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La Generalitat planifica 
actuacions en punts clau 
per evitar un gran foc 
forestal al Montseny

Els Mossos denuncien 
el responsable d’una 
deixalleria de Vilanova per 
gestió il·lícita de residus

L’Hospital Clínic confia que 
el Centre de Radioteràpia 
de Granollers entri en 
servei el setembre del 2023

(Pàgina 12)(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 4)
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(Pàgines 23 a 25 i editorial) L’atleta kenyana va travessar la meta de la Mitja Marató amb un temps d’1 hora 7 minuts i 18 segons
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Salvador Cristau, segon 
bisbe de Terrassa des que 
es va segregar la diòcesi el 
2004, va prendre possessió 
del càrrec a la seu catedra-
lícia de la basílica del Sant 
Esperit aquest dissabte. A 
la cerimònia el van acompa-
nyar 20 bisbes i 2 abats.

Salvador 
Cristau pren 
possessió 
del bisbat 
de Terrassa

(Pàgina 8) El bisbe Salvador Cristau fa un petó al Lignum Crucis dissabte a Terrassa

Victòria a casa 
del KH-7 
Granollers 
contra el BM 
Porriño (36-29)

(Pàgina 27)

El CB Mollet 
supera el sostre 
dels 100 punts 
contra l’Alginet 
(102-97)

(Pàgina 32)

La kenyana Purity Jemutai 
bat el rècord femení de la Mitja
Uns 4.000 atletes participen a la cursa que va guanyar Mike Boit amb una marca d’1 hora i 40 segons

El tercer carril 
de la C-17 de 
Lliçà a Parets 
s’obre aquesta 
setmana

(Pàgina 6)

Tres empreses 
interessades 
a comprar 
Class Plastics 
de Martorelles 

(Pàgina 17)
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Treballs de neteja de la bassa de Can Plans, a Figaró, amb voluntaris de l’ADF Montseny-Congost

“A l’ADF apostem al cent 
per cent per la prevenció”
L’ADF Montseny-Congost fa el manteniment de quatre basses 

La Garriga

F.P.

Els voluntaris de l’ADF 
Montseny-Congost han 
treballat aquests darrers 
caps de setmana en el man-
teniment de la bassa de 
Can Plans, a Figaró, que, en 
cas d’incendi, permetria a 

helicòpters i camions dels 
Bombers agafar aigua en un 
punt estratègic a la conflu-
ència dels espais naturals del 
Montseny i dels cingles de 
Bertí. Han retirat canyissar 
de l’interior de la bassa i 
han desbrossat la vegetació 
de l’entorn, que eliminen 
després amb cremes contro-

lades. Darrerament, també 
han treballat a la bassa dels 
Tremolencs, a la Garriga; en 
la neteja de l’entorn de la 
font de Rupit, prop de Sant 
Cristòfol, o al tram del rec 
Monar entre la Passola i Can 
Gallicant. “Són actuacions 
que ens serveixen per fer 
pràctiques i que són útils 

Acció Climàtica 
planifica actuacions 
en punts estratègics 
per evitar un gran foc 
forestal al Montseny
El govern redactarà enguany els plans de 
Montseny i Montnegre per executar-los el 2023

pla de prevenció d’incendis 
forestals a Catalunya per al 
període 2022-2025 que s’ha 
presentat recentment.

El govern multiplica per sis 
la inversió prevista i passa de 
3 milions anuals a 18. Anna 
Sanitjas, directora general 
d’Ecosistemes Forestals i 
Gestió del Medi, ressalta la 
necessitat d’actuar de mane-
ra ferma tenint en compte 
el context de canvi climàtic. 
També perquè “venim de 50 
anys que el bosc ha anat crei-
xent i cada vegada hi ha més 
hectàrees i més denses”.

La creació del perímetres 
de protecció prioritària és 
una de les accions principals 
previstes al document. La 
Generalitat preveu destinar-
hi 6,8 milions anuals al con-
junt de Catalunya. Segons ha 
explicat Sanitjas a EL 9 NOU, 
els plans parteixen d’una 
diagnosi i d’una “anàlisi 
dels riscos” de patir un gran 
incendi forestal en cadascun 
d’aquests espais. A partir 
d’aquí, es planificaran espais 
oberts o zones de baixa càr-
rega de vegetació que donin 
als Bombers “oportunitats 
per aturar un incendi” o aju-
dar a reduir-ne la potència. 
D’aquesta manera, es vol evi-
tar que es creï un foc forestal 
que superi la capacitat d’ex-
tinció dels Bombers i pugui 
cremar tot un espai natural 
en poques hores. Els punts 
on s’intervindrà no estaran 
només al perímetre de cada 
àmbit. També es planificaran 
zones estratègiques a l’in-
terior de cada espai natural 
que permetin atacar el foc 
amb més garanties d’èxit. A 
més, el document tindrà en 
compte la necessitat de punts 
d’aigua o de camins per acce-
dir als espais naturals en cas 
d’emergència. “És un pla que 
és transversal, no és només 
una acció concreta.” 

Sanitjas també valora 
que són plans que es faran 
“amb participació del terri-
tori”. En el cas dels parcs del 
Montseny i del Montnegre 
i el Corredor, hi participarà 
la Diputació, que n’és la ges-
tora. També dels Bombers. 
“Identifiquem aquells espais 
on, en cas d’un gran incendi 
forestal, ens podrien donar 
una oportunitat per aturar-

Cinc línies 
d’actuació
Sant Celoni

El nou pla de prevenció 
d’incendis 2022/2025 del 
Departament d’Acció 
Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural fixa 
cinc línies de treball 
principals: la creació 
d’infraestructures de 
prevenció d’incendis amb 
el desenvolupament del 
perímetre de protecció 
prioritària (PPP) com a 
element més destacat (6,8 
milions anuals), els ajuts 
per actuacions estratègi-
ques en finques privades 
(5 milions anuals), el 
reforç dels grups especials 
de prevenció d’incen-
dis forestals i la millora 
dels equipaments de les 
agrupacions de defensa 
forestal (ADF) amb 2 
milions anuals, el suport 
als ajuntaments per a la 
protecció d’urbanitzaci-
ons i nuclis de població 
(2,4 milions anuals) i el 
desenvolupament d’un 
nou programa informàtic 
i d’una app per gestionar 
el risc d’incendi. A banda, 
es compta amb una inver-
sió de set milions extres 
procedents dels fons euro-
peus Next Gerantion per 
fer noves infraestructures 
de prevenció d’incendis 
forestals arreu del país 
fins l’any 2026.

Deu actuacions  
de manteniment  
de camins forestals 
a Sant Celoni
Sant Celoni 

L’Ajuntament de Sant 
Celoni ha fet aquests dar-
rers mesos actuacions de 
millora de ferm i de man-
teniment de la vegetació 
dels marges a 10 camins. 
Els treballs formen part del 
pla de prevenció d’incendis 
forestals, que té el suport 
econòmic de la Diputació. 
Entre d’altres, s’ha millorat 
el camí de Fuirosos (a la 
foto), de Can Vernenc, de la 
Creueta o del Pont Blanc. 

Sant Celoni

Ferran Polo

El Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agen-
da Rural redactarà durant 
aquest any els plans de pre-
venció d’incendis que delimi-
taran els perímetres de pro-
tecció prioritària (PPP) als 
parcs naturals del Montseny 
i del Montnegre i el Corredor 
amb l’objectiu d’executar-
los durant l’any que ve. En 
el cas dels cingles de Bertí, 
el projecte dels perímetres 
de protecció prioritària es 
començarà a redactar a finals 
d’aquest any o inicis del 2023 
i s’executarà després. Tot ple-
gat està inclòs dins del nou 
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Al carrer Sant Ramon, a Vallromanes, s’han fet recentment treballs d’obertura d’una franja de protecció

Sis municipis faran franges aquest 
any amb suport de la Diputació
Són Sant Pere, Gualba, Bigues i Riells, Vallromanes, Vilanova i Fogars

Vallromanes

F.P.

