
fins al final, però els tres 
punts es van quedar a casa.

HANDBOL - PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

OK PLATA NORD

L’ORKLA-Bigues, mancat 
de gol, perd contra el Palau
Aquesta derrota fa que les de Ramon Peralta n’encadenin tres de consecutives

Palau-solità Pl. (el V. Occ.)

EL 9 NOU

L’ORKLA-Bigues i Riells 
va sumar, dissabte, la ter-
cera derrota consecutiva 
en perdre per 3 gols a 0 a la 
pista del segon classificat, el 
Generali HC Palau de Plega-
mans, un dels favorits al títol 
de lliga. Les tres derrotes 
seguides de les de Ramon 
Peralta s’han produït contra 
rivals que estan per sobre 
de les vallesanes en la clas-
sificació –0-2 contra el líder 
Martinelia CP Manlleu, 1-2 
contra el cinquè classificat, 
Cerdanyola CH Feníe Ener-
gía, i aquesta contra el Palau 
de Plegamans– i pecant sem-
pre de manca de gol, mentre 
que alguns dels rivals direc-
tes de les de Peralta en la 
lluita per entrar a la Copa de 
la Reina, guanyen i s’apropen 
al setè lloc que ostenta ara el 
Bigues.

El Bigues va fer un bon 
partit i va estar viu fins al 
tram final però el va pena-
litzar la manca d’encert de 
cara a porteria. Les de Peral-
ta van aguantar amb un 1-0 
advers fins a sis minuts del 
final, moment en què Aina 
Florenza va transformar un 
xut de falta directa per fer el 
segon de les locals i comen-
çar a decantar el partit al seu 

dinàmica del matx. En canvi, 
el Palau de Plegamans va 
aprofitar un xut llunyà, amb 
la portera del Bigues tapada 
per un munt de cames, per 
obrir el marcador mitjançant 
Laura Puigdueta. Bigues va 
competir en tot moment i va 
tenir ocasions per haver mar-
cat, però sense encert.

Aquest resultat fa més 
rellevant, de cara a jugar la 
Copa de la Reina, el partit 
que dimarts, a 2/4 de 9 del 
vespre, enfrontarà les de 
Peralta amb el CP Las Rozas.
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Marta Borràs –esquerra– i Maria Igualada intenten prendre-li la pilota a Berta Busquets, autora del 3-0

HOQUEI - OK LLIGA FEMENINA

Palau de Plegamans 3

Laura Vicente, Berta Busquets, Laura 
Puigdueta, Aina Florenza i Mariona 
Colomer [cinc inicial]; Anna Salvat 
(ps), Carla Fontdeglòria, Gisela 
Vicente, Aimee Blackman i Laia Juan.

ORKLA-Bigues i Riells 0

Helena Saldaña, Marta Borràs, 
Marlena Rubio, Erika Ghirardello 
i Maria Igualada [cinc inicial]; Júlia 
Vilarrasa (ps), Daniela Cañadó, 
Gemma Camp, Sofía Reyes i Aina 
Serra.

favor.
Encara amb l’empat a 0 al 

marcador, quan tan sols s’ha-
vien jugat dos minuts, Marta 

Borràs va desaprofitar un 
llançament de falta directa 
que hauria pogut posar el 
Bigues al davant i canviar la 

ÀRBITRE: Jordi Reverter. Targetes blaves: Erika de l’ORKLA-Bigues i Riells.

PARCIALS: 1-0, Puigdueta, min 4; 2-0, 2-0, Florenza (fd), min 44; 3-0, Busquets, 
min 48.

Jordi Planas, amb 12 gols, va ser l’artífex de la victòria visitant

El líder BM La Roca sucumbeix 
davant l’atac del Sant Esteve

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

El Sant Esteve de 
Palautordera va infligir la 
segona derrota de la tempo-
rada al Mubak BM La Roca, 
que va estar molt condicio-
nat per les múltiples baixes 
a les posicions de pivot i a 
la primera línia. Tanmateix, 
el partit de l’equip de Maiol 
Bosch i Oriol Castellarnau 
va ser molt complet en totes 
les facetes del joc. A més, un 
altre cop, Jordi Planas –amb 
12 gols– va ser imparable per 
la defensa local. 

Els roquerols van estar 
penalitzats, al llarg dels 60 
minuts, pel desencertat ini-

Mubak BM La Roca 25

Miquel, Manzano (7), Camprubí 
(1), Aguilera, Galisteo (1), Navarro i 
Castillo (4) [set inicial]; Aaron (ps), 
Sanoun (1), Hernández (2), Casas 
(3), Piqueras (2), Sola (5), Chaves, 
Sánchez i Montplet.

Sant Esteve de Palau. 31

Gesa, Colomé, Morell (5), Jordi 
Planas (12), Deumal (3), Hernández 
(2) i Lleonart [set inicial]; Volart (ps), 
Àngel (1), Ponsatí, Xerta (1), Pujadas 
(1), Fons (2), Bosch (1), Morales (2) i 
Adrià Planas (1).

ÀRBITRE: Miquel Montaner i Pau Garcia. Exclusions per Casas, Galisteo i 
Camprubí del Mubak BM La Roca i Bosch i Deumal del Sant Esteve.

PARCIALS:  0-2, 1-4, 3-6, 7-8, 8-9, 11-11 [descans]; 13-18, 17-22, 20-23, 21-26, 23-
28 i 25-31 [final].

ci que van tenir, en el qual 
van tardar nou minuts a fer 
el primer gol. El monòleg 
visitant va proseguir i el 
tècnic local Josep Morales es 
va veure obligat a demanar 
un matiner temps mort (2-
6, min 13). Les aturades de 
Miquel i els gols de Casas i 

Manzano van esperonar al 
Mubak, que va aconseguir 
arribar amb empat al des-
cans. A la represa, un parcial 
de 2-7 va trencar el partit, 
amb un Sant Esteve desenca-
denat en atac i que va saber 
controlar el partit en tot 
moment.

CH Poblenou 27

Joan Cornella (3), Lluís Cornella (3), 
Olivera, Lorente (1), Prieto, Martínez 
(3), Majo (4), Escoda (3), Ferrer (2), 
Alonso (1), Domingo (4), Mario (3), 
Dirvanauskas, Nazario i Seseras. 

Palautordera Salicru 26

Gesa, López (2), Pascual, Encinas 
(1), Vivas (2), Fradera (1), Genís (1), 
Casado, Pérez, Rius (2), Orts, Biel (6), 
Aritz (1), Clausells (6) i Agustí (4).

ÀRBITRE: Adrián López i Alejandro Lebrero. Exclusions per Joan Cornella, 
Martínez, Majo i Dirvanauskas de l’Handbol Poblenou i López i Encinas del 
Palautordera-Salicru.

PARCIALS: 4-1, 6-4, 7-5, 11-7, 13-11, 17-12 [descans]; 18-15, 21-15, 23-17, 24-19, 
25-22 i 27-26 [final].

El Palautordera es desperta  
tard i frega l’empat  
a la pista del Poblenou

Poblenou (Barcelona)

EL 9 NOU

El Palautordera-Salicru va 
fregar amb la punta dels dits 
poder puntuar a la pista de 
l’Handbol Poblenou. L’equip 
d’Èric Gasull es va refer 

d’un primer temps fluix, en 
l’aspecte ofensiu, i va tenir 
contra les cordes els locals 
als minuts finals. No obstant 
això, els del Baix Montseny 
mai van arribar a igualar el 
partit; la reacció va arribar 
massa tard.
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Granollers

Eudald Clascà

Era qüestió de vida o mort. 
Agafar aire per poder sor-
tir-se’n o enfonsar-se en el 
darrer lloc de la classificació. 
El duel dramàtic pel darrer 
lloc, entre l’Esport Club 
Granollers i la Guineueta, va 
caure del bàndol vallesà. La 
tensió i el que hi havia en joc 
es feia notar a l’ambient, atès 
que no van faltar-hi picabara-
lles, tensions i molts nervis. 
De fet, el matx va estar cla-
rament marcar per l’expulsió 
de Damián Obispo –exjuga-

dor del Granollers fa dues 
temporades–, que va agredir 
Oumar Bah a la mitja hora de 
partit. Arran de l’agressió es 

van generar disputes entre 
jugadors i staffs tècnics de 
tots dos equips, que va aca-
bar amb diverses targetes 

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA 

Triomf dramàtic per créixer
El gol de Padilla permet a l’Esport Club abandonar el darrer lloc de la classificació

El CN Caldes perd 
5-3 un partit que 
havia començat 
dominant per 0-2

Barcelona

El CN Caldes acumula quatre 
derrotes seguides després 
de perdre a la pista del CEFS 
Prosperitat-Everest (5-3). 
L’equip de Xavi Passarrius 
es va avançar en el marcador 
amb gols d’Arnau Pujol i Ser-
gio Armijo. El Prosperitat va 
retallar distàncies abans del 
descans i va capgirar el mar-
cador a la represa. El Caldes 
va empatar a 3 però dos gols 
de Palanca van decidir el par-
tit pel cantó barceloní.

CN Caldes: Muñoz, López, 
Armijo, Guerrero i Benach 
[cinc inicial]; Escarabajal (ps), 
Ors, Serra, Pujol i Sánchez.

Gols: 0-1, Pujol, min 10; 
0-2, Armijo, min 13; 1-2, min 
17; 2-2, min 27; 3-2, min 29; 
3-3, (pp), min 34; 4-3, min 38; 
5-3, min 39.

F. SALA MASCULÍ

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF 
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Rubén Quintanilla, assistent en la jugada del gol, aguantant la pilota davant d’Obispo

EC Granollers 1

Manu, Bah, Díaz, Peque (Ayub, min 
61), Roger (Recort, min 61), Cano, 
Hamza (Jandro, min 80), Quintanilla, 
Padilla (Juanpi, min 69), Juli i 
Urbina.

Esc. Esp. Guineueta 0

Yan Carlos, Ayllón (Granero, min 46), 
Grimau (Espígol, min 46), Obispo, 
Puigmacià (Buba, min 64), Montoya, 
Eribo (Muñoz, min 81), González, 
Abdellah (Armario, min 53), Gómez 
i Carmona.

ÀRBITRE: Antonio Ramírez, assistit a les bandes per Elías Agdaoui i Rafael 
Aguilar. Targetes: Roger, Cano i Juanpi de l’Esport Club Granollers i Gómez, 
Obispo (VD, min 42), Carmona, Ayllón, Granero (2, min 75), Montoya, Espígol i 
a Luis Gallego (entrenador) de l’Escola Esportiva Guineueta.

GOLS: 1-0, Padilla, min 31.

per a membres de la plantilla 
visitant. 

L’Esport Club va comen-
çar dominant el partit, un 
domini que es va traduir amb 
dues ocasions de Padilla i 
Carlos Cano –que debutava 
com a titular en el dia del 
seu retorn al club– en els 
primers minuts. La primera 
aproximació visitant no va 
arribar abans del minut 24, 
amb una rematada força 
desviada des de la frontal de 
l’àrea de Puigmacià. En els 
millors minuts de la Guine-
ueta, Quintanilla va penjar 
una falta lateral –gairebé des 
del centre del camp– que va 
rematar Padilla amb el cap 
per fer l’únic gol del partit. 
Poc abans del descans, Obis-
po va ser expulsat per agredir 
Oumar Bah, després d’una 
disputa per la pilota entre 
ambdós. La vermella va con-
dicionar els visitants que, tot 
i tenir el marcador en contra, 
es van veure obligats a no 
arriscar en excés.

Hamza i Padilla van poder 
encarrilar el partit a l’inici de 
la segona part, en què la Gui-
neueta va deixar la defensa 
força desguarnida. El visi-
tant Granero, que va sortir 
al segon temps, va rebre 
dues amonestacions en cinc 
minuts i va ser expulsat. Tot i 
així, la Guineueta va generar 
perill, especialment en cen-
trades a l’àrea. No obstant 
això, l’Esport Club va estar 
molt segur per aguantar.

El Parets perd a Mataró amb 
un gol molt matiner i una 
expulsió a la mitja hora de joc

Derrota per la mínima 
que trenca la bona 
marxa del Mollet

Escola Futbol Mataró 1

Cano, Marín (Yustos, min 55), 
Mola, Tejedo (Escoto, min 70), 
Gual, Martínez (Villagrasa, min 61), 
Paredes, Bargalló, Pascual (Dawda, 
min 78), Castellvell i Bañuls (Cordón, 
min 70).

CF Parets 0

Vilarrasa, Llavaneras, Alcoba, 
Montpart, Mesa (García, min 63), 
David Sánchez (Ferrés, min 46), 
Irigoyen (Carreón, min 85), Vílchez, 
Pedro Lino, Aradilla (Guillem Ruiz, 
min 63) i Aznar.

ÀRBITRE: Marc Esteban, assistit a les bandes per Iria Pujol i Cristian Sora. 
Targetes: Martínez, Pascual Escoto i Villagrasa de l’Escola Futbol Mataró i 
Pedro Lino (2, min 34), Montpart, Alcoba, García, Vilarrasa i Vílchez del Parets.

GOLS: 1-0, Bargalló, min 5.

CF Lloret 1

Sánchez, Blanco, Sangare, Chamizo, 
Vilà (El Ouasdi, min 81), Fajardo, 
Expósito (Aleix Massegú, min 89), 
Bautista (Pérez, min 68), Salas, Ros 
(Mario Jiménez, min 75) i Albert 
Massegú (Cabrera, min 75).

CF Mollet UE 0

Medina, Reche, Sergio Jiménez 
(Pla, min 85), Édgar, Reyes, Sergio 
Sánchez (Alieu, min 50), Noel, 
Suárez, José (Bilal, min 75), Pesky i 
Nieto (Aznar, min 75).

ÀRBITRE: Alejandro Álvarez, assistit a les bandes per Álex Carrera i Juan 
Francisco Bueno. Targetes: Salas, Albert Massegú, Sangare i Vilà del Lloret i 
Sergio Sánchez, Reyes, Noel i José del Mollet.

GOLS: 1-0, Vilà, min 35.

Lloret de Mar (la Selva)

EL 9 NOU

El Mollet va veure frena-
da la seva bona dinàmica 
–acumulava cinc victòries 
consecutives– al camp del 
Lloret, on va perdre (1-0). La 
derrota del Bescanó i l’empat 

del Montañesa permeten, 
però, que els de David Parra 
es mantinguin al segon lloc. 
El partit es va decidir amb un 
gol de Marc Vilà passada la 
mitja hora de joc. Al Mollet 
li van anul·lar un gol a la pri-
mera part i José va estavellar 
un xut al pal a la segona.

Mataró (el Maresme)

EL 9 NOU

El Parets, que va jugar gai-
rebé una hora amb un home 
menys per l’expulsió de 
Pedro Lino Makuba, va per-
dre al camp de l’Escola Fut-
bol Mataró per 1 gol a 0. La 

derrota manté els paretans al 
cinquè lloc amb 24 punts. El 
Parets va encaixar el gol tot 
just quan es portaven cinc 
minuts de joc, i en el marge 
de deu minuts –entre el 24 
i el 34– Pedro Lino va veure 
dues targetes grogues que el 
van deixar fora del partit.

Quarta derrota 
consecutiva 
del CF Les 
Franqueses

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El CF Les Franqueses es man-
té antepenúltim a la classifi-
cació després d’encadenar la 
seva quarta derrota consecu-
tiva. Dissabte, els homes de 
Manolo Parralo van perdre 
per 0 gols a 2 contra el Banyo-
les. L’equip vallesà va anar a 
remolc gairebé des del xiulet 
inicial, després d’encaixar el 
0-1 tot just al minut tres. Tot i 
disposar d’ocasions per haver 
neutralitzat aquest desavan-
tatge, va ser el Banyoles qui, a 
les acaballes del partit, va fer 
el 0-2 definitiu.

FUTBOL - 1A CAT. 

CF Les Franqueses 0

Román, Marwan (Omar, min 46), 
Lars (Timbiry, min 46), Atanasio, 
Maude, Vico, Ulldemolins, Llanes 
(Mahamadou, min 52), Younoussa, 
López (Mejías, min 61) i Planas 
(Ramon Suárez, min 46).

CE Banyoles 2

Bartrina, Gómez, Mballow, Llubera, 
Sala, Moreno, Soler (Ferrer, min 86), 
Masó, Batchilly (Touray, min 70), 
Puig i Roca (Ferrusola, min 64).

ÀRBITRE: Oriol Garcia, assistit 
a les bandes per Artur Colomer i 
Arnau Saurí. Targetes: Mahamadou, 
Ramon Suárez, Jordi Jornet (segon 
entrenador) i Ismael Iglesias 
(delegat) de Les Franqueses i Masó 
del Banyoles.