Sis ajuntaments executaran 
aquest 2022 franges de pro-
tecció de zones urbanitzades 
amb les aportacions de la 
Diputació. En total, s’actuarà 
en unes 35 hectàrees entre 
Refugis del Montseny (8,33), 
a Sant Pere; Royal Park 
(7,40), a Gualba; Can Regasol 
(10,88) i Castell de Montbui 
(10,79), a Bigues i Riells 
del Fai; El Xargall (1,66), a 
Vilanova; al nucli de la Costa 
(2,93), a Fogars; i Can Carló 
(3,06), i L’Oasi-Cal Tabal 
(2,38), a Vallromanes. 

A Vallromanes, l’Ajunta-
ment treballa amb l’objec-
tiu de poder executar les 
dues franges entre el març 
i l’abril, abans que comenci 
el període de major risc d’in-
cendi. A banda, preveuen 
demanar la redacció dels pro-
jectes per a les franges del 
nucli urbà de Can Palau i fer 

el manteniment de les que es 
van obrir l’any 2020.

Jesús Cano, regidor de 
Medi Ambient de Bigues i 
Riells del Fai, destaca que 
aprofiten “tots els recursos 
que arriben”. “La llei ens 
obliga a actuar com a admi-
nistració però els recursos 
són limitats. No tenim tots 
els que voldríem”, afegeix. 
L’Ajuntament encara treballa 
en l’obertura de franges a 
totes les urbanitzacions del 
municipi, més de 20. “Moltes 
estan envoltades de bosc”, 
recorda Cano. Amb tot, valo-
ra que el veïnat està molt 
conscienciat amb el perill 
dels focs forestals. “La gent 
avisa de seguida”, diu.

ACTUACIONS DEL 2021

L’any 2021, les aportacions 
de la Diputació van finançar 
l’obertura de vuit franges 
d’urbanitzacions a cinc 
municipis diferents: Torre 

Tavernera i Can Balet, a 
Vallromanes; Can Prat, a 
Lliçà de Vall; Casa Nova, a 
Vilanova; Els Manantials, 
Can Castanyer i Font Gra-
nada, a Bigues i Riells del 
Fai, i Can Suquet, a les Fran-
queses. Durant l’any passat, 
també van demanar recursos 
tècnics Vilanova (per les 
Roquetes i Can Rabassa), 
Caldes (per part del Farell), 
Vallromanes (Can Balet), 
Tagamanent (per al nucli de 
Santa Eugènia del Congost) i 
Sant Pere (Faldes). 

A Sant Celoni, l’Ajunta-
ment està treballant amb 
l’establiment del servei 
d’obertura i manteniment 
de les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis al vol-
tants de les urbanitzacions 
i nuclis de població. A més, 
intervé al manteniment de la 
franja exterior de la urbanit-
zació de Boscos del Montne-
gre, que està regulada per 
una ordenança.
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Treballs de neteja de la bassa de Can Plans, a Figaró, amb voluntaris de l’ADF Montseny-Congost

de cara a la prevenció d’in-
cendis forestals”, ressalta 
Ramir Lafuente, membre de 
l’ADF Montseny-Congost. 
A més, fan manteniment 
de camins forestals amb la 
retirada d’arbres caiguts que 
impedirien el pas de vehicles 
d’emergències en cas d’un 
incendi forestal. Tenen dues 
basses més –la de Can Beia, 
a l’Ametlla, i la dels Pales-
trins, a Cànoves– on també 
fan el manteniment periòdic 
per assegurar que estaran 
disponibles durant l’estiu. 

Lafuente defensa el paper 
de les ADF. “Podem enllaçar 
l’esperit del voluntariat amb 
les propietats i els recur-

sos públics” i ajudar a fer 
gestió forestal a finques on 
ara no se’n fa. “Hi ha molt 
petit propietari forestal a 
qui no és rendible fer la 
gestió dels seus boscos. Per 
això, seria important que 
hi hagués recursos per aquí 
i solucionar aquest pro-
blema”, defensa Lafuente. 
Afegeix que, des de l’ADF 
Montseny-Congost, estan 
“esperant amb ganes” per 
“saber com es destinaran els 
diners” previstos al pla de 
prevenció d’incendis fores-
tals 2022/2025 del Departa-
ment d’Acció Climàtica. “I 
veure quines tasques podem 
fer des de les ADF”, diu 

Lafuente, que recorda que 
aquestes entitats aposten 
“al cent per cent per la pre-
venció”. “És un projecte molt 
ambiciós que volem veure 
per escrit”, afegeix. 

A Sant Celoni, l’Ajunta-
ment dona una subvenció 
anual a l’ADF per a la con-
tractació de personal de vigi-
lància per fer la campanya 
d’informadors forestals. Té 
com a finalitat minimitzar el 
risc d’incendis durant l’estiu 
al Parc Natural del Montne-
gre a través de punts d’infor-
mació i control que es fan als 
principals accessos a l’espai 
protegit dins del terme de 
Sant Celoni.

“Per revertir 
la situació 
de sequera 
ha de caure 
força aigua”

Sant Celoni

F.P.

El Departament d’Ac-
ció Climàtica va fer la 
setmana passada un crit 
d’alerta per l’elevat perill 
d’incendi forestal que 
es registrava en alguns 
punts de Catalunya per la 
coincidència de la sequera, 
dies amb humitats baixes 
i presència de vents des-
tacats en algunes zones. 
“D’hiverns secs, n’hem 
tingut històricament, no 
és tant anormal. Però ara 
venim d’un estiu i una 
tardor secs. Les pluges 
del novembre van anar 
bé però, amb la sequera 
que portaven, els boscos 
de seguida han comen-
çat a donar senyals de 
sequera”, constata Asier 
Larrañaga, tècnic del Grup 
de Recolzament d’Actu-
acions Forestals (GRAF) 
dels Bombers. “En general, 
aquest gener hem tingut 
més activitat per incen-
dis de vegetació”, indica 
el tècnic del GRAF, que 
afegeix que el risc “és més 
alt on hi ha situacions de 
vent”. Sovint lligades a 
cremes controlades, que 
encara estan permeses. 
“Els pagesos han vist com 
se’ls escapaven”, apunta.

Larrañaga assegura que 
“el punt de partida no és 
bo” però que “ara és molt 
difícil avançar com serà la 
primavera o l’estiu” per-
què fer previsions a llarg 
termini “és molt agosarat”. 
Amb tot, “partim d’uns 
valors de sequera molt ele-
vats i per revertir aquesta 
situació ha de caure força 
aigua”, valora Larrañaga.
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los”, indica Asier Larrañaga, 
tècnic del Grup de Recolza-
ment d’Actuacions Fores-
tals (GRAF) dels Bombers. 
Defensa que “la inversió 
en gestió forestal ha d’anar 
encaminada a evitar que es 
cremin grans masses fores-
tals” i que s’ha de fer, també 
“amb criteris de gestió fores-
tal”. La definició d’aquests 
punts clau es fa a través de 
l’experiència que acumulen 
els Bombers i de les previsi-
ons d’un possible foc. “Hem 
de ser capaços d’esbrinar a 
quins llocs es poden fer focs 
enormes.”

A banda, el pla preveu 
invertir cinc milions anuals 
a tot Catalunya per gestionar 
finques forestals privades 
en clau de prevenció d’in-
cendis. Sanitjas destaca la 
necessitat de “sumar esfor-
ços per la prevenció entre el 
sector públic i privat”. Es farà 
“en llocs estratègics” amb 
actuacions “dirigides a la 
prevenció d’incendis; no és la 
silvicutura tradicional”. 

El document defineix 
accions per protegir les 
urbanitzacions i els nuclis de 
població que estan en zones 
de risc. En aquest àmbit, 
Sanitjas reconeix que “és 
clau la col·laboració entre 
administracions”. “No és 
només cosa d’uns o altres.” 

Les Agrupacions de Defen-
sa Forestal (ADF) rebran 
un milió d’euros anual per 
modernitzar material i vehi-
cles. “El voluntariat molt 
actiu de les ADF és clau en 
els moments de màxim risc”, 
valora Sanitjas, que ressalta 
que el nou pla busca “atacar 
l’incendi per totes les bandes 
possibles” i això inclou admi-
nistracions, voluntaris i món 
rural.A
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Es faran zones de 
baixes densitats 
de vegetació per 
facilitar l’atac a 
un possible foc
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Dilluns, 7 de febrer de 20224 PRIMERA PEDRA DEL CENTRE DE RADIOTERÀPIA

El Clínic preveu que el centre de 
radioteràpia de Granollers entri 
en servei el setembre del 2023
Els acceleradors s’instal·laran entre el març i l’abril de l’any vinent

Granollers

J.V.

Fonts del Departament 
de Salut han informat a 
EL 9 NOU que es manté la 
previsió d’obrir el nou cen-
tre d’urgències d’atenció 
primària (CUAP) al centre 
de Granollers, al lloc que 
ocupava l’antiga Policlínica, 
dins d’aquest primer tri-
mestre de l’any.

D’altra banda, el conse-
ller de Salut, Josep Maria 
Argimon, que va visitar les 

obres del nou consultori 
de Sant Feliu de Codines i 
l’ampliació de l’ambulatori 
de Caldes, va dir que tots 
dos equipaments també 
entraran en servei al mes de 
març.

Argimon va aprofitar la 
visita per reunir-se amb els 
responsables de l’Hospital 
de Granollers i veure les 
obres d’ampliació del cen-
tre sanitari en el que s’ano-
mena edifici Compacte, que 
inclourà més places d’UCI, 
urgències i hospitalització.

Granollers

Josep Villarroya

El centre de Radioteràpia de 
Granollers començarà a rebre 
pacients el setembre de l’any 
vinent, segons va dir la cap 
del servei de Radioteràpia de 
l’Hospital Clínic, Meritxell 
Mollà, en l’acte de col·locació 
de la primera pedra de l’edi-
fici que es va fer divendres. 
Mollà va dir que els dos acce-
leradors lineals d’alta ener-
gia s’instal·laran entre els 
mesos de març i abril de l’any 
vinent. L’equipament també 
disposarà d’un TAC, amb un 
sistema 4D per a l’adquisició 
del moviment respiratori i 
consultes externes. L’alcalde, 
Josep Mayoral, va recordar 
que també hi haurà un espai 
dedicat a l’hemodiàlisi al 
qual s’accedirà per la part 
superior de l’edifici i que dis-
posarà de molta llum natural, 
gràcies al disseny de la UTE 
formada per BAAS Arquitec-
tura i CasaSolo Arquitectes.

Mollà va posar de relleu 
que, quan entri en servei 
el nou centre, el servei 
de radioteràpia del Clínic 
“funcionarà amb dos empla-
çaments, un al carrer Villar-
roel, de Barcelona, i l’altre 
a Granollers. Compartirem 

professionals i participa-
rem en tots els comitès de 
tumors de tots els hospitals”. 
Va explicar que cada accele-
radors lineal podrà tractar 
450 pacients cada any de les 
comarques del Vallès Orien-
tal i Osona i que s’evitarà el 
desplaçament d’uns 16.000 
pacients oncohematològics 
d’aquestes comarques fins a 

Barcelona. Posava de relleu 
que permetrà tractaments 
d’alta precisió i que incor-
poraran tècniques com la 
modulació d’intensitat, la 
radioteràpia adaptada per 
la imatge i tècniques com la 
sincronització i control del 
moviment respiratori durant 
el tractament, ideal per al 
càncer de mama i càncer de 
pulmó. Mollà remarcava que 
aquest any es produiran uns 
280.000 nous casos de càncer 
a l’Estat espanyol i que l’any 
2025 la previsió és que n’hi 
hagi 4,5 milions a Europa, 
dels quals un 50% necessita-
ran tractament per radiote-

ràpia. Va afegir que l’edifici 
“té una marcada empremta 
ecològica” ja que la generació 
de fred i de calor, en un 95% 
de l’any, serà per geotèrmia 
i s’aprofitarà tota la coberta 
per captació fotovoltaica.

L’edifici tindrà una super-
fície de 1.500 metres qua-
drats i les obres les fan la 
UTE formada per Copisa i 
Suris per 8,16 milions. El 
centre serà possible gràcies 
al lideratge de l’Hospital 
Clínic, la participació de la 
Fundació Hospital Asil de 
Granollers, que posa els ter-
renys i les aportacions eco-
nòmiques de l’Ajuntament 

de Granollers i la Diputació. 
La Fundació Amancio Ortega 
assumeix el cost d’un dels 
dos acceleradors que estan 
en fase d’adjudicació dins del 
pla INVEAT d’infraestructu-
res a nivell estatal i gestionat 
pel CatSalut.

El director de l’Hospital de 
Granollers, Rafael Lledó, va 
remarcar l’aliança dels hos-
pitals de la C-17, que inclou 
també els de Mollet, Sant 
Celoni i Vic, a més del Clínic. 
“S’enforteix l’expertesa clí-
nica, garantim una radiote-

Pensar  
més enllà  
de la covid
Granollers

Argimon advertia del 
que pot aflorar després 
de la pandèmia. “Hem 
de començar a pensar 
més enllà de la covid i 
recuperar tots els disposi-
tius i tractaments que la 
covid ha deixat enrere. I 
necessitem recursos per a 
aquesta onada oculta que 
sortirà ara”. De fet, un 
dels impactes de la pandè-
mia ha estat la davallada 
en els casos detectats de 
càncer. Sobre el centre de 
Granollers, va dir que “és 
un element d’equilibri ter-
ritorial”. “Visquem on vis-
quem, tindrem la mateixa 
qualitat assistencial.”

ràpia avançada, segura i amb 
la mateixa qualitat que als 
hospitals d’alta tecnologia 
perquè el projecte fa possible 
compartir coneixement i, 
en conseqüència, millorarà 
la continuïtat en l’atenció, 
l’equitat, l’eficiència, l’ac-
cessibilitat propera i perso-
nalitzada i el confort, entre 
d’altres.”  El director del Clí-
nic, Josep Maria Campistol, 
reiterava “el compromís amb 
aquesta aliança supraterrito-
rial de la C-17 a la qual volem 
donar tota la força per estar 
propers als pacients”. 

I l’alcalde, Josep Mayoral, 
destacava: “Aquest ha estat 
un itinerari fet de la suma 
i de la recerca constant del 
consens. Quan posem els 
interessos col·lectius per 
davant de qualsevol cosa, 
som imbatibles.” A l’acte 
també hi van assistir la 
presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Núria Marín; 
la gerent de la Regió Sani-
tària Metropolitana Nord 
del CatSalut, Anna Aran; la 
secretària general de Salut, 
Meritxell Masó, i la secretà-
ria d’Atenció Sanitària i Par-
ticipació del Departament i 
exalcaldessa de la Garriga, 
Meritxell Budó. També els 
directors dels hospitals de 
Mollet, Jaume Duran, i Sant 
Celoni, Antoni Neguillo, i la 
gerent del Consorci Hospita-
lari de Vic, Sara Manjón.