GOLS: 0-1, Soler, min 3; 0-2, 
Ferrusola, min 83.
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FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ 

El CD La Concòrdia 
goleja còmodament  
un Sabadell molt fluix 

El Palautordera goleja el Girona  
i s’acosta a la fase d’ascens
L’equip de Carles Segura deixa resolt el partit al descans amb un ‘hat-trick’ de Meritxell

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU 

El Palautordera va fer un 
altre pas endavant per poder 
jugar la fase d’ascens en la 
segona fase de la competició 
després de golejar el Girona, 
cinquè classificat, per un 
clar 5 a 0. L’equip de Carlos 
Segura, que venia de guanyar 
dimecres el derbi vallesà con-
tra el Llerona, va ser total-
ment superior a un Girona 
que va jugar amb les línies 
molt avançades i que es va 
veure superat una i altra 
vegada per les de Segura.

El Palautordera, en cas de 
guanyar la propera jornada 
contra la Penya Blanc-i-Blava 
de la Roca, s’asseguraria la 
permanència a la categoria 
i la participació en la fase 
d’ascens a Primera Estatal, 
que jugaran els tres primers 
classificats dels dos grups de 
Preferent.

Tot i les quatre baixes 
amb què afrontava el 
Palautordera el partit, i amb 
cinc juvenils a la convoca-
tòria, el Palautordera va 
demostrar una gran efec-
tivitat de cara a porteria. 
Ambdós equips van mostrar 
un joc molt vistós i ofensiu, 
i amb molta intensitat, però 
va ser el Palautordera qui va 
demostrar més efectivitat de 

gols va ser Carla qui va rebre 
a l’espai i Meritxell qui va 
finalitzar amb una gran defi-
nició en l’un contra un. En 
el 3-0 va ser Meritxell qui va 
trobar l’espai i la va cedir a 
Carla, que es va quedar sense 
angle i li va tornar a Merit-
xell, que va fer el tercer.

A la segona part el Girona 
va sortir amb força, el 
Palautordera va aguantar 
l’envestida i va rematar la 
feina amb un gol d’Adaia, a 
la sortida d’un córner, i un de 
María a la contra, aprofitant 
la defensa de tres del Girona.
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La jugadora del Palautordera Sònia Noell controla la pilota al mig del camp

FS Sabadell 2

Miró, Font, Ortigosa, Matencio i 
Villarreal –[cinc inicial]–; Moreno 
(ps), Llopart, Uroz, Isern i Burgos.

CD La Concòrdia 7

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

ÀRBITRES: Ignasi Velasco i Álvaro Sotillo. Targetes: Ortigosa del FS Sabadell.

GOLS: 0-1, Sonia, min 1; 0-2, Mercè, min 5; 0-3, Paula Jiménez, min 7; 0-4, Uroz 
(pp), min 11; 0-5, Paula Pérez, min 13; 1-5, Villarreal, min 17; 1-6, Marina, min 
19; 2-6, Llopart, min 25; 2-7, Kautar, min 39.

CF Palautordera 5

Antuña, Adaia, Meritxell, Carla, Clos, 
Ona, Carola, Sònia, Rut, Otero i Ania 
–[onze inicial]–; Aura (ps), Jana, Paula 
i María.

FC Girona 0

Sacrest, Lloret, Illas, Sararols, 
Góngora, Brugués, Imbergamo, 
Rosales, Juncà, Duque i Blasco –[onze 
inicial]–; Rodríguez, Gatell, Parella, 
Díaz (ps), Zurita i Gilabert.

ÀRBITRE: Monim Kahouach, assistit a les bandes per Tania Marín i Mariona 
Castells. Targetes: Juncà del Girona.

GOLS: 1-0, Meritxell, min 20; 2-0, Meritxell, min 27; 3-0, Meritxell, min 30; 4-0, 
Adaia, min 63; 5-0, María, min 85.

FUTBOL - PREFERENT FEMENÍ

La PBB La 
Roca perd per la 
mínima al camp 
del Cerdanyola

FC Cerdanyola Vallès 3

Hernández, Rivas, Bartolomé, 
Blázquez, Lázaro, Ortega, Brañas, 
Medina, Barbero, Andrea Granados 
i Carlota Granados –[onze inicial]–; 
López, Collado, Garcia (ps), Soto, 
Yera, Llanet i Segura.

PBB La Roca 2

Uceda, Cristina, Tania, Bernés, Ortiz, 
Yaiza, Bárbara, Zori, Coral, Galera i 
Forns –[onze inicial]–; Laia, Ferrer, 
Marina, Alexia i Mariona.

ÀRBITRE: Brian Díaz, assistit a les 
bandes per Ignacio Torres i Ayoub 
el Chergui. Targetes: Hernández, 
Andrea Granados, Medina, Brañas i 
Bartolomé del Cerdanyola del Vallès 
i Zori, Cristina i Miguel Ángel Cruz 
(entrenador) del PBB La Roca.

GOLS: 1-0, Andrea Granados, min 17; 
1-1, Zori, min 32; 1-2, Galera, min 36; 
2-2, Ortiz (pp), min 48; 3-2, Ortega, 
min 64.

Cerdanyola Val. (el V. Oc.)

EL 9 NOU

Després de quatre victòries 
seguides la Penya Blanc-i-
Blava de la Roca va perdre 
al camp del Cerdanyola del 
Vallès per 3 gols a 2. Zori i 
Cristina Galera, abans del 
descans, van capgirar el gol 
inicial del Cerdanyola. Un 
autogol d’Ortiz va suposar 
l’empat del Cerdanyola a 
l’inici de la represa i al minut 
64 va arribar el 3-2 definitiu.

CN Caldes 4

Claudia, Emma, Leyre, Sandra i Celia 
–[cinc inicial]–; Adriana, Gemma, Ona 
i Laia.

AECS l’Hospitalet 1

Martín, Calvo, Del Río, Díez i Dueñas 
–[cinc inicial]–; Hernández, Gabriela 
García, Sara García i Franch.

ÀRBITRES: Daniel Darriba i Maribel Sepúlveda. Targetes: Celia del CN Caldes i 
Martín de l’AECS l’Hospitalet.

GOLS: 1-0, Emma, min 3; 2-0, Emma, min 20; 3-0, Adriana, min 32; 3-1, Del Río, 
min 32; 4-1, Gemma, min 39.

Sabadell (Vallès Occ.)

EL 9 NOU

El CD La Concòrdia va tenir 
un dels partits més còmodes 
de la temporada davant el FS 
Sabadell, a qui va vèncer per 
un contundent 2 a 7. Sonia va 
marcar el 0-1 al primer minut 
i als deu minuts l’equip de la 
Llagosta ja guanyava per 0 a 

3, amb gols de Mercè i Paula 
Jiménez. El domini va ser 
total i, en arribar al descans, 
el partit ja estava decidit amb 
un clar 1 a 6.

La claredat del marcador va 
permetre al tècnic de la Con-
còrdia provar alternatives 
de joc i una major rotació de 
banqueta. Kautar va tancar el 
marcador a l’últim minut.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes va vèncer con-
tra l’AECS l’Hospitalet per 4 
gols a 1 en un partit que va 
dominar de principi a fi, amb 
molt domini de la pilota i 
encarrilant-lo molt aviat amb 
un gol al minut 3. Aquesta 
victòria acosta l’equip de 
Marc Muñoz a dos punts 
del líder Castelló, que no va 
poder jugar el partit d’aques-
ta jornada.

El domini del Caldes a 
la primera meitat va ser 
total. Amb molta intensitat 
defensiva i pressionant molt 
amunt, no van deixar que 
l’Hospitalet passés de mit-

L’equip de Marc Muñoz es manté segon, ara a dos punts del líder

El CN Caldes venç amb relativa 
facilitat l’AECS l’Hospitalet

ja pista –tan sols van tenir 
dues aproximacions a l’àrea 
calderina– i el gol d’Emma al 
minut tres, a la sortida d’un 
córner, va donar encara més 
tranquil·litat a les de Muñoz, 
que tot i tenir diverses ocasi-
ons per haver ampliat el mar-
cador, no ho van aconseguir 
fins al llindar del descans. 

Emma va repetir gol després 
d’una recuperació de Sandra.

Un xut d’Adriana, de falta 
indirecta, va fer pujar el 3-0 
al marcador just abans que, 
en una contra, l’Hospitalet 
marqués el 3-1. A les acaba-
lles del partit una passada de 
Claudia a Gemma, al pivot, 
va suposar el definitiu 4-1.

cara a porteria en les ocasi-
ons de què va disposar.

En només deu minuts 
les de Segura van resoldre 
el partit amb tres gols de 

factura gairebé idèntica; 
aprofitant la pressió alta del 
Girona, el Palautordera va 
saber trobar els espais entre 
línies i en els dos primers 
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Els de José Luis Duque van deixar el matx resolt abans del descans

El Caldes, amb tres gols d’Anaya, 
passa per sobre del Taradell

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Caldes se’n va sortir amb 
nota d’un examen exigent 
davant el Taradell, en el qual 
els de José Luis Duque afron-
taven el partit amb forces 
baixes –entre casos de covid-
19, sancions i lesions–. Pol 
Anaya, habitual mitjapunta 
però debutant com a davan-
ter centre, va ser l’autèntic 
protagonista del partit amb 
tres gols. 

L’equip de José Luis 
Duque, que feia dues jor-
nades que no guanyava, va 
sortir amb les idees molt 
clares i va tenir una bona 
entrada de partit. Només va 
necessitar sis minuts Anaya 
per fer el primer gol, després 

de rebre una assistència en 
profunditat de Cabot. Albert 
Camí, amb un potent xut des 
de la frontal, va encarrilar el 
partit amb 2-0 al minut 21. 
El Taradell, completament 
impotent, va donar facilitats 
defensives i va encaixar el 
tercer poc després amb una 
nova passada en profunditat 

per a Anaya. A la segona part, 
José Luis Duque va poder 
donar descans als jugadors 
amb més càrrega de minuts, 
en vistes al partit ajornat de 
dijous. Anaya va completar el 
seu hat-trick aprofitant una 
assistència d’Angelet. Èrik, 
de penal, va maquillar el 
marcador amb el 4-1.

Tres gols de Carrillo 
permeten la remuntada 
de la Molletense

El Cardedeu 
perdona la vida 
al Molinos  
al segon temps

Mataró (Maresme)

EL 9 NOU

El Cardedeu va sumar un 
empat en un dels camps més 
complicats de la lliga, el de 
l’UD Molinos. L’equip de 
Jordi Peris va mostrar dues 
parts ben diferenciades: a 
la primera, en què va estar 
molt incòmode i després del 
descans, en què va fer passar 
moltes angúnies als locals. 
Un xut d’Aleix Colom al pal 
va ser el més destacat del 
Cardedeu al primer temps. A 
la represa, Lamine va marcar 
rematant una centrada de 
Gassama. Poc després, Aitor 
va marcar de falta directa. 
Matamala va fallar un penal 
que hauria donat el triomf.
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Jordi Segovia, amb el dorsal 17 a l’esquena, fa una passada enrere per evitar la pressió d’un jugador visitant

El Parets B planta cara però 
sucumbeix contra el líder
Els locals van tenir opcions de poder sumar algun punt 

CF Parets B 0

Muñoz, Moreno (Miró, min 6), 
Polo (Toure, min 56), Rocamora 
(Alejandro, min 68), Marouam, 
Hidalgo (Gaset, min 46), Álex Martín, 
Amaro (Santiago, min 68), Obiol, 
Segovia i Hernández.

CF Torelló 2

Torrejón, Casas (Pérez, min 61), 
Torres, Berenguer, Roura, Juanes, 
Gorgals (Adam, min 76), Suárez, Coll 
(Garcia, min 84), Rammou (Diao, min 
68) i Casals (Mateu, min 76).

ÀRBITRE: Mohamed Elkasmy assistit a les bandes per Yeray Ballesteros i Lluís 
Planes. Amonestacions per Polo i vermella directa per Marouam del Parets B i 
Casas i Mateu del Torelló.

GOLS: 0-1, Juanes, min 35; 0-2, Juanes, min 76.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Malgrat fer un bon partit, 
el Parets B va encaixar una 
nova derrota –la quarta en 
cinc partits– i ja frega la 
zona de descens. Els de Kiko 
Sánchez van caure amb el cap 
alt davant el líder, el Torelló.

Els locals van tenir el 
domini del partit en molts 
moments. De fet, fins i tot 
van tenir ocasions per poder 
avançar-se en el marcador. 
No obstant això, el Torelló va 

ser més expeditiu en les dues 
àrees. Juanes, en dues acci-
ons de gran nivell, va decidir 

el partit. Primer, finalitzant 
una transició i després amb 
una jugada personal a l’àrea.

Els errors 
defensiu 
penalitzen  
La Torreta

La Torreta

EL 9 NOU

La Torreta va empatar nova-
ment –el vuitè de la tempo-
rada– davant el Gurb, un dels 
equips punters de la lliga. 
Un error defensiu al primer 
temps va provocar el 0-1, en 
una de les poques arribades 
de l’equip visitant. A la pri-
mera jugada de la represa, 
un nou error va permetre 
a Puigneró fer el segon. El 
Gurb, amb un jugador menys, 
va replegar-se. Aquesta situa-
ció la van aprofitar els locals, 
que amb un gol d’Alan –de 
penal– i un altre d’espectacu-
lar d’El Asri van empatar in 
extremis el matx.

CF La Torreta 2

Matamala, El Asri, Mateo (Moreno, 
min 63), Gerard, Martín, Verano 
(Bilal, min 63), Alan, Abdelkarim, 
Tormo, Senyé i Rubio (Abel, min 75).

UE Gurb 2

Noguera, Lorente (Guàrdia, min 75), 
Pinto (Bonet, min 86), Puigneró, 
Ginesta, Campdelacreu (Riba, min 
60), Pérez (Poblet, min 60), Pujols, 
Marçal, Trulls i Cañero.

ÀRBITRES: Carlos Roig assistit a 
les bandes per Raúl Cruz i Yassin 
Rahmouni. Amonestacions per 
Verano, Gerard i Martín per La 
Torreta i Cañero, Noguera, Trulls 
i vermelles per Campdelacreu i 
Ginesta del Gurb.

GOLS: 0-1, Pujols, min 34; 0-2, 
Puigneró, min 46; 1-2, Alan, min 57; 
2-2, El Asri, min 86.

UD Molinos 1

Víctor, Carmona, Aguilar, Keita, 
Artero, Saldaña, Bustos, Bruns 
(Palanco, min 63), Mendoza, Aitor 
(Moyano, min 84) i Dieme.

FC Cardedeu 1

Jiménez, Vallejo, Colom, Gassama, 
Masanet (Diallo, min 68), Calvo 
(Roger, min 87), Guillem Verdaguer, 
Gegúndez, Oriol Verdaguer (Cirera, 
min 46), Lamine (Matamala, min 68) 
i Fermín (Moisés, min 46).

ÀRBITRES: Víctor Virgili assistit a 
les bandes per Alejandro Morales i 
Eusebi González. Amonestacions per 
Aitor, Carmona i vermella directa per 
Keita del Molinos i Oriol Verdaguer i 
Cirera pel Cardedeu.

GOLS: 0-1, Lamine, min 47; 1-1, Aitor, 
min 63.

CF Caldes  4

Morte, Resina (Alsina, min 69), Roca, 
Cabot, González, Parra (Segura, min 
58), Aznar (Torrecillas, min 69), 
Albert Camí (Valls, min 58), Anaya, 
Alcañiz i Alejandro (Angelet, min 
77).

UD Taradell 1

Jona, Bassas (Israel, min 62), Pau 
(Arnau, min 72), Vila (Pradell, min 
72), Font, Èrik, Honda (Tisora, 
min 62), Oriol, Marc, Sala i Freixas 
(Pladevall, min 62).

ÀRBITRE: Ernest Tamayo assistit a les bandes per Hugo Ramos i Pau Álvarez. 
Amonestacions per Resina i González pel Caldes i Bassas i Font pel Taradell.

GOLS: 1-0, Anaya, min 6; 2-0, Albert Camí, min 21; 3-0, Anaya, min 25; 4-0, 
Anaya, min 78; 4-1, Èrik, min 86.

UD Molletense 4

Ortega, Gil, Molist (Gobern, min 
56), Carranza, Abad, Quiñones, 
Becerra (Muñoz, min 61), Carricondo 
(Mendoza, min 82), Cala (Collado, 
min 82), Diarra i Carrillo.

UD Parc 2

Silvestre, Yang (Prat, min 87), 
Soriano (Gasulla, min 83), Díaz, 
Ordovás, Cano (Capel, min 83), 
Bolaños, Piquer, Moreno, Pons (Zeiss, 
min 79) i Sola.

ÀRBITRE: Sergi López assistit a les bandes per Adrià Tidona i Èrik Pérez. 
Amonestacions per Ortega, Gobern i Carrillo de la Molletense i Soriano, 
Moreno i Gasulla del Parc.

GOLS: 0-1, Moreno, min 27; 1-1, Carrillo, min 54; 2-1, Carrillo, min 67; 3-1, 
Carricondo, min 79; 3-2, Moreno, min 86; 4-2, Carrillo, min 89.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’actuació estel·lar de Juan 
Carrillo, amb un hat-trick, 
va comandar la victòria de la 
Molletense en la visita del 
Parc, que es va avançar en el 
marcador. 

Els locals van fer un dels 
millors partits de la tempora-

da. No obstant això, Moreno 
va avançar els visitants al 
minut 27. La Molletense va 
prémer les dents a la represa 
i va tardar poc a empatar amb 
un gol de Carrillo. Dos gols 
més del davanter i un altre 
de Carricondo van completar 
la golejada i van contrarres-
tar el gol de Moreno.
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Lliçà d’Amunt, 0 
At. Vallès, 2
Lliçà d’Amunt

Victòria dels de Granollers 
que va obrir Carmona (min. 
46) i va reblar Serrate amb el 
0-2 (min. 72), tot i que l’At. 
del Vallès es va quedar amb 
deu jugadors per l’expulsió 
de Santander.

Cardedeu B, 1 
Montornés N., 3
Cardedeu

El Cardedeu segueix segon, 
tot i caure davant el Montor-
nés Norte, que es van avan-
çar amb un gol de Pérez 
(min.48). Al minut 75 Aula-
dell va empatar de penal. 
L’empat es va desfer amb dos 
gols de Rodríguez i Varón.

Sant Celoni, 2 
Canovelles, 3
Sant Celoni

Ensopegada del líder, que es 
manté primer. Anglada (min. 
6) va avançar el Sant Celoni 
però el Canovelles va repli-
car amb dos gols de Muñoz. 
Anglada empatava (min. 62), 
però Resina va donar la victò-
ria als grocs.

Vilamajor, 3 
Palautordera,1
Sant Antoni de Vilamajor

El Palautordera amb un gol 
de Mutuverría es va avançar 
al minut 50. Parera (min. 
66), Portella (min. 73) i Gon-
zález (min. 83) van remun-
tar per als de Cáceres. El 
Palautordera, 15è, pateix la 
tercera derrota seguida.

Bellavista, 4 
Lliçà de Vall, 0
Bellavista

Victòria clara, la tercera 
seguida, dels de les Fran-
queses, que a la mitja part ja 
guanyaven per 2 a 0.

Caldes B, 3 
Moià, 4
Caldes de Montbui

Partit de constants alterna-
tives en el marcador i dinou 
targetes que es van endur els 
moianesos. El Caldes és dot-
zè i el Moià, cinquè.

Can Mas, 2 
Martorelles, 0
Ripollet (Vallès Occidental)

Un gol d’Albet (min. 5) i 
un de Gallardo (min. 78) 
van donar la victòria als de 
Ripollet. 

Santa Eulàlia, 3 
Badia, 6
Santa Eulàlia de Ronçana

Clara victòria dels del Vallès 
Occidental que al minut 19 
ja guanyaven per 0-3 i no van 
donar opció als locals.

Sant Feliu, 0 
Santa Eugènia 2

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU 

El Sant Feliu de Codines ha 
tancat la primera volta amb 
una derrota a casa davant el 
Santa Eugènia de Berga, que 
va fer un gol en cada part. Els 
de Sant Feliu van dominar a 
la primera part però no van 
tenir sort de cara a porteria 
ja sigui per falta d’encert o 
perquè Erra aturava les oca-
sions locals. Quintana avan-
çava els osonencs al minut 
18 després d’una jugada en 
què el Sant Feliu va perdre la 
pilota en camp propi. 

En la segona part els de 
Sant Feliu no van disposar 
d’ocasions clares. El segon 
gol, ja al minut 75, també va 
ser obra de Quintana, propi-
ciat per una jugada en què el 
porter del Sant Feliu Villar 
va rebutjar la pilota, que va 
rebotar contra un defensa i 
va deixar la pilota morta per-
què la rematés el davanter 
del Santa Eugènia. 

Amb aquest resultat els 
d’Ismael Tomeu són vuitens 
amb 25 punts i encaren la 
segona volta esperant recu-
perar els lesionats de llarga 
durada en una plantilla falta-
da d’efectius.

CF Sant Feliu: Villar, 
Cunill, Vilardell, Pujol, 
Marín, Calvo, García, Castro, 
García, Turón, Verduguez

JE Santa Eugènia: Erra, 
Codinachs, Oliver, Pérez, 
Muntal, Fabregó, Tuneu, 
Quintana, Martín, Centellas 
i Nogué

Àrbitre: Joan Aragonès
GOLS: Ivan Quintana (min. 

18 i 75)
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Ruben Cuadrado, jugador del Montmeló, envoltat de contraris en una jugada d’atac

El Montmeló enfonsa  
una mica més la Batllòria
Els tres penals xiulats per l’àrbitre van marcar el partit

La Batllòria

EL 9 NOU

La UE Montmeló va aconse-
guir endur-se els tres punts 
del camp de la Batllòria, 
penúltima classificada del 
grup 9 de Tercera Catalana. 
El partit va estar marcat pels 
tres penals que va xiular l’àr-
bitre. 

Tot i que en la primera 
part els de Montmeló ja gua-
nyaven per 0-3, la Batllòria 
va tenir algunes ocasions 
clares que no va saber mate-

rialitzar. En canvi, els de 
Montmeló van aprofitar les 
opcions que van tenir i van 
trencar una dinàmica de 

dues derrotes i un empat en 
els últims compromisos. Els 
dos gols de la Batllòria van 
ser de penal a la segona part.

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU 

Tercera derrota consecu-
tiva del CF Ametlla del 
Vallès aquest cop davant el 
Vilanova, que es va endur 
clarament el partit disputat 
aquest diumenge al camp 
municipal Josep Costa.

Els jugadors que entrena 
Kirian de la Torre van acon-
seguir el primer gol al minut 
11, que va materialitzar 
Óscar Tienda. El 0-2 per als 
visitants va arribar al minut 
33, i va ser obra d’Akchichou, 
que també va fer el tercer, de 
penal, i va completar el hat 
trick amb el cinquè gol.

Abans del descans, al 
minut 44, David Bach va 

escurçar distàncies per al 
CF l’Ametlla en transfor-
mar un penal. Al minut 67 
David Doctor va fer l’1 a 4 
per als visitants, que deixava 
l’Ametlla lluny de la remun-
tada. 

Amb aquest resultat 
l’Ametlla es manté en sisena 
posició del grup 9 amb 23 

punts, mentre que el Vilanova 
és novè amb vint punts. 

En la propera jornada, en 
què comença la segona volta, 
l’Ametlla visitarà el camp del 
Lliçà d’Amunt, mentre que el 
Vilanova del Vallès s’enfron-
tarà al Palautordera, rival 
directe en la part mitjana de 
la taula classificatòria. 

El Vilanova s’imposa amb 
claredat en la visita a l’Ametlla
El triplet d’Akchichou aplana el camí per als visitants

La Batllòria 2

Plano, Grenón, Reina, Muiesa, 
Rincón, Drame, Cámara, Touré, 
Cullell, Benahjib i Haro.

Montmeló UE 3

Gallardo, Elars, Cobo, Fernández, 
Prat, Loinaz, Lobato, Cuadrado, Dos 
Santos, Meneses i El Boutiel.

ÀRBITRE: Ismael Azdad

GOLS: 0-1, El Boutiel, min. 24; 0-2, Dos Santos, min. 34 (p); 0-3, Lobato, min. 44; 
1-3, Diedhiou, min. 64 (p); i 2-3, Diedhiou, min. 74 (p);

Ametlla del Vallès 1

Montoliu, Sissoko, Bach, Sánchez, 
Marcello, Romero, Masegosa, Bach, 
González, Español i Argemí.

Vilanova del Vallès 5

Pérez, Rodríguez, Molina, Esteban, 
Carretero, Jiménez, Doctor, 
Akchichou, García, López i Tienda.

ÀRBITRE: Alonso Belmonte, Targetes grogues: Molina, Carretero, Tienda, 
Masegosa, González i Cuenca.

GOLS: 0-1, Tienda, min. 11; 0-2, Akchichou, min. 33; 1-2, Bach, min. 44; 1-3, 
Akchichou, min. 67; 1-4, Doctor, min. 67 i 1-5, Akchichou, min. 89,

Borgonyà 0-
Olímpic la 
Garriga, 2
S. V. de Torelló (Osona)

L’Olímpic la Garriga va 
encarrilar ràpid la seva victò-
ria davant el Borgonyà amb 
un gol matiner de Daniel 
Sánchez (min. 2). Els de Sant 
Vicenç de Torelló van marcar 
en pròpia porta al minut 51 i 
ja no van poder remuntar el 
partit. 

Els osonencs són a la 
cua de la classificació amb 
només quatre punts, mentre 
que els del Vallès Oriental 
són quarts, a dos punts del 
Centelles, tercer classificat. 
L’àrbitre va mostrar quatre 
targetes grogues al Borgonyà 
i una a l’Olímpic la Garriga.

   Olímpic La Garriga: 
Almeida, Valldeneu, Cale-
ro, Melchor, El Mahmoudi, 
Aspa, Pujals, García, Roca, 
Escudero i Sánchez.

GOLS: 0-1, Daniel Sánchez  
(min. 2); 0-2, Eloi Creus 
(min. 51).
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Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La XXIII cursa popular de 
Sant Vicenç s’ha pogut cele-
brar aquest any amb poc més 
de 800 corredors i corredo-
res, després que l’any passat 
no es pogués dur a terme. 
Una xifra que el president 
del Club Atlètic Mollet, Mar-
cos Venteo, coorganitzador 
de la cursa, considera que ha 
estat un èxit, per les restric-
cions que encara imposa la 
pandèmia. 

El traçat més curt, la cursa 
urbana de cinc quilòmetres, 
l’ha guanyat l’atleta del Club 
Atlètic Mollet, Pablo Colao, 
amb un temps de 15 minuts 
i 52 segons. En categoria 
femenina s’ha imposat Inna 

Lebedieva, amb un temps de 
20 minuts i 30 segons. 

Carles Montllor, del club 
La Blanca, va arribar el pri-
mer de la cursa de 10 quilò-
metres que discorria també 
per la zona de Gallecs, amb 
un temps de 32 minuts i 
28 segons, seguit per Josep 
Díaz, del club Runners 
Espanyol, amb un temps de 
33 minuts i 30 segons i del 
molletà i també entrenador 
del Club Atlètic Mollet Juan 
Miguel López, del club UA 
Lleida, amb un temps de 34 
minuts i 4 segons. 

En categoria femenina la 
primera posició del podi ha 
estat per Jéssica Tipán, del 
club Factor Runners, amb 
una marca de 39 minuts i 10 
segons. Ana Belén García, 
del club Fisiogranollers, 
amb un temps de 41 minuts 
i 2 segons, ha estat segona, 
mentre que Mariona Soler 
del club Corredors.cat va fer 
el tercer millor temps amb 
una marca de 42 minuts i 35 
segons.

Joan Cañellas i Antonio 
García es pengen la plata 
a l’Europeu d’handbol
Budapest (Hongria)

EL 9 NOU

Els vallesans Joan Cañellas i 
Antonio García, juntament 
amb el madrileny Chema 
Márquez, jugador del Fraikin 
BM Granollers, van penjar-se 
la medalla de plata a l’Eu-
ropeu d’handbol que es va 
tancar aquest diumenge a 
Budapest. La Selecció espa-
nyola no va poder revalidar 
el títol que havia aconseguit 
als dos anteriors europeus i 
va caure, en la final, contra 
la Selecció de Suècia, per un 
sol gol (27-26) en una final 

que es va decidir amb un 
penal comès per Cañellas a 
dos segons del final i que va 
permetre a Suècia marcar el 
gol de la victòria, ja amb el 
temps exhaurit. En la final 
només va jugar el de Santa 
Maria de Palautordera, ja 
que Antonio García es va 
lesionar a la fase principal.

Cañellas, autor d’un gol en 
la final de diumenge, va ser 
un dels jugadors destacats 
en la semifinal que els va 
enfrontar contra Dinamarca, 
i que van guanyar per 29 a 
25. El palauenc va ser autor 
de set gols.

Un parcial de 0-4 deixa sense 
opcions el CN Granollers  
al partit contra el CN Premià

Granollers

EL 9 NOU

El CN Granollers va patir 
la cinquena derrota de la 
temporada en perdre aquest 
dissabte, a la seva piscina, 
contra el CN Premià. L’equip 
granollerí va perdre per 4 
gols a 6 i es queda en la cin-
quena posició de la classifica-
ció amb 15 punts quan que-
den dos partits per al final.

L’equip que entrena Tomas 
Bruder es va avançar al mar-
cador amb un gol de Josep  
Colominas però el Premià 
va capgirar el resultat abans 

del final del primer període. 
Aleksandar Antonov va fer 
l’empat pel Granollers a l’ini-
ci del segon quart, però des-
prés els de Bruder van estar 
molts minuts sense marcar 
i van encaixar un parcial de 
0-4. Amb el 2-6, Joel Bertran 
va fer el 3-6 i Pol Sánchez, el 
4-6 final. 

CN Granollers: Salas, Ros, 
Peralta, Colominas (1), Ries-
co, Vera, Bertran (1), Troya-
no, Sánchez (1), Ruiz, Anto-
nov (1), Valero i Fernández.

Parcials: 1-2 [primer quart]; 
2-4 [descans]; 3-6 [tercer 
quart] i 4-6.

Sant Vicenç reuneix 800 corredors
Carles Montllor i Jéssica Tipán guanyen la cursa popular de Mollet
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Una imatge de la sortida de la cursa aquest diumenge al matí
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La base de l’equip júnior Marina Laborda –amb la pilota– va protagonitzar un gran partit i va anotar 11 punts

CB Granollers 55

Conejos (7), Povedano (1), Tirvió, 
Ibern (3) i Laborda (11) –[cinc 
inicial]–; Calmaestra, Musach (3), 
Ferrer (4), Valverde (15), Molina (11) 
i Aguilar.

EBAE SESE 50

Romera (2), González (9), Gómez 
(5), Muñoz (10) i Querol (8) –[cinc 
inicial]–; Mañà (2), Domènech, Colas 
(12), Pardo i Moreno (2).

ÀRBITRES: Dídac Artés i Gerard Fernández. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Musach del Granollers. Van assenyalar tècniques a Molina del 
Granollers i a la banqueta i a Jordi Serra (entrenador) de l’EBAE SESE.

PARCIALS: 15-18 [primer quart]; 35-33 [descans]; 44-44 [tercer quart] i 55-50.

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers, amb la 
baixa de Laura Marata i 
les incorporacions de Car-
la Valverde del sènior B i 
Marina Laborda del júnior, 
va derrotar l’EBAE SESE per 
55 a 50 en un partit molt 
complet de les granollerines. 
L’equip granollerí va demos-
trar haver preparat molt 
bé l’enfrontament i, sense 
patir cap sotrac durant el 
partit, va endur-se la victòria 
final. Una victòria que situa 
l’equip de Martí Roget a mit-
ja taula, amb cinc victòries, 
les mateixes que té el SESE, i 
les mateixes que té el proper 
rival de les granollerines, el 
Q2 Consultors CB Balaguer, 
amb qui les granollerines 
tractaran de donar continuï-
tat a la victòria aconseguida 
aquesta jornada.

El marcador es va mantenir 
en tot moment ajustat, amb 
avantatges curts per a amb-
dós equips, però amb la sen-
sació que les de Roget tenien 
el partit més controlat. Les 
alternances al marcador dels 
primers minuts es van trans-
formar en avantatges mínims 
del SESE, que va arribar al 
final del primer quart amb 
tres punts de marge. L’encert 
en el llançament triple de 
Carla Valverde i el domini 
del rebot van ser claus per-
què el Granollers capgirés 
el marcador al segon quart. 
Valverde ja havia anotat un 
triple al primer quart i en va 
convertir dos més –quatre 

en total al final del partit–. 
Aquests dos triples, aconse-
guits de forma consecutiva, 
van situar l’equip amb cinc 
punts d’avantatge (27-22) i 
un posterior triple de Mar 

Ibern va permetre assolir el 
màxim avantatge de la pri-
mera meitat (30-24).