EL 9 NOU, a la primera pedra

Granollers La càpsula del temps que va 
dipositar el conseller de Salut, Josep Maria 
Argimon, a la primera pedra contenia un 

exemplar de l’edició de divendres d’EL 9 
NOU. En la imatge, el conseller posa el cilin-
dre en presència de Josep Mayoral, Josep 
Maria Campistol, Rafael Lledó, Meritxell 
Budó i altres autoritats.
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Salut manté la previsió 
d’obrir el CUAP del centre 
de la ciutat aquest trimestre
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Imatge virtual de la plaça de la Vila, després de la reforma, amb una major presència de vegetació

Busquem

cuiner / 
ajudant
de cuina

amb experiència en 
brasa i Josper.

Interessats envieu CV a:
eltrabuc@eltrabuc.com

Ctra. comarcal C-35 Vial paral·lel, 78 Pol. Can Pàmies - SANT CELONI
Tel. 93 848 19 05 - naranjo@naranjocuines.com - www.kuchentime.com 
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Sant Celoni inicia les obres per 
reurbanitzar la plaça de la Vila
Els treballs, que comencen dilluns, serviran per resoldre els problemes en el paviment 

Sant Celoni

Pol Purgimon

L’Ajuntament de Sant Celoni 
engegarà aquest dilluns les 
obres de reurbanització de la 
plaça de la Vila, que faran un 
rentat de cara a l’espai i ser-
viran per saldar els proble-
mes que hi ha al paviment. 
L’obra puja a 575.000 euros, 
es pagarà amb una subvenció 
de la Diputació i està previst 
que tingui una durada de 
cinc mesos. “És un espai on 
hi passen moltes coses i serà 
un benefici per a tot el muni-
cipi”, diu l’alcalde de Sant 
Celoni, Raül Garcia.

L’actuació permetrà millo-
rar el paviment –que està 
desgastat i genera problemes 
de seguretat als vianants– i 
també s’aprofita per fer can-
vis en la distribució d’arbrat 
i afegir nou mobiliari. “Les 
rajoles de la plaça no estan 
ben consolidades. Hi ha gent 
que s’hi fa trompades i cada 
any, per les Gitanes, sempre 
diuen el verset que s’han de 

canviar”, explica Raül Garcia.  
La realitat, també, és que 

no fa tants anys que es va fer 
la plaça tal com és ara. Va ser 
durant el mandat 2003-2007. 

Malgrat això, les obres de 
reurbanització mantindran 
el model que ja té consolidat 
l’espai, que és de vianants 
i en una plataforma única. 

Com ara, els projecte deixa 
lliure la zona central, perquè 
s’utilitzi com a espai poliva-
lent. S’hi farà un canvi en els 
materials del terra, que tindrà 

rajoles d’un gris més clar que 
l’actual. La remodelació del 
paviment també s’estendrà a 
la plaça d’en Nicola i un petit 
espai del carrer Torras i Bages 
on hi ha la mateixa rajola que 
a la plaça de la Vila. 

El nou model de plaça 
implicarà igualment la reu-
bicació de l’arbrat. “A la zona 
lateral entre carrer Major i la 
plaça hi ha una fila d’arbres 
que fa de barrera. Perquè 
això no passi i hi hagi més 
continuïtat, aproparem els 
arbres a l’Hotel Suís i farem 
un parterre al seu voltant.” 
A més d’aquests canvis, les 
obres també implicaran 
millorar l’enllumenat de la 
plaça i substituir la tarima 
que hi ha davant de la façana 
de l’ajuntament per una de 
nova.

Aquest dilluns ja es farà un 
perímetre a l’espai central 
de la plaça, on començaran 
els treballs. Els laterals que-
daran al marge, a l’espera 
d’iniciar la següent fase. Les 
obres implicaran canvis en la 
distribució de les terrasses 
i també en el mateix mer-
cat municipal, que a partir 
d’aquest dimecres substitu-
irà el tram de la plaça de la 
Vila per un altre entre els 
carrers Santa Fe i Torras i 
Bages. Durant les obres, la 
càrrega i descàrrega de mer-
caderies s’haurà de fer en 
carrers propers a la plaça.  

Sis escoles vallesanes en 
un projecte per impulsar 
l’orientació professional

Granollers

EL 9 NOU

Sis centres educatius valle-
sans han participat en un 
projecte d’impuls de l’orien-
tació professional, promogut 
per la Fundació Bertelsmann 
i Empieza por Educar. L’Es-
cola Pia, L’Estel i els instituts 
Carles Vallbona i Celestí 
Bellera, de Granollers, l’ins-

titut Manolo Hugué, de Cal-
des, i l’institut El Til·ler de 
les Franqueses, han intervin-
gut en tallers telemàtics on 
diverses empreses i instituci-
ons els han orientat a l’hora 
d’incorporar als seus respec-
tius equips docents la figura 
de l’orientador professional. 
En total, 54 centres d’arreu 
de Catalunya han participat 
en el projecte.

La Fundació Rivus convoca 
el premi Sergi Mingote
Granollers

EL 9 NOU

La Fundació Rivus ha posat 
en marxa la setena edició del  
Premi de Treballs Acadèmics 
Sergi Mingote que vol pro-
moure i reconèixer la feina 
dels estudiants de Batxillerat 
i de Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i de Grau Superior que 
han dedicat els seus treballs 
de recerca o treballs escrits 

de mòdul a l’aigua o els 
entorns fluvials.

Els treballs han de ser 
inèdits i han d’haver estat 
presentats durant el curs 
2021/2022. La temàtica del 
premi és la importància de 
l’aigua com a recurs escàs, 
els seus usos, la necessitat 
de la seva preservació i els 
processos de depuració de les 
aigües residuals i els entorns 
fluvials que proporcionen 

hàbitats per a la fauna i la 
flora. També la rellevància 
d’aquests espais fluvials, 
que s’han convertit en zones 
per a usos lúdics, esportius i 
socials, especialment al seu 
pas per pobles i ciutats. El 
jurat atorgarà un premi i dos 
accèssits en les categories de 
treball de recerca i de treball 
escrit de mòdul. El termini 
de presentació és fins al 17 
de juny.
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La nova imatge de la C-17 amb els tres carrils en sentit sud des del pont de la carretera Interpolar, a Parets

El tercer carril a la C-17 de Lliçà 
a Parets s’obre aquesta setmana
El carrer de la Bassa, el vial paral·lel del polígon Llevant, ja serà transitable aquest dilluns

Parets del Vallès

F.P.

El tercer carril de la C-17 
entre Lliçà de Vall i Parets 
quedarà obert al trànsit 
aquesta setmana. Ho han 
confirmat a EL 9 NOU fonts 
del Departament de Políti-
ques Digitals i Territori, que, 
amb tot, no han concretat 
el dia exacte. Els treballs de 
pavimentació de l’ampliació 
de la calçada ja s’han comple-
tat i aquests dies s’està aca-
bant d’enllestir una obra que 
va començar el novembre de 
l’any passat i en què la Gene-
ralitat ha invertit uns 9,4 
milions d’euros. El termini 
d’execució era de 14 mesos, i 
s’ha complert. 