Al tercer quart van tornar 
les alternances i va ser el 
moment del partit d’anotació 

COP. CAT. MASC.

El Sant Gervasi 
perd amb un 
parcial de 4-14 
als últims minuts

Sant Gervasi 75

Rabassó (12), Miquel (19), Montes 
(6), Marzal (4) i Martín (10) –[cinc 
inicial]–; Orois, Díaz (24) i Vázquez.

CB Santa Coloma 85

Sánchez, Manubens (2), Espín (24), 
López (12) i Gómez (20) –[cinc 
inicial]–; Carmona (12), Espinilla, 
Farré (12), Ortiz (3) i Cabrera.

ÀRBITRES: Alejandro Rodríguez i 
Antonio Alcaraz. Van desqualificar 
amb una falta antiesportiva i 
una falta tècnica a Sánchez del 
Santa Coloma. Van xiular faltes 
antiesportives a Díaz del Sant Gervasi 
i a Carmona del Santa Coloma. 
Van assenyalar tècnica a Toni Saez 
(entrenador) del Sant Gervasi.

PARCIALS: 19-26 [primer quart]; 
38-39 [descans]; 61-62 [tercer quart] 
i 75-85.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Sant Gervasi va perdre 
contra el CB Santa Coloma 
(75-85) i ja acumula deu 
derrotes aquesta temporada 
per només quatre victòries. 
L’equip de Toni Saez va anar 
a remolc al marcador durant 
tot el primer quart. Al segon 
i tercer quarts va recuperar 
terreny i el partit va passar 
a tenir alternances al mar-
cador però als últims quatre 
minuts del partit el Santa 
Coloma va fer un parcial de 
4 a 14 que va fer passar de 
l’empat a 71 al 75-85 final. 
Pel Sant Gervasi van destacar 
Marc Díaz amb els seus 24 
punts i 7 triples d’11 intents, 
i Arnau Miquel, amb 19 
punts.
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Els guardonats de la 29a edició de la Nit de l’Esport de Mollet del Vallès, dalt l’escenari del Teatre Can Gomà

Victòria important del Granollers 
davant un rival directe
L’equip de Martí Roget venç contra el SESE (55-50) i arriba a cinc victòries

més baixa de les granolleri-
nes, que es van recuperar al 
darrer quart. Els punts de 
Marina Laborda i Cynthia 
Molina van tornar a situar el 
Granollers al davant (51-47). 
Dos tirs lliures convertits per 
Dolors Ferrer i una cistella 
de Molina van permetre 
assegurar la cinquena victò-
ria de la temporada.

Per la seva banda, el partit 
que havia de jugar el sènior 
masculí, de Copa Catalunya, 
a la pista d’El Masnou Bas-
quetbol, es va ajornar per sis 
casos de positiu de covid a 
l’equip granollerí.

Judith Carricondo 
i Marc Tort, millors 
esportistes de Mollet
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Judith Carricondo, de l’Ac-
titud Boxing Crew, i Marc 
Tort, del Club Atlètic Mollet, 
van ser escollits com a 
millors esportistes de Mollet 
del Vallès dins de la gala de 
la 29a edició de la Nit de 
l’Esport, que es va celebrar 
aquest divendres al Teatre 
Can Gomà. Una gala que va 
tenir també, com a prota-
gonistes destacats, Alexia 
Putellas i el Club Bàsquet 
Mollet. La jugadora del FC 
Barcelona, que enguany ha 

rebut una gran quantitat de 
premis, entre els quals el de 
millor jugadora del món, va 
rebre el Premi Internacional, 
mentre que el Club Bàsquet 
Mollet es va endur el premi 
al millor equip absolut i al 
millor entrenador en la figu-
ra de Josep Maria Marsà.

Jordi Garcia (Actitud 
Boxing Crew) i Maria Bonda-
renko (Club Tennis Mollet) 
van ser escollits millors 
esportistes promesa. L’equip 
aleví masculí i femení del 
Club Atlètic Mollet va ser 
escollit com a millor equip 
de base, el CF Mollet UE va 

ser triat com a millor club o 
entitat esportiva, l’empresa 
DM Group va rebre el premi 

al millor patrocinador espor-
tiu, Can Besora es va endur 
el premi a l’esportivitat dels 

Jocs Escolars i Amoba es va 
emportar el premi als valors 
esportius.
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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..........................15 11 4 1197 1090 26
 2.- FC Cartagena CB ...........14 10 4 1149 1027 24
 3.- Sant Antoni Ibiza ..........13 11 2 1014 854 24
 4.- Benicarló ........................13 10 3 912 873 23
 5.- Globalcaja La Roda ........14 8 6 1067 1022 22
 6.- Menorca .........................14 8 6 1043 950 22
 7.- CB Cornellà ....................14 8 6 1037 1019 22
 8.- Recanvis G. Mollet ...... 14 8 6 1128 1170 22
 9.- Zentro B. Madrid ..........15 5 10 1102 1251 20
 10.- Valencia BC ....................14 5 9 1076 1038 19
 11.- Real Canoe .....................14 4 10 1085 1189 18
 12.- H. Gran Canaria .............14 4 10 980 1105 18
 13.- Safir Fruits Alginet .......13 3 10 882 991 16
 14.- El Ventero CBV .............13 2 11 909 1002 15

Copa Catalunya. Grup 3

Badalona, 72 - UB Sant Adrià, 60
Sant Gervasi, 75 - CB Santa Coloma, 85
Sant Josep, 74 - UE Montgat, 62
B. Pia Sabadell, 70 - UE Mataró, 88
CB Castellar - Ripotrans CB Lliçà, ajornat
Vive-El Masnou - CB Granollers, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Badalona .........................14 11 3 936 806 25
 2.- UE Montgat ...................13 10 3 1009 878 23
 3.- UB Sant Adrià ................13 10 3 1034 867 23
 4.- CB Granollers .............. 13 9 4 929 835 22
 5.- UE Mataró ......................14 8 6 1076 1055 22
 6.- CB Santa Coloma ...........12 9 3 853 833 21
 7.- Vive-El Masnou .............13 7 6 940 890 20
 8.- Sant Gervasi ...................14 4 10 1035 1114 18
 9.- Sant Josep .......................12 5 7 879 864 17
 10.- CB Castellar ...................11 3 8 741 841 14
 11.- B. Pia Sabadell ...............13 1 12 811 993 14
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 12 0 12 621 888 12

Primera categoría. Grup 1

El Círcol B, 78 - CB Matadepera, 56
CB Prat, 82 - Sant Cugat, 60
CE Sant Nicolau, 56 - CN Caldes A, 65
AE Minguella, 86 - A.E.S.E. B, 57
AEC Collblanc, 51 - Centre Catòlic, 64
 Sant Josep Obrer, 57 - CB Granollers 2, 47

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- El Círcol B.......................14 10 4 907 895 24
 2.- CN Caldes A ................. 14 10 4 1033 917 24
 3.- CB Granollers 2 ........... 14 9 5 946 850 23
 4.- AE Minguella .................14 9 5 972 907 23
 5.- CE Sant Nicolau .............13 8 5 931 880 21
 6.- CB Prat ............................13 8 5 919 871 21
 7.- Centre Catòlic................13 6 7 881 868 19
 8.- CB Sant Josep Obrer .....13 5 8 777 864 18
 9.- AEC Collblanc................14 4 10 870 910 18
 10.- A.E.S.E. B ........................14 4 10 847 980 18
 11.- CB Matadepera ..............12 5 7 829 843 17
 12.- Sant Cugat ......................12 2 10 831 958 14

Segona Categoria. Grup 7

CB Parets, 52 - UB Sant Adrià B, 44
UB Mir, 75 - Vilanova del Vallès, 62
CB Les Franqueses, 70 - CB Mollet B, 68 
Minguella B, 77 - Cerdanyola Al Dia B, 55
CB La Garriga, 53 - CB Lliçà d’Amunt B, 63
Vive-El Masnou, 73 - CB Sant Celoni, 54

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UB Mir ............................14 10 4 1070 908 24
 2.- AE Minguella B .............12 11 1 866 732 23
 3.- UB Sant Adrià B.............13 8 5 910 847 21
 4.- CB Les Franqueses ...... 12 9 3 814 739 21
 5.- CB Lliçà d’Amunt B ..... 14 5 9 859 973 19
 6.- CB La Garriga .............. 13 6 7 873 904 19
 7.- Cerdanyola Al Dia B .....13 5 8 807 845 18
 8.- Vive-El Masnou .............12 6 6 821 805 18
 9.- CB Parets ..................... 13 5 8 771 810 18
 10.- Vilanova del Vallès ..... 12 4 8 709 762 16
 11.- CB Mollet B ................. 13 3 10 809 918 16
 12.- CB Sant Celoni ............ 11 4 7 680 746 15

Tercera Categoria. Grup 1

Sant Quirze BC, 46 - Natació Terrassa B, 70
CB Nou Badia - Sant Cugat 2, ajornat
Natació Sabadell B, 69 - CN Caldes B, 59
Pia Sabadell B, 85 - Can Parellada, 48
CB Castellar B, 71 - CB Ripollet B, 52
Sabadell BQ Vallès, 44 - Castellbisbal B, 52

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Pia Sabadell B ................12 11 1 814 678 23

 2.- Natació Terrassa B ........14 9 5 919 793 23
 3.- CN Caldes B ................. 14 8 6 898 882 22
 4.- Sant Quirze BC ..............14 7 7 955 989 21
 5.- CB Ripollet B .................11 9 2 845 679 20
 6.- Natació Sabadell B ........11 7 4 734 661 18
 7.- Can Parellada .................14 4 10 893 997 18
 8.- CB Castellbisbal B .........13 4 9 817 883 17
 9.- CB Castellar B ................12 5 7 709 765 17
 10.- CB Nou Badia .................12 4 8 741 795 16
 11.- Sant Cugat 2 ...................11 3 8 590 665 14
 12.- Sabadell BQ Vallès ........10 3 7 527 655 13

Grup 4 

Montmeló CB, 51 - CB Cardedeu, 57
Sant Gervasi 2, 68 - CB Vic 3, 96
Canovelles BC, 85 - CB Mollet C, 86
CB Llinars, 56 - CB L’Ametlla, 51
CB Tona B, 46 - Gramanet BC, 63
Bàsquet Neus, 53 - CB Granollers 3, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic 3 ..........................13 13 0 1120 722 26
 2.- CB Llinars .................... 12 11 1 728 674 23
 3.- Gramanet BC..................12 8 4 795 705 20
 4.- Canovelles BC .............. 13 6 7 875 875 19
 5.- Bàsquet Neus .................13 6 7 787 849 19
 6.- CB Mollet C ................. 14 5 9 956 982 19
 7.- CB L’Ametlla ............... 13 6 7 814 878 19
 8.- CB Cardedeu ................ 13 5 8 862 911 18
 9.- CB Granollers 3 ........... 12 6 6 719 718 18
 10.- Sant Gervasi 2 ................13 4 9 810 920 17
 11.- Montmeló CB .............. 13 4 9 744 848 17
 12.- CB Tona B .......................11 2 9 646 774 13

Femení
Copa Catalunya

Natació Terrassa, 69 - CB Balaguer, 73
CEEB Tordera, 53 - Cadí Manresa, 72
CBF Cerdanyola, 66 - AB Premià, 52
CB Granollers, 55 - EBAE Sese, 50
Bàsquest Safa Claror, 24 - L’Hospitalet, 57

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola.............13 12 1 876 667 25
 2.- CEJ L’Hospitalet ............13 10 3 766 604 23
 3.- Cadí Manresa .................13 9 4 793 746 22
 4.- CEEB Tordera ................13 8 5 847 813 21
 5.- CB Granollers .............. 14 5 9 715 835 19
 6.- AB Premià ......................13 5 8 665 726 18
 7.- EBAE Sese ......................12 5 7 681 662 17
 8.- CB Balaguer ...................12 5 7 655 709 17
 9.- Bàsquest Safa Claror .....12 4 8 575 691 16
 10.- Natació Terrassa ............11 0 11 524 644 11

Primera Categoria. Grup 1

Sutton Cerdanyola, 49 - FD Cassanenc, 59
CN Caldes, 44 - Femení Osona A, 68
Sabadell BQ Vallès, 50 - Sant Gervasi 1, 63
Sant Cugat Negre, 50 - GEIEG B, 57
CB Argentona, 47 - CE Onyar, 56
Sant Andreu Natzaret, 58 - CBU Lloret , 44

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- FD Cassanenc.................14 11 3 939 737 25
 2.- GEIEG B ..........................14 9 5 820 772 23
 3.- CE Onyar ........................13 10 3 761 663 23
 4.- Femení Osona A ............12 10 2 734 618 22
 5.- Sant Andreu Natzaret ...14 7 7 780 807 21
 6.- Sant Gervasi 1 ................13 8 5 791 678 21
 7.- Sabadell BQ Vallès ........14 6 8 760 805 20
 8.- Sant Cugat Negre ..........12 7 5 755 708 19
 9.- CB Argentona ................14 5 9 689 780 19
 10.- CN Caldes .................... 14 3 11 706 877 17
 11.- Sutton Cerdanyola ........14 3 11 687 806 17
 12.- CBU Lloret  ....................12 1 11 547 718 13

FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................19 11 5 3 38 17 38
 2.- CE Manresa ................20 9 10 1 26 13 37
 3.- Girona B ......................19 10 5 4 19 13 35
 4.- CF Peralada ................19 8 9 2 30 15 33
 5.- L’Hospitalet CE .........20 10 3 7 26 20 33
 6.- CP San Cristóbal .......19 8 7 4 24 18 31
 7.- UE Sant Andreu ........19 9 3 7 26 19 30
 8.- FE Grama ....................18 7 6 5 19 13 27
 9.- FC Vilafranca .............18 7 6 5 16 15 27
 10.- UE Vilassar de Mar ...19 6 8 5 18 15 26
 11.- UE Castelldefels ........19 7 3 9 20 26 24
 12.- UE Figueres ...............19 5 5 9 18 22 20
 13.- UE Sants .....................20 5 5 10 15 24 20
 14.- CF Pobla Mafumet ....20 5 4 11 15 20 19

 15.- EC Granollers .......... 18 4 3 11 18 31 15
 16.- EE Guineueta .............19 3 4 12 10 34 13
 17.- FC Ascó .......................19 3 4 12 13 36 13

Primera Catalana. Grup 1

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- L’Escala FC .................15 10 2 3 31 16 32
 2.- Mollet CF ................. 15 9 2 4 24 13 29
 3.- Montañesa CF............15 8 3 4 23 18 27
 4.- CD Bescanó ................14 8 3 3 21 19 27
 5.- Parets CF ................. 14 7 3 4 25 20 24
 6.- CE Banyoles ...............15 6 4 5 14 13 22
 7.- Lloret CF ....................15 6 3 6 22 21 21
 8.- Unificació Llefià CF ..15 4 8 3 21 18 20
 9.- Palamós CF.................14 5 4 5 20 15 19
 10.- Martinenc CF .............14 4 6 4 16 14 18
 11.- EF Mataró ...................14 5 3 6 16 17 18
 12.- Les Franqueses CF .. 15 3 3 9 17 22 12
 13.- Llagostera B ...............15 2 4 9 11 31 10
 14.- UE La Jonquera .........14 0 2 12 5 29 2

Segona Catalana. Grup 5

Racing Vallbona, 6 - CE Canyelles, 0
CD Montcada, 1 - UD At.Gramanet, 1
UE Sabadellenca, 0 - CD Masnou, 1
Premià CE, 2 - CCD Turó Peira, 1
UD Molletense, 4 - UD Parc, 2
CF Lloreda - San Juan Montcada, ajornat
CF Singuerlín -Barberà Andalucía, ajornat
CE Europa B, 1 - Vilassar de Mar B, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa B ...............15 13 0 2 39 10 39
 2.- Premià CE...................15 11 1 3 35 23 34
 3.- CCD Turó Peira .........15 10 1 4 31 13 31
 4.- CD Masnou ................14 9 1 4 26 11 28
 5.- CF Lloreda ..................14 7 1 6 27 21 22
 6.- Vilassar de Mar B ......13 7 1 5 22 16 22
 7.- UD Molletense ........ 13 6 3 4 28 21 21
 8.- San Juan Montcada ...13 5 3 5 25 18 18
 9.- CF Singuerlín.............13 5 2 6 19 22 17
 10.- EF Barberà Andalucía 12 5 2 5 19 25 17
 11.- UD Parc ......................15 4 3 8 26 37 15
 12.- UE Sabadellenca ........15 4 3 8 20 36 15
 13.- Racing Vallbona ........15 4 2 9 24 26 14
 14.- CD Montcada .............14 2 5 7 18 33 11
 15.- CE Canyelles ..............15 3 2 10 13 30 11
 16.- UD At.Gramanet .......13 1 2 10 7 37 5