Sí que s’obrirà al trànsit ja 

aquest dilluns el carrer de la 
Bassa, el vial paral·lel a la C-
17, al polígon Llevant. La cre-
ació d’un nou accés en aquest 
sector d’activitat econòmica 
a l’altura del carrer de la 
Marineta, que fins ara no 
existia, obliga a fer canvis de 
circulació a la zona. Els vehi-
cles que circulin pel camí de 
la Bassa en direcció sud hau-
ran de girar a la dreta en arri-
bar al carrer de la Marineta. 
Al mateix temps, els vehicles 
que van pel carrer de la Mari-
neta en direcció cap a la C-17 
hauran de girar a la dreta i 
seguir pel camí de la Bassa 
però no podran incorporar-
se a la carretera en aquest 
punt. Hauran d’enllaçar amb 
la C-17 a través del nus amb 
l’avinguda Francesc Macià 

i la carretera Interpolar (C-
35), a la zona del llac dels 
Ànecs. No ho podran fer a 
l’altura del carrer de Can 
Romeu –a tocar del restau-
rant amb el mateix nom– per-
què aquest accés ha quedat 
eliminat amb les obres, que, 
a banda d’augmentar la capa-
citat de la carretera per redu-
ir les retencions, busquen 
guanyar en seguretat amb la 
supressió de les cruïlles peri-
lloses que existien. En aquest 
punt, els vehicles que aban-
donin la calçada principal de 
la C-17 per accedir al polígon 
Llevant podran anar tant cap 
al carrer de la Marineta com 
cap al carrer de la Bassa. 

El tercer carril en sentit 
sud també ha comportat la 
reorganització de l’enllaç 

amb la C-35 amb la construc-
ció d’una nova rotonda. 

EN DIRECCIÓ VIC

En sentit nord, segueixen 
les obres de construcció del 
tercer carril. En aquest cas, 
la inversió és de 18 milions 
d’euros i el termini d’execu-
ció és de 12 mesos. Aquí tam-
bé s’ordenaran tots els acces-
sos directes que hi havia a la 
calçada principal de la C-17 
des de diverses empreses 
i establiments comercials. 
També s’intervé a l’enllaç 
amb la carretera Interpolar, 
amb la construcció d’una 
nova rotonda al costat de lle-
vant de la C-17, i amb la car-
retera de Sabadell (C-155), a 
Lliçà de Vall.
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Acció del col·lectiu de pensionistes la setmanada passada a l’oficina del BBVA

L’Associació de Pensionistes i Jubilats s’ha mobilitzat aquest dies

Montornès reclama als bancs que 
millorin l’atenció a la gent gran

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’alcalde de Montornès, 
José Antonio Montero, ha 
reclamat a les quatre enti-
tats financeres que tenen 
oficines al poble que facin 
“una atenció presencial i 
adequada a les persones 
grans que no poden accedir a 
les gestions en línia”. Ho ha 

fet a través d’una carta que 
els ha enviat. L’acció, segons 
informa l’Ajuntament en un 
comunicat, té el suport de 
totes les forces polítiques del 
consistori. 

En l’escrit, Montero dema-
na que s’aturi “el procés de 
deshumanització en la pres-
tació dels serveis conseqüèn-
cia de la política de negoci 
de les entitats que passa pel 

tancament de les oficines i 
la desaparició de l’atenció 
personal”. 

L’Associació de Pensionis-
tes i Jubilats de Montornès 
va fer la setmana passada 
una acció de protesta davant 
de l’oficina que el BBVA té al 
centre del poble. Al setem-
bre, el ple ja va aprovar per 
unanimitat una moció de 
suport a la gent gran.

Montmeló instal·la 
la senyalització 
vertical de la xarxa 
de camins escolars

Montmeló

L’Ajuntament de Montmeló 
instal·larà properament la 
senyalització vertical de la 
iniciativa Camins Escolars 
per senyalitzar les rutes d’ac-
cés als centres educatius dels 
pobles. D’aquesta manera, es 
completarà la primera fase 
d’implantació dels camins 
escolars que es va fer l’any 
2019 amb la col·locació 
d’elements per delimitar 
els camins i la senyalització 
amb petjades pintades al 
paviment que van fer grups 
d’alumnes de les escoles de 
primària en els 12 itineraris 
secundaris existents. De cara 
al curs vinent, es vol posar 
en marxa el Bus a Peu per 
fer els recorreguts fins al 
centre escolar en grup i amb 
un responsable. L’objectiu és 
fomentar l’autonomia dels 
infants i joves. 

La Diputació fa un 
estudi d’optimització 
energètica de l’escola 
El Turó, de Bigues
Bigues i Riells del Fai

La Diputació de Barcelona 
ha fet un estudi d’optimitza-
ció energètica de l’escola El 
Turó, de Bigues i Riells. L’es-
tudi avalua el comportament 
energètic d’aquest equipa-
ment escolar que ocupa gai-
rebé 5.000 metres quadrats i 
està format per tres edificis 
connectats i amb dates de 
construcció diferents. El tre-
ball preveu mesures de baix 
cost que poden ajudar a opti-
mitzar la despesa energètica 
com l’optimització de potèn-
cia elèctrica contractada, la 
modificació dels horaris de 
neteja o la substitució de 
les lluminàries actuals per 
unes de LED. Però també 
posa sobre la taula accions 
amb una major inversió. Per 
exemple, la instal·lació d’una 
caldera de biomassa.
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· família
· EmPRESES
· EmPRESa familiaR
· CENTRES EDUCaTiUS
· CENTRES SaNiTaRiS
i DE SalUT

acompanyo i oriento per 
solucionar conflictes entre 
persones i empresa a través de la 
mediació i el benestar.
la meva eina i mètode de treball 
és la resolució alternativa de 
conflictes i la psicologia positiva,
la biomediació. 

Registrada a la llista de mediadors del Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Registrada a la llista de mediadors de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

Solució, confiança i proximitat. T ’escoltem
Judith.esparrica@biomediacio.com
Hores a convenir  · Tel. 682 57 56 96 · www.biomediacio.com

(bio)media
pel Teu fuTur,

pel Teu benesTar
mediadora des de l’any 

2005 en els àmbits familiar, 
escolar, sanitari i mercantil

Dilluns, 7 de febrer de 20228 EL NOU BISBE PREN POSSESSIÓ

Després de rebre el bàcul, Cristau va presidir la primera missa com a bisbe de Terrassa. A la dreta, la salutació a les monges de la Comunicat de l’Anell i a Pere Pérez, de la parròquia de Bellavista
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Cristau: “Som en un temps fred, 
però no ens podem paralitzar”
La catedral de Terrassa s’omple en la missa de presa de possessió de Salvador Cristau com a nou bisbe

Terrassa

Ferran Polo

“Evangelitzar i caminar 
junts”, va repetir diverses 
vegades Salvador Cristau, 
nou bisbe de Terrassa en 
l’homilia de la missa en 
què va prendre possessió 
del càrrec. La celebració va 
aplegar unes 600 persones 
aquest dissabte al migdia a la 
catedral del Sant Esperit. “Fa 
molt fred, sí. I no em referei-

xo al fred de l’hivern. Som en 
uns temps fred però no ens 
podem quedar paralitzats 
davant de tot això perquè 
vivim temps privilegiats: són 
els temps que el Senyor ens 
dona”, deia el nou bisbe. “En 
uns moments en què, fins i 
tot els cristiants i l’Església, 
experimentem un cert can-
sament per tants fets i situ-
acions doloroses i dures que 
ens passen, el que necessi-
tem, sobretot, és refermar la 

nostra fe. Refermar-la i rea-
firmar-la i portar-la al món 
sigui com sigui”, afegia. 

Van acompanyar Cristau 
els altres bisbes catalans, 
alguns de la resta de l’Es-
tat, els abats de Poblet i 
Montserrat, i una nodrida 
representació dels preveres, 
diaques i religiosos de la 
diòcesi. També fidels vin-
guts de diverses parròquies. 
Tots ells van tenir moments 
puntuals de protagonisme 
durant la celebració: Jan 
Martínez, un dels darrers 
preveres ordenats al bisbat i 
destinat a Mollet, va ser un 
dels dos capellans que van 
pujar a l’altar a saludar Cris-
tau com a representació del 
poble de Déu juntament amb 
dos diaques, dos religiosos i 
una família. Teresa Securún, 
membre del Consell Dio-
cesà de Càritas i vinculada 
a la parròquia de Mollet, 
va llegir la segona lectura. 
I Vicenç Vila, de Mollet, i 
Oriol Grèbol, de Cardedeu, 
van participar en les ofre-
nes del pa i el vi abans de la 
consagració juntament amb 
dues religioses. Vila forma 
part del consell de laics en 
representació de l’arxiprestat 
de Mollet. “Estic content per 

Petó al Lignum 
Crucis i jurament
Terrassa

Salvador Cristau va entrar 
a la catedral amb el car-
denal Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona, 
i de Josep Àngel Saiz 
Meneses, bisbe de Ter-
rassa des de 2004 al 2021. 
Omella el va presentar i, 
després, Cristau va fer un 
petó al Lignum Crucis, 
que conté una relíquia de 
la creu de Jesús, que li va 
presentar Fidel Catalan, 
rector de la catedral. En 
processó, van anar fins a la 
capella del Santíssim per 
fer una pregària i passar 
a la sagristia, on el nou 
bisbe va jurar el càrrec. 
Ja davant del públic, es 
van llegir les cartes del 
nunci del Vaticà a l’Estat, 
Bernardito Auza –no va 
poder arribar per un pro-
blema amb uns vols– i del 
papa Francesc. Llavors, 
Omella va lliurar el bàcul 
a Cristau, que va passar a 
presidir la celebració. No 
es va fer el ritus d’ordena-
ció com a bisbe: Cristau ja 
ho és des del 2010.

Cristau”, apuntava Vila, que 
recordava el pas del nou bis-
be per la parròquia de Mollet 
com a vicari entre 1985 i 
1991. Grèbol és de l’equip de 
la delegació de joves. Cristau 
“és molt proper als joves i hi 
està molt interessat perquè 
sap que som present i futur”, 
deia a EL 9 NOU.

Al final de la missa, els 
fidels van poder acostar-se a 
saludar a Cristau, al peu de 
l’altar. Entre els qui ho van 
fer hi havia Pere Pérez, vin-
culat a la parròquia del barri 
Bellavista i delegat de la pas-
toral obrera del bisbat que 
inclou els moviments d’acció 
catòlica d’infants, joves i 

adults. Va ser dels pocs amb 
qui Cristau es va fondre en 
una llarga abraçada. “Abra-
ça’m’, m’ha dit”, explicava 
Pérez després. “És un home 
bo i senzill. Amb sensibilitat 
per les parròquies dels barris 
més humils, on hi ha més 
persones en situació de risc 
d’exclusió”, valorava. També 
es van acostar a saludar la 
comunitat de Germanetes 
de l’Anell, que, des de fa uns 
tres anys, s’han instal·lat a la 
Costa del Montseny. Entre 
el grup, la superiora vinguda 
expressament de França.

Unes 600 
persones van 

omplir dissabte 
la catedral  
de Terrassa
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Patrocinador del 
Equipo Olímpico
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ERC demana 
més noms de 
dona als carrers 
de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

El Grup Municipal d’ERC-
AM a Granollers proposa que 
la nova plaça sorgida arran de 
l’obertura del carrer Pompeu 
Fabra, al lloc on hi havia la 
subestació d’Endesa, tingui 
nom de dona i proposa el de 
Natividad Yarza, la primera 
alcaldessa de Catalunya, per 
ERC, a Bellprat (l’Anoia) en 
les eleccions de 1934.

El grup posa l’espai com a 
exemple d’una proposta més 
àmplia per posar noms de 
dona a més llocs. “Hem fet 
propostes per incorporar la 
perspectiva de gènere a l’ur-
banisme i incorporar noms 
de dona a més espais cèntrics 
de la ciutat i no només a la 
perifèria”, diu la portaveu, 
Núria Maynou. 

Maynou ha dit que la 
proposta ja es va fer fa unes 
setmanes en una comissió 
informativa, però no va ser 
recollida pel govern del PSC. 
Davant d’això, han decidit 
presentar-la en una instàn-
cia.

Tornen les trobades 
en línia del grup de 
criança a Granollers
Granollers

L’Equip d’Atenció Pediàtrica 
Territorial de Granollers 
de l’ICS torna a engegar les 
trobades setmanals en línia 
del grup de criança dirigides 
a famílies amb fills de 0 a 6 
anys. La primera es farà el 
dimecres a 2/4 d’1 del mig-
dia. Tractaran temes com 
les cures del nadó, lactància, 
estimulació infantil o pri-
mers auxilis i prevenció d’ac-
cidents infantils. Les inscrip-
cions s’han de fer enviant un 
correu a pediatriagranollers.
mn.ics@gencat.cat.

Lliçà d’Amunt 
amplia la gratuïtat 
dels llibres de text
Lliçà d’Amunt

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ampliarà la gratuï-
tat dels llibres de text a tota 
l’educació obligatòria, fins a 
quart d’ESO, el proper curs 
escolar 2022/2023. Culmina 
un procés iniciat fa dos anys, 
en què es van destinar 33.250 
euros per cobrir les despeses 
de llibres i material fungi-
ble d’alumnes fins a quart 
d’ESO. El curs vinent seran 
1.300 alumnes, amb una des-
pesa de 90.000 euros.

Tres empreses opten
al contracte de recollida de 
residus i neteja de Granollers
Són la UTE FCC-Arema, Talher i Valoriza

Granollers

EL 9 NOU

El concurs per al contracte 
del servei de recollida de 
residus i neteja viària que 
va aprovar el ple de l’Ajun-
tament de Granollers del 21 
desembre per un valor de 
prop de 52 milions, per 10 
anys, ha rebut les ofertes de 
tres empreses. La mesa de 
contractació va obrir el dia 
31 de gener les pliques del 
sobre número del concurs, és 
a dir, el de la documentació 
administrativa que corres-
ponia a la Unió Temporal 
d’Empreses Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(FCC) i Aguas, Residuos y 
Medio Ambiente (Arema), 
Talher, SA, i Valoriza Servici-
os Ambientales, SA.

Aquest és principal con-
tracte de l’Ajuntament pel 
seu valor econòmic. Preveu 
una despesa de 33,8 milions 
en neteja viària i 18,1 en 

recollida de residus. El pro-
cés de licitació es va iniciar 
en el ple del 28 de setembre, 
però un recurs de la patronal 
de les grans empreses del 
sector (Aselip) davant del 
Tribunal Català de Recur-
sos Especials va obligar a 
suspendre el procés i iniciar 
una nova licitació. Algunes 
de les empreses que s’han 
presentat al concurs, com 
FCC i Valoriza, formen part 
d’aquesta gran patronal.

La presentació del recurs 
que ha obligat a repetir el 
procés de licitació provocarà 
un endarreriment en l’adju-
dicació de la nova concessió, 
amb la qual cosa pot passar 
que vagi més enllà de la fina-
lització de la pròrroga que es 
va firmar amb l’empresa que 
es fa càrrec del servei actu-
alment i que, precisament, 
és una de les que es presenta 
al nou concurs, Talher. En el 
ple de l’Ajuntament del 28 
de setembre es va aprovar 

una ordre de continuïtat 
del servei fins al dia 31 de 
maig, data en què ja s’hauria 
d’haver incorporat la nova 
empresa concessionària.

La concessió del contracte 
de recollida de residus i nete-
ja viària ja havia topat amb 
algun entrebanc anys enre-
re. L’octubre de l’any 2015 
l’Ajuntament va haver d’ajor-
nar l’adjudicació del nou 
contracte perquè sis de les 
nou empreses que s’havien 
presentat ho havien fet amb 
baixes considerades temerà-
ries, és a dir, amb una oferta 
inferior en el 10% o més al 
preu de sortida. L’Ajunta-
ment va aturar el procés per 
demanar aclariments i saber 
si les empreses podrien assu-
mir totes les condicions del 
servei. I mentrestant es va 
aprovar una pròrroga forçosa 
a l’empresa que tenia llavors 
la concessió. El contracte 
tenia un preu de sortida de 
28,7 milions per quatre anys.
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El públic aplegat a la xerrada que es va fer dijous a la tarda a la sala d’actes del Casal Cultural, a Mollet

Dilluns, 7 de febrer de 202210

La gestió de les residències, a debat
Xerrada a Mollet sobre el model de gestió i atenció que han de seguir els centres per a gent gran

Mollet del Vallès

M.S.