Grup 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Torelló ..................15 10 2 3 27 14 32
 2.- CF Caldes Montbui . 14 9 4 1 28 14 31
 3.- FC Cardedeu ............ 15 8 5 2 30 15 29
 4.- UE Gurb ......................15 6 8 1 25 17 26
 5.- UD Cirera ...................15 6 4 5 31 27 22
 6.- AT. Sant Pol ................14 6 3 5 24 20 21
 7.- CF Argentona ............14 6 3 5 23 25 21
 8.- CD Malgrat ................15 6 3 6 22 24 21
 9.- UD Taradell................15 6 1 8 23 27 19
 10.- UD Molinos ...............14 4 6 4 24 19 18
 11.- CE Llavaneres ............15 5 3 7 25 24 18
 12.- Unif. Santa Perpètua 15 5 3 7 19 25 18
 13.- CF Parets B .............. 15 5 2 8 17 24 17
 14.- CF La Torreta .......... 15 2 8 5 21 31 14
 15.- St Julià Vilatorta .......15 2 3 10 12 29 9
 16.- Oar Vic A ....................15 1 4 10 9 25 7

Tercera Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Voltregà ................16 11 4 1 43 17 37
 2.- UE Centelles ..............16 11 3 2 45 21 36
 3.- CF Folgueroles ..........16 10 4 2 46 23 34
 4.- Olímpic La Garriga.. 15 9 4 2 31 22 31
 5.- Santa Eugènia ............16 8 4 4 32 28 28
 6.- CE Moià ......................16 8 2 6 36 30 26
 7.- FC Pradenc .................16 7 4 5 35 19 25
 8.- St Feliu de Codines . 16 8 1 7 28 26 25

 9.- UE Tona B...................16 6 4 6 26 22 22
 10.- CE Roda de Ter ..........16 7 0 9 23 39 21
 11.- UE Seva .......................16 6 1 9 31 40 19
 12.- CE Aiguafreda ......... 15 5 3 7 27 31 18
 13.- CF Caldes Montbui B 16 5 2 9 34 38 17
 14.- CE Navàs B .................16 4 4 8 18 33 16
 15.- Sant Vicenç Torelló ...15 3 1 11 27 40 10
 16.- CF Castellterçol  ........15 2 4 9 23 41 10
 17.- CD Borgonyà ..............16 1 1 14 18 53 4

Grup 9

Vilanova del Vallès, 2 - CF Vilamajor, 2
CF Palautordera, 1 - Sant Celoni FC, 3
UE Canovelles, 0 - Bellavista Milán, 2
FC Lliçà de Vall, 2 - CE Llerona, 5
CE Llinars, 4 - CE La Batllòria, 0
Montmeló UE - FC Cardedeu B, ajornat
CD Montornés Norte, 2 - Lliçà d’Amunt, 2
At.Vallès, 3 - CF Ametlla Vallès, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Celoni FC ......... 14 8 5 1 43 22 29
 2.- FC Cardedeu B ......... 13 8 2 3 34 16 26
 3.- CE Llerona ............... 14 7 3 4 32 29 24
 4.- Bellavista Milán ...... 14 7 3 4 23 22 24
 5.- CF Ametlla Vallès.... 14 7 2 5 38 30 23
 6.- CF Palautordera ...... 14 6 3 5 34 27 21
 7.- At.Vallès .................. 13 6 3 4 26 24 21
 8.- CE Lliçà d’Amunt .... 14 6 2 6 27 27 20
 9.- CD Montornés Norte 13 5 4 4 23 21 19
 10.- CE Llinars ................ 14 5 3 6 27 30 18
 11.- Vilanova del Vallès . 14 4 5 5 31 31 17
 12.- UE Canovelles ......... 14 4 4 6 28 26 16
 13.- Montmeló UE .......... 13 4 4 5 28 28 16
 14.- CF Vilamajor ........... 14 3 4 7 20 34 13
 15.- CE La Batllòria ........ 14 3 2 9 18 36 11
 16.- FC Lliçà de Vall........ 14 1 3 10 20 49 6

Grup 14

Sta. Eulàlia Ronçana, 3 - CD Badia, 6
Escola Barberà, 1 - Roureda, 3
Huracan, 4 - Llano SBD, 0
Sta. M. Montcada, 1 - SD Pajaril, 1
Can Gambús, 2 - Sant Quirze V., 3
La Romànica, 2 - Cercle Sabadellès, 0
Ripollet, 2 - Martorelles, 0
Badalona Sud, 0 - Unif. Sta. Perpètua, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CD Badia .....................14 12 1 1 56 19 37
 2.- La Romànica ..............14 9 3 2 36 26 30
 3.- SD Pajaril....................15 9 2 4 34 25 29
 4.- Roureda ......................14 8 1 5 28 25 25
 5.- Martorelles.............. 15 6 5 4 35 24 23
 6.- Can Gambús ...............15 6 4 5 31 27 22
 7.- Sant Quirze V. ............14 7 1 6 30 28 22
 8.- Unif. Sta. Perpètua....15 5 4 6 25 27 19
 9.- Ripollet .......................15 5 3 7 22 27 18
 10.- Sta. M. Montcada ......14 5 2 7 27 34 17
 11.- Llano SBD...................15 5 2 8 22 38 17
 12.- Huracan ......................14 4 4 6 32 28 16
 13.- Sta. Eulàlia Ronçana 14 4 3 7 27 30 15
 14.- Badalona Sud .............15 4 2 9 32 46 14
 15.- Escola Barberà ...........14 4 2 8 14 34 14
 16.- Cercle Sabadellès ......15 2 3 10 22 35 9

Quarta Catalana. Grup 4

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Taradell ......................13 11 2 0 56 17 35
 2.- St Miquel Balenyà .....14 10 2 2 42 13 32
 3.- Balenyà At. .................14 9 2 3 40 27 29
 4.- St Hilari ......................14 8 4 2 45 26 28
 5.- OAR Vic ......................14 9 0 5 34 26 27
 6.- Tona ............................14 4 4 6 27 28 16
 7.- St Feliu Codines ...... 14 5 1 8 30 34 16
 8.- Gurb ............................14 4 4 6 26 31 16
 9.- Ol. la Garriga ........... 13 4 2 7 31 31 14
 10.- Riudeperes .................12 4 2 6 31 38 14
 11.- St Julià Vilatorta .......14 4 2 8 26 33 14
 12.- Collsuspina ................14 3 4 7 24 42 13
 13.- Figaró ....................... 14 3 1 10 17 45 10
 14.- Viladrau ......................14 1 4 9 10 48 7

Grup 6

Arenys de Munt, 0 - Alella 2013, 5
Cabrils, 7 - At. Vallès, 0
La Torreta - Masnou, ajornat
Premià, 4 - Cabrera, 0
Sant Fost, 3 - Salesians Mataró, 3
Joventut Teià - Blanc-Blava la Roca, ajornat
Descansa: Dosrius, Vilassar Dalt

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Vilassar Dalt ..............13 11 2 0 51 8 35
 2.- Alella 2013 .................14 10 1 3 40 18 31
 3.- Masnou .......................13 9 2 2 42 26 29
 4.- Cabrils ........................13 9 2 2 33 17 29

 5.- Premià ........................14 8 2 4 45 21 26
 6.- Blanc-Blava la Roca . 12 8 1 3 32 22 25
 7.- La Torreta ................ 12 5 3 4 29 25 18
 8.- Salesians Mataró .......14 4 2 8 32 38 14
 9.- At. Vallès ................. 14 3 4 7 19 43 13
 10.- Dosrius .......................13 3 2 8 20 32 11
 11.- Sant Fost .................. 14 2 5 7 34 54 11
 12.- Joventut Teià .............13 2 3 8 15 32 9
 13.- Cabrera .......................13 2 2 9 16 30 8
 14.- Arenys de Munt ........14 0 3 11 12 54 3

Grup 11

Bigues, 5 - CF Ametlla, 0
Corró Amunt, 8 - Sentmenat, 1
At.Lliçà d’Amunt, 3 - Santa Agnès, 9
Ramassà, 1 - Palau-Solità, 2
Lourdes, 1 - Llinars, 0
At. Vallès B, 3 - La Llagosta, 3
Vallgorguina, 3 - Caldes Montbui, 5
Vilamajor, 1 - AE Ametlla, 7

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Corró Amunt ........... 15 13 0 2 58 21 39
 2.- Bigues ...................... 16 12 1 3 53 20 37
 3.- Caldes Montbui ....... 16 12 1 3 54 31 37
 4.- Palau-Solità ................16 11 1 4 41 20 34
 5.- AE Ametlla .............. 16 10 3 3 57 26 33
 6.- Ramassà ................... 16 10 1 5 49 24 31
 7.- Lourdes .................... 16 10 1 5 40 18 31
 8.- Santa Agnès ............. 15 8 4 3 46 22 28
 9.- La Llagosta .............. 16 8 4 4 46 33 28
 10.- At. Vallès B .............. 16 4 4 8 36 43 16
 11.- Vallgorguina ............ 16 3 3 10 34 47 12
 12.- Vilamajor ................. 16 3 2 11 25 55 11
 13.- CF Ametlla ............... 16 3 1 12 20 60 10
 14.- Llinars ...................... 16 2 2 12 19 47 8
 15.- Sentmenat ..................16 2 1 13 26 65 7
 16.- At.Lliçà d’Amunt .... 16 1 1 14 19 91 4

Femení
Preferent

CE Sabadell, 1 - FC Martinenc, 1
Fundació Terrassa, 0 - CE Pontenc, 0 (s.a.)
UE Porqueres, 2 - Fundació Jupiter, 0
CF Palautordera, 5 - FC Girona, 0
CF Cerdanyola Vallès, 3 - PBB La Roca, 2
Descansa: CE Llerona

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Porqueres .............16 12 2 2 36 8 38
 2.- CF Palautordera ...... 15 11 3 1 50 11 36
 3.- Fundació Terrassa .....14 8 4 2 36 16 28
 4.- PBB La Roca ............. 15 7 4 4 36 20 25
 5.- FC Girona ...................14 7 2 5 35 17 23
 6.- FC Martinenc .............15 6 4 5 29 21 22
 7.- CF Cerdanyola Vallès 15 6 3 6 25 21 21
 8.- CE Llerona ............... 15 3 3 9 15 35 12
 9.- CE Pontenc .................14 3 2 9 11 34 11
 10.- CE Sabadell ................15 2 4 9 12 40 10
 11.- Fundació Jupiter .......14 0 1 13 1 63 1

FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

Sant Joan Vilassar, 5 - AE Xarxa Horta, 1
FS Canet, 1 - FCS Arrahona, 0 (s.a.)
CFS Montcada, 8 - AECS L’Hospitalet, 6
EF Les Corts, 7 - CE Jesús-Maria, 2
CEFS Prosperitat, 5 - CN Caldes, 3
Futsal Mataró B, 6 - CFS Arenys de Munt, 4
Gràcia FSC, 6 - CFS Montsant, 5
Eixample - Unión Santa Coloma, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- EF Les Corts ...............14 11 2 1 63 34 35
 2.- FS Canet .....................11 9 1 1 49 22 28
 3.- CE Jesús-Maria ..........13 7 3 3 50 45 24
 4.- Gràcia FSC ..................14 7 1 6 55 58 22
 5.- CEFS Prosperitat .......14 6 3 5 59 58 21
 6.- Unión Santa Coloma .13 5 4 4 52 54 19
 7.- CFS Montsant ............13 5 3 5 52 41 18
 8.- AECS L’Hospitalet ....13 5 3 5 57 53 18
 9.- CN Caldes ................ 14 5 3 6 51 54 18
 10.- Sant Joan Vilassar .....14 4 5 5 67 62 17
 11.- CFS Montcada ...........14 4 5 5 46 52 17
 12.- Eixample .....................13 5 1 7 34 54 16
 13.- CFS Arenys de Munt 14 4 2 8 37 49 14
 14.- Futsal Mataró B .........13 4 1 8 47 52 13
 15.- AE Xarxa Horta .........13 2 4 7 26 40 10
 16.- FCS Arrahona ............12 2 1 9 46 63 7

Divisió d’Honor Catalana

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Ciutat de Mataró .......14 10 0 4 78 43 30
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	 2.-	FS	Castellar	................12	 10	 0	 2	 64	 38	 30
	 3.-	FS	Parets	.................. 13	 8	 1	 4	 76	 46	 25
	 4.-	CFS	Vilamajor	......... 13	 8	 0	 5	 51	 39	 24
	 5.-	Rapid	Santa	Coloma	.12	 7	 3	 2	 43	 40	 24
	 6.-	Vacarisses	CE	.............12	 7	 1	 4	 56	 54	 22
	 7.-	CEFS	Manlleu	............13	 6	 3	 4	 52	 47	 21
	 8.-	Sant	Julià	de	Ramis	...13	 6	 3	 4	 51	 48	 21
	 9.-	FS	Sant	Cugat	............12	 5	 2	 5	 53	 51	 17
	10.-	CFS	Lloret	..................13	 4	 2	 7	 42	 34	 14
	11.-	FS	Pineda	de	Mar	......13	 3	 2	 8	 50	 61	 11
	12.-	Montornès	La	Unión	B	13	3	 2	 8	 46	 63	 11
	13.-	Badalona	Futsal	.........13	 2	 3	 8	 39	 79	 9
	14.-	EFS	Girona	.................13	 2	 2	 9	 42	 60	 8
	15.-	FS	Ripollet	B	..............13	 2	 2	 9	 39	 79	 8

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

Castellón	-	Mecanoviga	Eixample,	ajornat
Sabadell	Femení,	2	-	CD	La	Concordia,	7
CN	Caldes,	4	-	AECS	L’Hospitalet,	1
FSF	César	Augusta,	2	-	Emotion	Zaragoza,	0
Penya	Esplugues	B,	3	-	Intersala	Zaragoza,	4
FS	Castelldefels	-	AE	Les	Corts,	ajornat
AD	Sala	Zaragoza,	8	-	Aliança	Mataró,	3
FS	Ripollet,	5	-	CD	Santa	Ana,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CF	Castellón	..............14	 11	 3	 0	 48	 18	 36
	 2.-	CN	Caldes	................ 15	 11	 1	 3	 50	 23	 34
	 3.-	FSF	César	Augusta	....15	 9	 5	 1	 54	 32	 32
	 4.-	Intersala	Zaragoza	....15	 9	 3	 3	 46	 28	 30
	 5.-	Mecanoviga	Eixample	14	 9	 0	 5	 53	 32	 27
	 6.-	Penya	Esplugues	B	....15	 8	 2	 5	 60	 41	 26
	 7.-	AE	Les	Corts	..............13	 8	 1	 4	 47	 31	 25
	 8.-	CD	La	Concordia	..... 15	 7	 3	 5	 52	 32	 24
	 9.-	Emotion	Zaragoza	.....15	 6	 5	 4	 40	 42	 23
	10.-	AECS	L’Hospitalet	....15	 6	 3	 6	 43	 46	 21
	11.-	FS	Castelldefels	.........14	 3	 4	 7	 37	 42	 13
	12.-	FS	Ripollet..................13	 2	 3	 8	 33	 51	 9
	13.-	Aliança	Mataró	..........14	 2	 3	 9	 38	 60	 9
	14.-	Sabadell	Femení	........15	 2	 2	 11	 32	 60	 8
	15.-	AD	Sala	Zaragoza	......15	 2	 0	 13	 33	 78	 6
	16.-	CD	Santa	Ana	.............15	 1	 2	 12	 17	 67	 5

HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................15	 14	 0	 1	 522	 386	 28
	 2.-	Fraikin	Granollers	.. 15	 10	 0	 5	 463	 426	 20
	 3.-	Logroño	La	Rioja	.......15	 10	 0	 5	 469	 457	 20
	 4.-	Bidasoa	Irún...............13	 9	 1	 3	 384	 354	 19
	 5.-	Frigoríficos	Morrazo	15	 8	 2	 5	 429	 411	 18
	 6.-	BM	Benidorm	............15	 8	 2	 5	 438	 422	 18
	 7.-	Viveros	Herol	Nava	...15	 7	 2	 6	 447	 452	 16
	 8.-	Helvetia	Anaitasuna	.15	 6	 2	 7	 450	 436	 14
	 9.-	Bada	Huesca	...............14	 5	 3	 6	 401	 408	 13
	10.-	Puente	Genil	..............15	 6	 1	 8	 444	 452	 13
	11.-	BM	Torrelavega	.........15	 6	 0	 9	 414	 404	 12
	12.-	Incarlopsa	Cuenca	.....15	 6	 0	 9	 434	 466	 12
	13.-	Atlético	Valladolid	....14	 5	 2	 7	 389	 421	 12
	14.-	Abanca	Ademar	León	15	 5	 0	 10	 463	 493	 10
	15.-	L.Cantabria	Sinfín.....15	 3	 3	 9	 414	 458	 9
	16.-	Antequera	..................15	 1	 0	 14	 332	 447	 2

Primera Estatal 

CH	Bordils,	31	-	St.Esteve	Sesrovires,	35
Mubak	BM	La	Roca,	26	-	St	Esteve	de	P.,	31
H	Banyoles,	29	-	SM	Adrianenc,	27
La	Salle	Montcada,	31	-	H	Terrassa,	24
H	Sant	Joan	Despí	-	CA	Sabadell	,	ajornat
CH	Poblenou,	27	-	Palautordera-Salicru,	26
H	Sant	Cugat	-	KH-7	Granollers,	ajornat
Joventut	Mataró,	25	-	OAR	Gràcia,	31

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mubak	BM	La	Roca	. 16	 14	 0	 2	 528	 450	 28
	 2.-	OAR	Gràcia	................16	 12	 0	 4	 560	 502	 24
	 3.-	KH-7	Granollers	...... 15	 11	 0	 4	 510	 441	 22
	 4.-	St	Esteve	de	P........... 16	 9	 2	 5	 519	 480	 20
	 5.-	H	Sant	Cugat	..............14	 9	 1	 4	 451	 382	 19

	 6.-	La	Salle	Montcada	.....14	 9	 1	 4	 473	 438	 19
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....15	 9	 1	 5	 466	 452	 19
	 8.-	CH	Bordils	..................16	 9	 0	 7	 463	 455	 18
	 9.-	CH	Poblenou..............15	 7	 1	 7	 443	 452	 15
	10.-	Joventut	Mataró	........16	 6	 0	 10	 429	 453	 12
	11.-	St.Esteve	Sesrovires	..16	 5	 1	 10	 512	 532	 11
	12.-	H	Terrassa	..................15	 5	 1	 9	 428	 456	 11
	13.-	H	Banyoles	.................15	 5	 1	 9	 425	 475	 11
	14.-	SM	Adrianenc	............16	 4	 1	 11	 466	 504	 9
	15.-	Palautordera-Salicru	15	 3	 0	 12	 392	 449	 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
Canovelles,	25	-	KH-7	BM	Granollers,	27
St.	M.	Adrianenc,	37	-	H	Gavà,	34

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FH	Sant	Vicenç	..........14	 14	 0	 0	 504	 339	 28
	 2.-	UEH	Calella	...............14	 8	 1	 5	 395	 378	 17
	 3.-	KH-7	BM	Granollers	14	 8	 0	 6	 413	 419	 16
	 4.-	H	Molins.....................14	 7	 1	 6	 423	 374	 15
	 5.-	St.	M.	Adrianenc	.......14	 6	 1	 7	 468	 463	 13
	 6.-	H	Gavà	........................14	 6	 0	 8	 430	 433	 12
	 7.-	CH	Bordils	..................14	 5	 1	 8	 401	 433	 11
	 8.-	CH	Canovelles	......... 14	 0	 0	 14	 341	 536	 0

Grup B

Garbí	Palafrugell	-	Mubak	La	Roca,	ajornat
CH	Cardedeu,	26	-	CH	Vilamajor,	29
Coop.	Sant	Boi,	26	-	Espanyol	Handbol,	25
La	Salle	Bonanova,	38	-	H	Sant	Cugat,	28

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	La	Salle	Bonanova	.....14	 12	 1	 1	 463	 369	 25
	 2.-	Coop.	Sant	Boi	...........14	 10	 2	 2	 446	 382	 22
	 3.-	CH	Vilamajor	.......... 13	 6	 1	 6	 368	 366	 13
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............14	 6	 1	 7	 437	 427	 13
	 5.-	Espanyol	Handbol	.....13	 5	 2	 6	 365	 359	 12
	 6.-	Garbí	Palafrugell	.......12	 5	 0	 7	 380	 392	 10
	 7.-	CH	Cardedeu	........... 13	 4	 1	 8	 366	 399	 9
	 8.-	Mubak	La	Roca	........ 13	 1	 0	 12	 345	 476	 2

Primera Catalana Masculina. 
Grup A

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Parets	................. 10	 9	 1	 0	 296	 247	 19
	 2.-	CH	St.	Llorenç	...........11	 8	 0	 3	 357	 319	 16
	 3.-	H	Ègara	.......................11	 7	 0	 4	 308	 276	 14
	 4.-	CH	Martorell	.............11	 6	 2	 3	 344	 326	 14
	 5.-	CEH	BCN	Sants	...........9	 5	 1	 3	 287	 271	 11
	 6.-	UE	Sarrià	....................11	 5	 0	 6	 314	 340	 10
	 7.-	St	E.	Sesrovires	..........12	 3	 2	 7	 349	 363	 8
	 8.-	H	Banyoles	.................11	 4	 0	 7	 321	 353	 8
	 9.-	Joventut	Mataró	........12	 3	 1	 8	 330	 355	 7
	10.-	Espanyol	Handbol	.......9	 2	 2	 5	 235	 240	 6
	11.-	Cerdanyola	CH	..........11	 2	 1	 8	 319	 370	 5

Primera Fase-B

Handbol	La	Garriga,	37	-	BM	Barberà,	22
AEH	Les	Franqueses,	29	-	Pardinyes,	25
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	...12	 10	 1	 1	 366	 265	 21
	 2.-	Handbol	La	Garriga	 12	 10	 0	 2	 378	 283	 20
	 3.-	AEH	Les	Franqueses	12	 9	 0	 3	 382	 345	 18
	 4.-	CH	Valldoreix	............12	 8	 1	 3	 360	 314	 17
	 5.-	Ràpid	Cornellà	...........11	 7	 1	 3	 336	 312	 15
	 6.-	Handbol	Igualada......12	 6	 0	 6	 377	 363	 12
	 7.-	Lleida	Pardinyes	........10	 5	 0	 5	 299	 285	 10
	 8.-	BM	Barberà	................11	 4	 1	 6	 292	 332	 9
	 9.-	Sant	Joan	Despí	B	......12	 3	 0	 9	 318	 348	 6
	10.-	Poblenou	B	.................12	 3	 0	 9	 308	 378	 6
	11.-	OAR	Gràcia	................12	 2	 0	 10	 326	 359	 4
	12.-	SM	Adrianenc	C	........12	 1	 0	 11	 294	 452	 2

Grup A

CH	Sant	Andreu,	37	-	Handbol	Berga,	32
La	Salle	Montcada	B,	37	-	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	.12	 10	 0	 2	 385	 306	 20
	 2.-	BM	Polinyà	.................11	 10	 0	 1	 387	 318	 20
	 3.-	CH	Sant	Andreu	........12	 8	 1	 3	 381	 348	 17
	 4.-	SA	Súria	......................12	 7	 0	 5	 326	 297	 14
	 5.-	Palautordera-Salicru	10	 6	 0	 4	 278	 290	 12
	 6.-	CH	Sant	Fost	............ 11	 5	 1	 5	 309	 312	 11
	 7.-	Coope.	Sant	Boi	B	......12	 4	 0	 8	 301	 319	 8
	 8.-	Handbol	Berga	...........10	 3	 0	 7	 290	 307	 6
	 9.-	FH	Sant	Vicenç	..........12	 2	 0	 10	 318	 365	 4
	10.-	CH	Vilamajor	B	....... 12	 1	 0	 11	 302	 415	 2

Grup B

CA	Sabadell	B,	29	-	E.	Pia	Granollers,	29
Garbí	de	Palafrugell,	23	-	BCN	Sants,	20
Salle	Bonanova	,	29	-	Castelldefels,	27
Maresme	Llavaneres,	28	-	Sant	Cugat	C,	14
CH	Bordils	C,	27	-	H	Fornells,	36

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Maresme	Llavaneres	.12	 11	 0	 1	 374	 299	 22
	 2.-	E.	Pia	Granollers	..... 11	 8	 1	 2	 313	 269	 17
	 3.-	H	Fornells...................12	 8	 0	 4	 353	 296	 16
	 4.-	Salle	Bonanova		.........12	 8	 0	 4	 343	 314	 16
	 5.-	CH	Bordils	C	..............12	 6	 1	 5	 328	 331	 13
	 6.-	Castelldefels	..............12	 5	 0	 7	 319	 306	 10
	 7.-	Garbí	de	Palafrugell	..11	 5	 0	 6	 305	 324	 10
	 8.-	BCN	Sants	..................11	 2	 0	 9	 269	 328	 4
	 9.-	CA	Sabadell	B	............11	 1	 2	 8	 239	 314	 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
Descansa:		Laietà	Argentona

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	F.	Esplugues	...............11	 10	 0	 1	 321	 238	 20
	 2.-	CH	Cambrils	..............10	 9	 0	 1	 308	 267	 18
	 3.-		Laietà	Argentona........9	 7	 0	 2	 271	 238	 14
	 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	.10	 3	 0	 7	 249	 260	 6
	 7.-	Vendrell	......................11	 3	 0	 8	 272	 337	 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	.........................12	 11	 0	 1	 350	 289	 22
	 2.-	GEIEG	.........................11	 8	 0	 3	 332	 248	 16
	 3.-	CH	Castellbisbal........12	 7	 0	 5	 320	 303	 14
	 4.-	H	Santpedor	...............12	 6	 1	 5	 346	 326	 13
	 5.-	CH	Sant	Just	..............11	 4	 3	 4	 278	 283	 11
	 6.-	CH	Cardedeu	B	........ 10	 4	 2	 4	 273	 284	 10
	 7.-	BM	Pau	Casals	...........12	 4	 1	 7	 297	 319	 9
	 8.-	Montgrí	CH................11	 4	 1	 6	 263	 286	 9
	 9.-	Espanyol	Handbol	.......9	 3	 0	 6	 248	 243	 6
	10.-	CH	Ripollet	................10	 0	 0	 10	 193	 319	 0

Femení
Divisió d’Honor 

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Bera	Bera	....................12	 11	 1	 0	 382	 286	 23
	 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	12	 0	 0	 12	 268	 346	 0

Divisió d’Honor Plata

OAR	Gràcia,	33	-	Mubak	La	Roca,	22
CB	Almassora,	30	-	Elda	Prestigio,	32
BM	Benidorm,	22	-	CH	Amposta,	21
BM	Castellón,	19	-	FH	Sant	Vicenç,	25
Levante	Marni,	28	-	KH-7	Granollers	At,	19
Grupo	USA	-	H	Sant	Joan	Despí,	ajornat
Joventut	Mataró	-	Handbol	Gavà,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Elda	Prestigio	............16	 14	 1	 1	 469	 388	 29
	 2.-	FH	Sant	Vicenç	..........17	 13	 1	 3	 456	 385	 27
	 3.-	CB	Almassora.............15	 12	 0	 3	 387	 371	 24
	 4.-	OAR	Gràcia	................17	 10	 2	 5	 485	 431	 22
	 5.-	Grupo	USA	.................14	 10	 0	 4	 459	 377	 20
	 6.-	BM	Castellón	.............16	 9	 2	 5	 447	 417	 20
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....16	 8	 1	 7	 430	 431	 17
	 8.-	BM	Benidorm	............17	 5	 4	 8	 399	 421	 14
	 9.-	Joventut	Mataró	........16	 6	 1	 9	 402	 413	 13
	10.-	Handbol	Gavà	............15	 5	 2	 8	 372	 396	 12
	11.-	Mubak	La	Roca	........ 16	 6	 0	 10	 404	 436	 12
	12.-	Levante	Marni	...........17	 3	 1	 13	 425	 484	 7
	13.-	KH-7	Granollers	At	. 16	 2	 0	 14	 357	 468	 4
	14.-	CH	Amposta	...............16	 0	 3	 13	 363	 437	 3

Grup A

Mubak	La	Roca,	29	-	CE	BCN	Sants	,	40
CH	Cardedeu,	20	-	HC	Sant	Boi,	25
CH	Ascó,	28	-	Esplugues,	28
A.	Lleidatana	,	38	-	AEH	Les	Franqueses,	26

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	A.	Lleidatana		.............14	 11	 2	 1	 439	 292	 24
	 2.-	CH	Ascó	......................14	 11	 2	 1	 472	 366	 24
	 3.-	HC	Sant	Boi	................14	 9	 1	 4	 379	 328	 19
	 4.-	AEH	Les	Franqueses	13	 8	 0	 5	 392	 398	 16
	 5.-	CE	BCN	Sants		............14	 5	 1	 8	 373	 384	 11
	 6.-	Mubak	La	Roca	........ 14	 3	 1	 10	 319	 391	 7
	 7.-	Esplugues	...................14	 2	 1	 11	 285	 363	 5
	 8.-	CH	Cardedeu	........... 13	 1	 2	 10	 280	 417	 4

Grup B

Vilanova	del	Camí	-	CH	Canovelles,	ajornat
FH	Sant	Vicenç,	29	-	CH	Vilamajor,	20
CH	Martorell,	21	-	Handbol	Ribes,	34
Descansa:		H	Palautordera

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,	21	-	H	Sant	Cugat,	17
H	Sant	Quirze	B,	31	-	Sant	Esteve	de	P,	36
Torró	d’Agramunt,	22	-	BM	Pau	Casals,	19
OAR	Gràcia	B,	21	-	H	Santpedor,	25
Descansa:	HC	Perelló

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Sant	Esteve	de	P	11	 8	 0	 3	 332	 280	 16
	 2.-	Lleida	Pardinyes	........11	 8	 0	 3	 270	 224	 16
	 3.-	H	Sant	Cugat	..............10	 7	 0	 3	 264	 244	 14
	 4.-	H	Sant	Quirze	B	.........10	 6	 0	 4	 292	 264	 12
	 5.-	H	Santpedor	...............11	 6	 0	 5	 316	 296	 12
	 6.-	OAR	Gràcia	B	.............10	 6	 0	 4	 248	 256	 12
	 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
Descansa:	Palautordera-Salicru,	CE	BCN	

Sants	B,	Les	Franqueses	Negre

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Cugat	................9	 8	 1	 0	 235	 182	 17
	 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	......... 8	 2	 1	 5	 168	 191	 5
	 5.-	CH	Sant	Fost	.............. 8	 2	 1	 5	 192	 214	 5
	 6.-	Palautordera-Salicru	 7	 2	 0	 5	 153	 192	 4
	 7.-	CE	BCN	Sants	B	...........7	 1	 0	 6	 176	 188	 2

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................16	 16	 0	 0	 120	 35	 48
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........16	 13	 2	 1	 91	 40	 41
	 3.-	Lleida	Llista	Blava	.....15	 9	 3	 3	 63	 42	 30
	 4.-	Reus	Deportiu	...........16	 9	 2	 5	 71	 63	 29
	 5.-	CE	Noia	Freixenet	.....14	 8	 4	 2	 67	 40	 28
	 6.-	Parlem	Calafell	..........16	 7	 2	 7	 53	 65	 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	................15	 4	 1	 10	 41	 75	 13
	12.-	Garatge	Plana	Girona	16	 3	 2	 11	 31	 65	 11
	13.-	CH	Palafrugell	...........15	 2	 3	 10	 40	 64	 9
	14.-	CP	Alcobendas	...........15	 2	 1	 12	 33	 74	 7

OK Lliga Plata Nord

CE	Vendrell,	8	-	Rochapea,	3
Dominicos,	4	-	RC	Jolaseta,	3
CHP	Sant	Feliu,	5	-	Compañía	de	María,	4
CP	Tordera,	4	-	SD	Espanyol,	4
CH	Mataró,	3	-	Deportivo	Liceo,	6
CH	Lloret,	2	-	CE	Arenys	de	Munt,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CE	Arenys	de	Munt...11	 7	 1	 3	 45	 34	 22
	 2.-	Dominicos	..................12	 6	 3	 3	 45	 32	 21
	 3.-	CE	Vendrell	................10	 6	 2	 2	 44	 31	 20
	 4.-	CP	Tordera	.................11	 5	 4	 2	 51	 35	 19
	 5.-	Deportivo	Liceo	.........12	 5	 3	 4	 45	 37	 18
	 6.-	SD	Espanyol	...............12	 5	 3	 4	 32	 35	 18
	 7.-	CH	Mataró	.................10	 5	 1	 4	 47	 37	 16
	 8.-	CH	Lloret....................11	 4	 2	 5	 42	 41	 14
	 9.-	CHP	Sant	Feliu	........ 12	 4	 1	 7	 41	 50	 13
	10.-	RC	Jolaseta	.................10	 3	 3	 4	 37	 37	 12
	11.-	Compañía	de	María	..11	 4	 0	 7	 28	 40	 12
	12.-	Rochapea	....................12	 1	 1	 10	 30	 78	 4

Femení
OK Lliga

CH	Mataró,	3	-	Telecable	HC,	6
Cerdanyola	CH	-	CP	Manlleu,	ajornat
Palau	de	Plegamans,	3	-	Bigues	i	Riells,	0
CP	Las	Rozas	-	CP	Vila-Sana,	ajornat
Deportivo	Liceo,	3	-	Igualada	Femení,	4
CP	Vilanova,	6	-	Garatge	Plana	Girona,	1
CP	Voltregà,	4	-	PHC	Sant	Cugat,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CP	Manlleu	................10	 10	 0	 0	 40	 9	 30
	 2.-	Palau	de	Plegamans	..11	 9	 1	 1	 47	 11	 28
	 3.-	CP	Vila-Sana	..............10	 9	 0	 1	 58	 16	 27
	 4.-	Telecable	HC..............10	 8	 1	 1	 47	 17	 25
	 5.-	Cerdanyola	CH	..........11	 8	 1	 2	 39	 16	 25
	 6.-	Igualada	Femení	........12	 5	 1	 6	 26	 44	 16
	 7.-	CHP	Bigues	i	Riells	. 11	 5	 0	 6	 24	 28	 15
	 8.-	Deportivo	Liceo	.........10	 4	 2	 4	 31	 24	 14
	 9.-	CP	Voltregà	................12	 4	 1	 7	 19	 27	 13
	10.-	PHC	Sant	Cugat.........11	 3	 1	 7	 25	 31	 10
	11.-	CP	Las	Rozas	..............11	 1	 5	 5	 13	 33	 8
	12.-	CP	Vilanova................12	 2	 1	 9	 26	 54	 7
	13.-	CH	Mataró	.................12	 1	 1	 10	 15	 48	 4
	14.-	Garatge	Plana	Girona	11	 0	 1	 10	 7	 59	 1
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AGENDA

Berbois. Aules d’extensió 
Universitària. Sala de Cuines 
de Can Rius. 19.00.

Canovelles. Presentació del 
llibre Cuando la vida duele. 
Una historia de vida donde 
sobrevivir es la única opción, 
d’Irene López Peña. Can 
Palots. 19.00.

Cardedeu. Donació de sang.  
Textil Rase. 17.00-21.00.

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

Hora del Conte amb Judith 
Navarro Royo: Ànima, ani-
mal. Biblioteca Can Pedrals. 
17.30.

Taula rodona: “Parlem de 
l’eutanàsia” amb el doctor 
Màrius Morlans, vicepresi-
dent del Comitè de Bioètica 
de Catalunya, i el doctor 
Xavier Busquet, referent per 
a l’atenció primària de l’ICS, 
del SAP del Vallès Oriental. 
Moderada pel doctor Josep 

M. Ibáñez. Cemav. Centre 
de Medicina Avançada del 
Vallès. 19.30.

Montornès del Vallès. 
Contes per a infants de 0 a 3 
anys: Tic Tac, amb Lídia Clua. 
Biblioteca de Montornès. 
17.30.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Campanya de donació de 
sang. Centre cívic i cultural 
La Fàbrica. 10.00-21.00.

Dijous 03

Aiguafreda. Aula de la 
Universitat a l’Abast. 
Xerrada “Maragall i l’Oda a 
Espanya. Una visió del segle 
XX català”, amb el periodista 
i escriptor Vicenç Villatoro. 
El Talleret. 19.00.

Granollers. Síndic. El defen-
sor de les persones. En línia. 
09.00.

Presentació del documental 
Como la extrema derecha se 
apoderó de Brasil, amb Hélios 

Dilluns 31

Granollers. Campanya de 
donació de sang. Parròquia 
de Sant Esteve. 10.00.

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

Moià. Tertúlia literària. 
Sobre la novel·la Les lleial-
tats, de Delphine Vigan, a 
càrrec de l’editor i traduc-
tor Jordi Martín Lloret. 
Biblioteca de Moià. 19.30.

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

Parets del Vallès. Groupe 
de conversation en français 
a càrrec de Marten Castro.  
Biblioteca Can Rajoler. 20.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Música en bolquers, conscien-
ciació musical per a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys. 
Biblioteca Joana Raspall. 17.30.

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

Taller de costura infantil.  
Biblioteca Contravent. 17.00-
19.00.

Grup de conversa en anglès.  
Biblioteca Contravent. 19.40.

Dimarts 01

Granollers. Vine a jugar a 

Scrabble en català. Local del  
Servei de Català. 17.00-19.00.

Mètodes de pagament el 
línia. Amb José Conti, comu-
nitat WordPress Granollers. 
Formació digital per a adults. 
Biblioteca Roca Umbert. 
18.30.

Xerrada de Victòria Camps: 
“Llibertat i seguretat 
en temps d’incerteses”. 
Organitza el grip En-Raonar. 
En línia. 19.00.

La Garriga. Conferència: 
“Els orígens de Catalunya”, 
a càrrec d’Enric Calpena.. VI 
Memorial Santi Cucurella.  
Teatre de la Garriga - El 
Patronat. 18.30.

Lliçà d’Amunt. Aula 
Tecnològica. Biblioteca Ca 
l’Oliveres de Lliçà d’Amunt. 
17.00.

Montornès del Vallès. 
Converses en anglès.  
Biblioteca de Montornès. 
09.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Club de lectura: Orgull i 
prejudici, de Jane Austen. 
Conduïda per Fina Dantí. 
Coordina Lola Tresserras. 
Biblioteca Casa de Cultura 
Joan Ruiz i Calonja. 18.15.

Dimecres 02

Caldes de Montbui. Xerrada: 
“La transició a Catalunya”, a 
càrrec de Josep Lluís Martín 

MONTORNÈS DEL VALLÈS 
‘tIC tAC’, LÍDIA CLUA.  
Contes per a infants. 
Biblioteca. Dimecres  
2 de febrer, 17.30.

LÍ
D

IA
 C

LU
A

Molina, director.  Anònims. 
18.30.

Presentació del llibre Quan 
s’esborren les paraules, 
amb l’autor, Rafel Nadal.  
Llibreria La Gralla. 19.00.

La Llagosta. Hora del conte 
amb Puri Ortega: Estava jo 
una nit. Can Pelegrí. 18.15.

Lliçà d’Amunt. Tardes de 
malabars. Espai jove El 
Galliner. 17.30-19.30.

Mollet del Vallès. Xerrada-
col·loqui: “¿Com volem que 
siguin les residències per a 
la gent gran?”, amb Teresa 
Riera, directora tècnica del 
Centre Geriàtric Adolfo 
Montaña de la FPHAG, i 
Maria José Carcelén, pre-
sidentade l’Associació 
Coordinadora Familiars 
de Residències 5+1. Casal 
Cultural. 19.00.

Montornès del Vallès. 
Tertúlies en català del 
Voluntariat per la Llengua, 
a càrrec de Salvador Coma.  
Biblioteca de Montornès. 
11.00.

Converses en francès.  
Biblioteca de Montornès. 
19.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Club de lectura juvenil: 
Retrum, quan érem morts, 
de Francesc Miralles. Per a 
joves d’entre 11 i 17 anys. 
Coordina Olga Casanova.  
Biblioteca Casa de Cultura 
Joan Ruiz i Calonja. 18.00.

Vilanova del Vallès. 
Formació: el certificat digi-
tal i IdCAT i IdCat Mòbil. 
Biblioteca Contravent. 17.00.

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a
www.el9nou.cat

8 14

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o 
cartolines mida A-4, o en un arxiu pdf, en 
format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de 
portar el nom i cognoms del nen/a, edat i 
població. També el nom de l’escola i el telèfon.
2.- La temàtica és: “COM T’IMAGINES UN 
MÓN MILLOR?”. La tècnica és lliure.
3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran 
dos dibuixos com a finalistes, que es publicaran a 
les pàgines d’EL 9 +PETIT. Tots els dibuixos 
finalistes participaran, a principis de juny, a la 
gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual 
per a l’alumne, quatre entrades per anar al parc 
aquàtic Aqua Brava i una subscripció a EL 9 
NOU i un lot de llibres per a l’escola.
4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a 
la redacció d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, 
Granollers), en horari d’oficina. També els podeu 
enviar per correu electrònic a

recepcio@vic.el9nou.com
5.- Només podran participar en el concurs les 
escoles de les comarques del Vallès Oriental i el 
Moianès.
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barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

Puig-reig

2X1
en l’entrada

al museu

cardona

2X1
en l’entrada

al museu

coll de nargó

2X1
en l’entrada

al museu

vic

30%
dte.

en l’entrada
al museu

les masies de voltregà

2X1
en l’entrada

al museu

vic

2X1
en l’entrada

al museu

riPoll

2X1
en l’entrada

al museu

barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

folgueroles

2X1
en l’entrada

al museu

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

exclusiu
Per als
subscriPtors

descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

2X1
en l’entrada

al museu

figueresmanlleu

2X1
en l’entrada

al museu

els
suBsCrIPtOrs
tenen Preus
esPeCIals Per

VIsItar els
PrInCIPals

museus
de CatalunYa

50%
dte.

en el Preu de 
l’entrada

barcelonatorrelles de llobregat

2X1
en CIrCuIt

de
maquetes
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L’Ametlla del Vallès

Sala Polivalent. “Els nostres 
avis”, fotografies. Organit·
za l’AFA amb el suport de 
l’Agrupació de la Gent Gran. 
Fins al juny. 

Caldes de Montbui

Museu Thermalia. “L’efer·
vescència del termalisme” i 
“L’art del Fons Mas Manolo 
Hugué”. Permanents.

Centre Ateneu Democràtic. 
“Quan s’enduen el país. L’es·
poli franquista als ateneus 
de Catalunya”. Fins al 20 de 
febrer.

Canovelles

Sala Arimany. “Ceremonia 
de color”, pintures de Juan 
Navarro. Fins al 5 de març.

Cardedeu

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

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. 

Cardedeu amb l’Art Vigent 
2021: “Plens i buits”, de l’es·
cultora i ceramista Glòria 
Ortega. Fins al 24 d’abril.

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

L’estació és allà... “Un recor·
regut per l’art”, de Pol del 
Moral. Fins al 31 de gener.

Fogars de Montclús

Centre d’Informació de 
Fogars. “El Montseny és una 

muntanya”. Permanent. 

Masia Mariona de 
Mosqueroles. “Univers 
Patxot”. Permanent.

Can Casades de Sant Fe. 
“El Montseny. Reserva de la 
Biosfera”. Permanent.

La Garriga

Institut Vil·la Romana. 
“Viacrucis en 50 estacions”, 
de Bernard Aldebert. Fins a 
l’11 de febrer.

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

La Torre del Fanal. “Quan 
parles fas màgia”, del 
Voluntariat per la Llengua. 
Fins al 31 de gener.

Granja-cafeteria La Mila. 
“Retrospectiva de pintura”, 
de Margarida Llobet. Fins al 
31 de gener.

Granollers

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

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve”. 
Fins al juny del 2022. 

“Poemes de l’Alquimista”, de  

EXPOSICIONS 
Sant Celoni

Rectoria Vella. “Atemporal. 
Imatges perdurables”, pintu·
res de Sara Sabé Tort. Del 5 
de febrer al 27 de març.

Biblioteca L’Escorxador. 
“Sentir l’invisible”, instal·
lació sonora de Puig Ventura 
Álvarez. Permanent.

Can Ramis. Il·lustracions 
dels alumnes de Batxillerat 
Artístic de l’Institut Baix 
Montseny. Fins al 6 de 
febrer.

Sant Feliu de Codines

Biblioteca. “Pompeu Fabra, 
el científic de la llengua”. 
Fins al 5 de febrer. 

Sant Pere de Vilamajor

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

Centre d’Art La Rectoria. 
“Índice. Estuve a punto de 
decir lo que estaba pensan·
do...131”, de Pere Pich. Fins 
al 20 de febrer. 

Sta. Eulàlia de Ronçana

Casa de Cultura Joan Ruiz 
i Calonja. “Un passeig per 
la memòria”, pintures de 
Conxita Pladevall. Fins al 31 
de gener.

Vallromanes

Casal. “El colors, Matisse i la 
imaginació”, dels alumnes de 
segon d’ESO de l’IE Els Tres 
Pins. Fins al 4 de febrer.

Joan Fontcuberta. Fins al 6 
de març.
 
“Posar·se en lloc de l’al·
tre”, de Luz Broto. Fins al 3 
d’abril.

Museu de Ciències 
Naturals. “Tu investigues!”, 
“Sala d’invertebrats”, “Aula 
de malacologia Frederic 
Travé” i “Aula de paleonto·
logia Joan Maria Viader”. 
Permanents.

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

“Les cuques”, una mirada a 
l’obra literària de Julià Gui·
llamon. Fins al 31 de gener.

Centre Cívic Palou. “Palou i 
els mestres Celestí Bellera i 
Rita Gibernau”. Fins al 31 de 
gener.

Centre Cívic Nord. “Música 
i dansa”, pintures de Joan 
Aiza. Fins al 10 de febrer.

El Mirallet. “Construyendo 
el puente entre lo visible 
y lo invisible”, de Kasia 
Derwinska. 

La Gralla. “L’aventura d’il·
lustrar i contar cançons”. 
Fins al 17 de febrer.

Espai Tranquil. “El temps 
es fon”, ceràmica de Marta 
de Juan Llinàs. Fins al 7 de 
febrer.

Planta baixa de l’ajunta-
ment. “Esport femení a 
Granollers: els inicis”, foto·
grafies. Fins al 28 de febrer.

La Llagosta

Centre Cultural. “Camino de 
Santiago”, pintures de Maite 
Vázquez. Fins al 12 de febrer. 

Lliçà d’Amunt

Biblioteca Ca l’Oliveres. 
“L’art de crear amb fusta”, de 
Pere Parramón i Oller d’Ar·
tistes del Vallès.

 Llinars del Vallès

Espai d’Art Llinars. “M dMa·
tèric”, de Marga Madrigal. 
Fins al 31 de gener.

Mollet del Vallès

Museu Abelló. “L’art 
modern a la col·lecció Abelló, 
segles XIX·XX” i “Abelló, un 
tast”. Permanents.

“Música de càmara”, de 
Manuel Outumuro. Fins al 
16 d’abril. 

L’aparador: “Mirabilia del 
pintor”, de la fotògrafa Maite 
Camarés. Fins al 27 de febrer.

El racó de l’artista: “La ciutat 
de les formigues”, de Xus de 
la Cruz.   

La Marineta. Premi de Foto·
grafia de Sant Vicenç.

Montmeló

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

Montseny

Casal de Cultura.  “Les 
esquelles d’en Jaume” i “El 
Parc Natural del Montseny. 
Un diàleg entre l’home i el 
territori”. Permanents.

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

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

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

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€
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CARDEDEU  Dijous

Esbarjo	 Delicioso	 20.00

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 Deliciso	 18.30
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 20.30

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 Spider-man	no	way	home	 17.00	/	18.10	i	21.00
	 Agentes	355	 20.00	i	22.30
	 Scream	(Atmos)	 15.50,	18.00,	20.15	i	22.30
	 Spider-man	no	way	home	(Atmos)	 16.00,	19.00	i	22.00
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 16.00,	19.00	i	22.00
	 Encanto	 16.00
	 El	método	Williams	 16.30	i	22.00	/	18.00	i	20.45
	 Matrix	resurrections	 19.15
	 ¡Canta!	2	 17.00	i	19.15	/	16.10	i	18.20
	 West	Side	Story	 21.30
	 Clifford,	el	gran	perro	rojo	 16.00
	 Buscando	la	mágica	Doremi	(cat.)	 20.30
	 The	King’s	Man:	La	primera	misión	 22.15
	 La	abuela	 16.30,	18.30,	20.30	i	22.20
	 Belfast	 16.00,	18.00,	20.00	(dj.	VOSE)	i	22.00
	 En	un	muelle	de	Normandía	 16.00,	19.45	i	22.00
	 Lunáticos	 18.00
	 Mamá	o	papá	 16.15	i	18.15
	 El	pacto	 20.15	i	22.30

SANT CELONI  Dimecres

Ocine	 ¡Canta!	2	 18.20
	 La	abuela	 17.45,	20.30	i	22.30
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 19.00	i	21.50
	 Agentes	355	 19.45
	 Matrix	resurrections	 22.00
	 Spider-man	no	way	home	 19.00	i	22.00
	 Scream	 18.10,	20.20	i	22.30

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.	Pel	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.