Col·lectius de gent gran de 
Mollet han obert el debat 
sobre com volen que siguin 
les residències geriàtriques 
a la ciutat. La Comissió de 
Jubilats i Pensionistes de 
Mollet va organitzar dijous 
passat el col·loqui “Com 
volem que siguin les resi-
dències de la gent gran?” al 
Casal Cultural. En el debat hi 
van participar Teresa Riera, 
directora tècnica del Centre 
Geriàtric Adolfo Montaña, 
de Granollers, i Maria José 
Carcelén, presidenta de l’As-

sociació Coordinadora Fami-
liars de Residències 5+1, que 
forma part de la taula de 
negociació amb el govern de 
l’Estat espanyol.

Segons la Comissió de Jubi-
lats i Pensionistes, “la pandè-
mia ha posat de manifest les 
mancances del model resi-
dencial, que ja es mostrava 
decadent des de la seva pri-
vatització”. En aquest sentit, 
Carcelén va ser molt contun-
dent: “Estem anant en direc-
ció contrària.” La presidenta 
de l’Associació Coordinadora 
Familiars de Residències 5+1 
va alertar que un dels princi-
pals fronts a combatre són les 

ràtios de personal, “absolu-
tament insuficients”. A més, 
segons Carcelén, cal retornar 
la gestió de les residències 
a la sanitat pública, per tal 
que els residents tinguin una 
bona assistència mèdica i 
se’ls tracti amb dignitat. “Des 
del 2017, han entrat a gesti-
onar residències empreses 
de l’Ibex-35 i fons d’inversió, 
persones que no han vingut a 
fer d’ONG, sinó a fer negoci”, 
va denunciar.

Pel que fa a les reunions 
que s’estan mantenint amb 
el govern espanyol sobre el 
nou model de residències, 
Carcelén va remarcar que no 

La caminada solidària Parets contra el 
Càncer aplega més de 600 persones

Parets del Vallès Més de 600 persones van 
participar diumenge a la cinquena camina-
da solidària Parets contra el Càncer, que va 
arrencar cap a 2/4 d’11 del matí de la plaça 
de la Vila. Els participants van fer un recor-
regut d’uns 4,5 quilòmetres per camins i 
carrers del municipi. Cada participant feia 
una aportació de 5 euros i se li lliurava una 

samarreta i accés als avituallaments. Els 
diners recollits serveixen per finançar les 
accions de suport a persones que pateixen 
càncer i les seves famílies que fa l’entitat 
local. Els organitzadors van expressar el seu 
malestar amb l’empresa Grifols, amb qui 
havien pactat una col·laboració econòmica 
com a patrocinador i que, segons van expli-
car, a pocs dies de la caminada, els van dir 
que finalment no hi col·laborarien. Sí que 
han tingut el suport de l’empresa Barnasfalt. 
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La campanya 
“No siguis gos!” 
de Bigues i 
Riells ha censat 
120 mascotes

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Bigues i 
Riells del Fai ha tancat la 
campanya “No siguis gos!” 
de tinença responsable 
d’animals de companyia amb 
un total de 121 mascotes 
censades, 86 gossos i 35 gats. 
La campanya es va iniciar 
el mes de juliol passat amb 
l’objectiu de sensibilitzar la 
ciutadania sobre problemà-
tiques com l’abandonament 
d’animals o l’obligatorietat 
de censar les mascotes. Si 
la primera fase va posar de 
manifest el caràcter delictiu 
i l’elevat cost que pot tenir 
l’abandonament d’un animal,  
la segona, que va començar 
al mes de setembre, s’ha cen-
trat en el cens.

A través de pancartes, car-
tells i fulletons, s’ha infor-
mat als propietaris d’animals 
de l’obligació de censar-los 
i identificar-los amb un 
tatuatge o bé amb un xip. 
En el cas de gats i gossos, cal 
inscriure’ls al registre censal 
del municipi de residència 
habitual un cop l’animal tin-
gui tres mesos. En el cas dels 
gossos considerats potenci-
alment perillosos, cal que a 
més del cens se sol·liciti la 
llicència per a la seva tinen-
ça. Per incentivar el cens de 
les mascotes, la Regidoria de 
Medi Ambient ha obsequiat 
els seus propietaris amb un 
dispensador de bosses. A 
més, es va instal·lar al Cen-
tre Cívic i Cultural El Rieral 
un photocall per fotografiar 
els nous animals censats al 
municipi. Tots els propietaris 
hi han pogut fer fotografi-
es de les seves mascotes, i 
l’Ajuntament les ha publicat 
a les xarxes socials.

Cambridge School 
convoca beques 
d’anglès per a alumnes 
de quart d’ESO
Granollers

L’acadèmia d’idiomes Cam-
bridge School, que disposa 
d’una seu a Granollers, ha 
obert la sisena Convocatòria 
de Beques d’Anglès per a 
alumnes de quart d’ESO de 
centres públics. Les beques, 
25 en total, s’ofereixen a 
centres de Secundària de tot 
el Vallès Oriental i també de 
la província de Barcelona, i 
s’adrecen a alumnes amb alta 
motivació per aprendre però 
que no es troben en una situ-
ació econòmica avantatjada.

se segueix un camí correcte. 
“A Alemanya dediquen cinc 
hores d’atenció directa als 
residents, i els sembla insu-
ficient. En l’esborrany que 
s’està treballant aquí, propo-
sen dues hores. Per atendre 
dignament les persones cal, 
com a mínim, un gericultor 
per cada quatre residents en 
torn de dia, i un per cada deu 
en el torn de nit. I això, sense 
comptar la resta de profes-
sionals com terapeutes, o 
psicòlegs, i sense tenir en 
compte que no totes les resi-
dències disposen de servei 
mèdic”, va explicar.

Per la seva banda, Teresa 
Riera va incidir en la tipolo-
gia de residents i les seves 
necessitats concretes. Ja cada 
vegada es té més en compte 
la vessant emocional i les 
condicions de vida: “Cal 
incrementar les places públi-
ques i adaptar les necessitats 
d’atenció assistencial d’alta 
dependència, ja que cada 
vegada els usuaris són per-
sones més dependents. Cal 
explorar alternatives i gestio-
nar els espais i serveis segons 
el grau de dependència.”

A final de l’exposició de 
les dues ponents, es va obrir 
un torn de paraules als 
assistents, en el qual hi van 
participar membres de l’As-
sociació de Veïns de Can Pan-
tiquet, els grups del PdeCAT 
i Mollet en Comú, el Consell 
de la Gen Gran, CCOO i la 
Plataforma per a la Sanitat 
Pública.