BELFAST
Regne Unit 2021. Dir. Kenneth 
Branagh. Amb Jude Hill, Lewis 
McAskie i Caitriona Balfe. 
Drama.	Drama	de	maduresa	
ambientat	en	els	tumults	de	
la	Irlanda	del	Nord	de	finals	
dels	anys	60	que	segueix	el	jove	
Buddy	mentre	navega	per	un	
paisatge	de	lluita	obrera,	canvis	
culturals	radicals	i	violència	
sectària.	Buddy	somia	amb	un	
futur	glamurós	que	l’allunyi	dels	

problemes,	però,	mentrestant,	
troba	consol	en	el	seu	carismàtic	
pare	i	la	seva	mare,	i	en	els	seus	
alegres	avis.

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,	
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.	

CARTELLERA

CINEMA 

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	diferents	talents,	
als	quals	Stanton	sabrà	treure	
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	aconseguir	el	
màxim	d’èxit	possible.

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

EL PACTO
Dinamarca 2021. Dir. Bille 
August. Amb Birthe Neumann 
i Simon Bennebjerg. Drama.	
Finals	dels	anys	quaranta.	
L’escriptora	Karen	Blixen,	de	
63	anys,	és	al	cim	de	l’èxit	i	
sembla	ser	la	pròxima	a	guanyar	
el	Premi	Nobel	de	Literatura.	
Després	de	deixar	enrere	la	
seva	renúncia	a	la	famosa	
granja	a	l’Àfrica	per	tornar	a	la	
seva	Dinamarca	natal	i	havent	

OCINE 
GRANOLLERS 
Els	actors	Jamie	Doman,	
Judi	Dench	i	Jude	Hill,	
a	la	pel·lícula	‘Belfast’
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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

gUia ServeiS
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habitants, un nou assassí ha 
tornat. Fent servir el mateix 
rostre que Ghostface, el nou 
agressor començarà a atacar un 
grup d’adolescents per treure 
a la llum secrets del mortífer 
passat del poble.

SPIDER-MAN  
NO WAY HOME
Estats Units 2021. Dir. 
Jon Watts. Amb Tom 
Holland, Zendaya i Benedict 
Cumberbatch. Ciència-ficció. 
Per primera vegada en la història 
cinematogràfica de Spider-Man, 
el nostre heroi, veí i amic és 
desemmascarat, i per tant ja no 
és capaç de separar la seva vida 
normal dels enormes riscos que 
comporta ser un superheroi. 
Quan demana ajuda al doctor 
Strange, els riscos passen a 
ser encara més perillosos, i 
això l’obliga a descobrir el que 
realment significa ser Spider-
Man. Seqüela de Spider-Man: Far 
from Home.

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

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.

Moonbound explica la història 
del petit Pete, que s’embarca 
en un viatge encantador 
juntament amb l’escarabat, el 
Sr. Zoomzeman i Sandman per 
rescatar a la seva germana petita 
del malvat Moon Man.

MAMÁ O PAPÁ
Espanya 2021. Dir. Dani de 
la Orden. Amb Paco León i 
Miren Ibarguren. Comèdia. 
Flora i Víctor són els pares que 
tot nen voldria tenir: moderns, 
divertits i afectuosos. No 
obstant això, tot es torça el dia 
que decideixen divorciar-se i 
apareix l’oportunitat laboral amb 
la qual porten somiant tota la 
vida. Només hi ha un problema: 
la custòdia. Cap està disposat 
a cedir. Així que, per ordre de 
la jutgessa, els nens hauran de 
decidir amb qui es queden: amb 
la mama, o amb el papa. A partir 
d’aquest moment, els pares 
modèlics es declaren la guerra i 
no hi haurà treva. Tots dos faran 
tot el possible per no obtenir la 
custòdia dels seus fills.

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

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

perdut l’amor de la seva vida, 
ara Karen s’ha reinventat a 
si mateixa com una sensació 
literària. Ella continua sent un 
geni aïllat. No obstant això, la 
seva vida trontollarà el dia que 
coneix un talentós poeta de 30 
anys. Karen li promet la fama 
literària si ell a canvi l’obeeix 
incondicionalment, fins i tot a 
costa de perdre-ho tot a la seva 
vida.

EN UN MUELLE  
DE NORMANDIA

França 2021. Dir. Emmanuel 
Carrère. Amb Juliette Binoche i 
Dider Pupin. Drama. Marianne 

Winckler, una reconeguda 
autora, decideix escriure un 
llibre sobre la precarietat 
laboral vivint aquesta realitat 
de primera mà. Per a això, 
ocultant la seva identitat, 
aconsegueix feina com a 
netejadora en un poble de 
Normandia, al nord de França, 
i descobreix una vida ignorada 
per la resta de la societat en la 
qual cada euro guanyat o gastat 
importa. Malgrat la duresa 
de l’experiència, la solidaritat 
entre companys crea forts llaços 
d’amistat entre Marianne i 
ells. L’ajuda mútua condueix 
a l’amistat i l’amistat a la 
confiança, però què passa amb 
aquesta confiança quan la veritat 
surt a la llum?

LA ABUELA
Espanya 2021. Dir. Paco 
Plaza. Amb Almudena Amor 
i Vera Valdez. Terror. Susana 

ha de deixar la seva vida a 
París treballant com a model 
per tornar a Madrid. La seva 
àvia Pilar acaba de patir un 
vessament cerebral. Anys enrere, 
quan els pares de Susana van 
morir, la seva àvia la va criar com 
si fos la seva pròpia filla. Susana 
necessita trobar algú que cuidi 
la Pilar, però el que haurien de 
ser només uns dies amb la seva 
àvia s’acabaran convertint en un 
terrorífic malson.

LUNÁTICOS
Alemanya 2021. Dir. Ali 
Samadi Ahadi. Animació. Basat 
en un dels llibres infantils 
més populars d’Alemanya, 

OCINE 
GRANOLLERS 
Els actors Birthe Neumann  
i Simon Bennebjerg a la 
pel·lícula ‘El pacto’
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Fa 30 anys 
27/1/1992

“L’aigua 
que va causar 
els degoters al 
Palau d’Esports 
va entrar 
pels extractors”

Fa 20 anys 
28/1/2002

“Policlínica 
de Granollers 
proposa a 
Sanitat reduir 
alguns serveis 
mèdics”

Fa 10 anys 
30/1/2012

“Detenen a 
València l’home 
acusat de matar 
la seva dona 
a Granollers”

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 31 a 3.

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
✚ COMAPOSADA 
C. Centre, 29.  
Tel. 93 871 83 14 | dies 31 a 3.

Granollers
✚ PARERA 
Pl. de l’Oli, 3. Tel. 93 870 00 38 
| dilluns a dissabte, de 9 a 13h i 
de 16.30 a 20.30h. 

✚ POU 
Av. Francesc Macià, 149. Tels. 
93 879 58 69 / 618 582 154 | 
laborables, de 8 a 22h. Dissabte, 
diumenge i festius, de 9 a 22h.  
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 31 a 3.

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
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 31. 
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 1. 
✚ CLIMENT 
Rambla Pompeu Fabra, 81. 
Tel. 93 570 73 68 | dia 2. 
✚ L’ESTACIÓ 
C. Sant Ramon, 55.  
Tel. 93 593 30 93 | dia 3.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 31. 

✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 4.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 1. 
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 2. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 3.

Montornès del Vallès
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 31. 
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 1.
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 2. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 3.

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
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 31. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 1. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 2. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 3.

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. Rivalitats que totes 
les comunitats es volen fer a elles mateixes 
/ 2. A parer d’un valencià és com semblar. 
Transmeto preguntes a altes instàncies / 3. La 
fi del món. Pa empaquetat a ritme de heavy 
hispànic. Final del partit / 4. Una mort ben 
formal. Per cada unitat en calen dues / 5. No 
li interessen gens ni les mens ni els corpores 
sans. Oïes en certa manera l’escapçament de 
la lesió / 6. Extrems de l’Inter. Digne de con-
fiar-se a la Medicina. Raja fotent-li un roc / 7. 
Fibra extreta del capoquer, que no basta mai. 
Per ser de les pestanyes no és prou conciliar 
/ 8. Acció de no voler (de negar-se a la lició?). 
Vist d’esquena és alt / 9. Mal dol. L’os visible 
del calaix / 10. Aigua calenta pels que viuen a 
cal déu, com ara Andorra. Jotes no ballables, 
per gregues / 11. Para la mà. Dels trajectes 
sanguinis que alteren la corista. Gènova la 
vella / 12. Fa l’hora rodona i el text seguit. 
Aflaquit, demagrit, aprimat / 13. Es fica en un 
delicte a tota marxa. No peta bé, però és per a 
tot els públics.

VERTICALS: 1. Com un tòpic, el típic de 
l’antiga Canop. Els altres giràfids el conside-
ren una mala còpia / 2. Opera encara vigent. 
Milhomes del Xino, dels que s’arrepengen. 
Algú indeterminat / 3. Quan plega voluntària-

ment del càrrec deixa una divorciada. Viu a 
la riera però té regust de pollastre / 4. Si no 
fos per ell els polítics es posarien tots al mig. 
Forneixo la filla / 5. Enemics d’Estar Segurs. 
Sembla demoníac i en canvi és resplendent. 
De tres en un ruc / 6. Tremolar, potser de 
massa témer. Un carret fet malbé per cul-
pa de la boca escopidora / 7. S’imposa en 
exemple. Demostració de no voler (de negar 
l’acció?). Rimes sense cap ni peus / 8. Faci 
piscines. Branca de la biologia que estudia 
la dona d’acció / 9. Clatell considerat a mode 
de clot. Ruda com una òpera / 10. Insti-
tut d’Estudis i prou. Concepte filosòfic de 
l’ésser en ell mateix. Institut de Prou i prou 
/ 11. Impedeixi. Escrit per justificar-se amb 
vocació ofensiva / 12. Trontolla, el barco, per 
sobre i sota del sot. Arriba, per ordre, amb la 
cavalleria.

FES-TE 
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d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’
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93 889 49 49
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Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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

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

SORTEIG
D’ENTRADES

DOBLES

VilaNoVa DE sau

2X1
EN

NORDIc
wALkING

2X1
EN

L’ENTRADA
fAmILIAR

blaNEs

Dte. de

30
per viatge.

Vic

saNta EuGèNia DE bErGa

2X1
EN LES

VISITES A LA
GRANjA

aUDITORI C. Ponent, 41 

eSCOLaPI bLaU Av. Sant Esteve s/n 

CORONa C. Sant Josep de Calassanç. 19

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

consulteu
els

descomptes

pENEllEs

2X1
EN LES
VISITES

GuIADES

2X1

Vic

consulteu el codi del mes de febrer 
entrant a: el9club

SuPErmErCAt-onlinE

bonpreuesclat.com
5 de

descompte
en compres

online

1a visita
gratuïta

(diagnòstic
estudi dental amb rxs)

i 1 neteja
lEs fraNquEsEs DEl Vallès
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S’imaginava que això de les masca-
retes donaria per a tants mesos?

No, ni molt menys. Quan va entrar 
la covid, la feina va baixar molt i al 
principi es tractava d’una solució 
d’emergència. Vam engegar el 2020 i 
fins ara, que som al 2022.

Tenen calculat quantes mascare-
tes han fabricat fins ara?

En tenim de dues qualitats. De 
mascaretes de cotó, en devem haver 
venut un milió tranquil·lament. I de 
les mascaretes transparents, que és 
una altra qualitat, cap a mig milió.

I continuen tenint encàrrecs?
La demanda és una muntanya rus-

sa. La gent ens estem guiant pel que 
s’explica a la tele, la ràdio i els diaris. 
És a dir, s’informa que puja una ona-
da, la gent comença a comprar. Que 
ara toca el passaport covid, doncs la 
gent en compra per poder sortir. Amb 
l’òmicron es parla de les FFP2, ja que 
aleshores la demanda baixa una mica. 
El mercat és una muntanya russa.

Les mascaretes transparents són 
un dels productes estrella de Rutex. 
Com van arribar-hi?

Perquè les mascaretes FFP2 tenen 
una respiració molt dura. Hi ha gent 
gran que pujant escales s’hi ofega. I, 
a més, amaguen el rostre de la gent, 
que a l’hora de parlar també és un 
problema. Teníem per la mà molts 
assajos de laboratori per fer un tei-
xit que fos molt més obert i que al 
mateix temps fos prou tancat perquè 
no passés el coronavirus, de 0,20/0,30 
micres aproximadament. El vam 
portar a certificar i el van aprovar. 
La nostra mascareta transparent la 
va conèixer una persona d’audició 
limitada i, com que es comuniquen 
llegint els llavis i amb la llengua de 
signes, ens va dir que funcionaria 
perfectament. I de les persones amb 
problemes d’audició vam passar als 
gimnasos. Tenim un acord amb els 
gimnasos DiR i la majoria dels seus 
clients porten la nostra mascareta 
perquè a l’hora de respirar només té 
l’1% de resistència a l’aire. Per fer 

esport, doncs, també va molt i molt 
bé. A part que no entela les ulleres.

De quin material estan fetes 
aquestes mascaretes transparents?

És d’un material artificial que es 
diu poliamida. Prové del petroli, però 
és sostenible perquè la que fem servir 
nosaltres prové del reciclatge. Tot el 
que fem és ecosostenible, fins i tot la 
goma és sense làtex.

Quines exigències els demanen 
per certificar una mascareta?

La norma UNE 0065 obliga les mas-
caretes perquè tinguin un mínim del 
90% de protecció bactericida. Com es 
fa? Doncs se situa una colònia de bac-
teris durant dos dies a sota de la roba 
i es veu l’avanç, si traspassa o no tras-
passa la mascareta. I també demana 
una respiració mínima de 60 hecto-
pascals, que té a veure amb la pressió 
de l’aire. Si el 100% seria un mur, que 
no deixa passa res, i el 0%, res, nosal-
tres tenim només l’1%. És molt i molt 
baix i, en canvi, de protecció bacteria-
na tenim un 95% a 30 rentats. 

Els vostres teixits semblen una 
mica de ciència-ficció.

La pandèmia ens ha ensenyat a les 
empreses tèxtils a reinventar-nos. 
Què vull dir? Que estàvem estancats 
amb la moda i la moda ha arribat a un 
límit. Els grans distribuïdors de roba 
fan repeticions molt llargues, teixits 
molt bàsics, tot de ve de fora... Això 
de la covid ens ha ensenyat a especia-
litzar-nos en teixits més tècnics. 

El futur del tèxtil a casa nostra 
passa per aquestes robes especials?

I també pels acabats especials. Un 
cop teixida la roba es banya amb una 
fórmula màgica perquè faci alguna 
cosa determinada.

En què estan treballant ara?
Ara estem treballant fort els tei-

xits hidròfobs, que són els capaços 
d’escopir els líquids, com el vidres als 
cotxes, i també els antibactericides, 
sobretot perquè algú que porti un 
vestit tot el dia no faci olor. 

Jesús Medina
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Ruano, de 42 anys, és de Sant Antoni de Vilamajor i té 
fàbrica a Castellar del Vallès. Darrere les mascaretes 
transparents que fan servir els mestres o les persones 
sordes hi ha la seva l’empresa.

“La pandèmia ens ha ensenyat a  
les empreses tèxtils a reinventar-nos”

JOSEP RUANO, gerent de Rutex, empresa 
fabricant de mascaretes transparents

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LXVII)

Aficionat 
caní
La Cursa de Sant Vicenç 
de Mollet, que es disputa 
cada any al voltant de la 
celebració del patró de la 
ciutat, és una de les més 
destacades del calendari 
esportiu atlètic al Vallès 
Oriental i, per tant, té 
molts seguidors. I no 
només persones. Aquest 
diumenge al matí, aquest 
gos de la imatge es mira-
va atentament els partici-
pants en la prova durant 
la sortida que es va fer 
a l’avinguda del Parc de 
Mollet. 
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VISIÓ PERIFÈRICA