El PTT de Sant 
Celoni, finalista 
als premis Ètica i 
Ciència de Grífols

Sant Celoni

El Pla de Transició al Treball 
(PTT) de Sant Celoni es tro-
ba entre els cinc projectes 
finalistes als premis Ètica 
i Ciència que convoca la 
Fundació Grífols entre els 
centres d’ensenyament i ini-
ciatives en l’àmbit educatiu 
que fomenten la sensibilitat 
i la reflexió dels alumnes 
al voltant de les implicaci-
ons ètiques de la ciència, la 
recerca científica, la tecno-
logia i la societat. El projecte 
celoní hi participa amb un 
projecte sobre resistència 
antimicrobiana elaborat en 
col·laboració amb l’Institut 
de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal). La Fundació Gri-
fols atorga tres premis en 
aquest certamen per valor de 
5.000, 2.500 i 1.000 euros. Els 
noms dels premiats es dona-
ran a conèixer el dia 15.
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Imatge de la instal·lació captada amb un dron dels Mossos d’Esquadra

Dilluns, 7 de febrer de 202212

Premi Esport  
amb Valor de la Magic 
Line a dues entitats  
de l’Ametlla
L’Ametlla del Vallès 

L’Associació Fotogràfica i 
de Caminades de l’Ametlla 
(AFIC) i el Grup Excursio·
nista de l’Ametlla va rebre 
dimecres de la setmana pas·
sada el premi Esport amb 
Valors de la Magic Line de 
l’Hospital Sant Joan de Déu. 
El premi reconeix els valors 
de la solidaritat conscient 
i responsable, la inclusió 
social i la importància de 
treballar en equip, que són 
l’eix principal de la Magic 
Line. En la darrera edició, 
12 equips de l’AFIC van 
aportar 1.308 euros i s’hi 
van implicar altres entitats.
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Irene López Peña durant la presentació de l’autobiografia dimecres passat

Irene López: “El llibre  
és una història de vida on 
sobreviure és l’única opció”

Canovelles

F.P.

Irene López Peña, una veïna 
de Canovelles de 56 anys, 
va presentar dimecres pas·
sat a la sala d’actes de Can 
Palots la seva primera novel·
la Cuando la vida duele, 
publicada per l’editorial Sar 
Alejandría, de Castelló de la 
Plana. Una cinquantena de 
persones van omplir la sala 
per escoltar les explicacions 
d’aquesta “escriptora novell”, 
com ella mateix es va defi·
nir, que narra experiències 
viscudes durant la seva vida 

amb episodis de violència de 
gènere, abusos i malalties 
com tres càncers, el darrer 
dels quals la va deixar en una 
cadira de rodes fa tot just un 
any. 

El llibre “és una experièn·
cia de vida on sobreviure és 
l’única opció”. “Us farà pre·
guntar si els fets són reals o 
són ficció. Tot és real excepte 
els noms”, va dir López, que 
va afegir que “posa veu a 
molts anys” de la seva vida i 
“vol ajudar altres persones” 
que puguin passar per situ·
acions semblants. “Hem de 
conscienciar·nos que no hem 

Rescaten un menor 
ferit al genoll per 
una caiguda a Santa 
Fe del Montseny

Fogars de Montclús

Els Bombers van rescatar 
un menor de 12 anys amb 
un trau al genoll que es va 
fer mentre feia la ruta de 
l’empedrat de Morou, prop 
de Santa Fe del Montseny, a 
Fogars, diumenge al migdia. 
Els Bombers van fer una 
primera atenció al jove i 
van traslladar·lo fins a Can 
Lleonart, on esperava l’am·
bulància que el va portar fins 
a l’Hospital de Sant Celoni. 
També diumenge, els Bom·
bers van atendre un home 
lesionat al genoll i al cap en 
una caiguda prop del santua·
ri de Puiggraciós, a Figaró.

Denuncien una activitat il·lícita 
de gestió de residus a Vilanova
A la instal·lació, prop de la carretera del Masnou, hi havia residus abandonats i vessament d’olis

Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra 
de la Unitat Regional de 
Medi Ambient (URMA) de 
l’àrea Metropolitana Nord 
han denunciat el respon·
sable d’una deixalleria de 
Vilanova, situada a tocar 
de la carretera del Masnou 
(BP·5002), per infraccions 
administratives contra la 
normativa de medi ambient, 
per l’activitat il·legal de 
desmantellament de vehi·
cles per a l’exportació, per a 
l’abandonament de residus 
banals i especials i per la con·
taminació del sòl per vessa·
ment d’olis. S’hi feia, segons 

els Mossos, una activitat 
il·lícita de gestió de residus.

Tot plegat va ser durant 
un operatiu coordinat que es 
va fer el 29 de gener amb la 
participació de Mossos –tam·
bé hi van participar efectius 
de seguretat ciutadana de la 
comissaria de Granollers, de 
la unitat de drons i de l’Àrea 
Regional de Recursos Ope·
ratius (ARRO)–, la Policia 
Local de Vilanova, la policia 
estatal a més de tècnics d’ins·
pecció de treball. A les instal·
lacions, la policia estatal va 
identificar i detenir dues 
persones que es trobaven 
en situació irregular a l’Es·
tat. Inspecció de Treball va 
detectar quatre treballadors 

que no tenien permís de tre·
ball i una altra persona que 
no havia estat donada d’alta 
al règim general de la Segu·
retat Social.

Els policies van localitzar 

25 vehicles i van certificar 
problemes mediambientals 
derivats de l’abandonament 
d’una gran quantitat de 
vehicles. Hi havia camions, 
remolcs, semiremolcs, fur·

gonetes i turismes. També 
residus perillosos sense 
tractar i problemes d’inse·
guretat perquè alguns dels 
semiremolcs i vehicles que 
hi havia es llogaven per 
emmagatzemar objectes. 
Segons els Mossos, alguns 
d’aquests podrien tenir una 
procedència delictiva. 

A més, la policia va san·
cionar el responsable de 
la instal·lació per infringir 
la normativa de benestar 
animal i per la cria il·legal 
de gossos. Va ser després de 
localitzar en un contenidor 
de la mateixa finca quatre 
gossos adults i sis cadells que 
estaven lligats amb cadenes i 
no podien arribar on hi havia 
l’aigua i el menjar. Durant 
l’operatiu, els agents van 
localitzar els animals a par·
tir dels lladrucs que feien. 
Prèviament a l’actuació, 
ja s’havia fet una trobada 
amb l’Agència Catalana de 
Residus i la Policia Local per 
exposar les problemàtiques 
relacionades amb aquesta 
activitat.

de callar cap situació que faci 
que la vida fa mal”, va afegir 
López, que va llegir un parell 
de fragments. 

L’autora va explicar com 
escriure el llibre l’ha ajudat 
“a curar ferides”. “Quan vaig 
fer 50 anys estava cansada de 
tant dolor i tant de patiment. 
Em vaig seure davant del 
mirall i em vaig preguntar 
què havia de fer amb la meva 
vida. Vaig pensar que ho 
havia de començar a escriure 
i que havia d’escriure amb 
la intenció de sanar. No vaig 
ser conscient de tot el que 
havia patit fins que ho vaig 
escriure. Quan t’alliberes, la 
vida canvia a millor”, va rela·
tar l’autora, que fa 20 anys 
que viu a Canovelles. “Em va 
acollir quan més ho necessi·
tava.” López té un parell de 
llibres més avançats i espera 
poder publicar·los aviat.
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EL 9 NOU

La Mitja ha tornat a demos-
trar que és quelcom més que 
una cursa. Que 4.000 atletes 
de totes les condicions –des 
de professionals fins als que 
la feien per primer cop– tor-
nin a córrer pels carrers de 
Granollers, les Franqueses i 
la Garriga amb la normalitat 
que permeten les restriccions 
de la covid no és gens trivial. 
El lema de l’organització, “és 
quan corro que hi veig clar”, 
serveix de guia per a una 
cursa que és capaç de superar 
una pandèmia que tot ho 
estreny, que tot ho escanya. 
Aquest diumenge passat al 
matí, els 4.000 corredors han 
certificat que la Mitja gau-

deix d’una envejable salut 
de ferro i que cap virus no és 
capaç de tombar-la.

La 36a edició de la Mitja 
ha retornat als seus orígens 
en les dates de sempre i amb 
el circuit de tota la vida. 
L’any passat, es va haver 
d’organitzar al mes de juny 
i es va fer córrer els atletes 
pels polígons industrials 
per evitar les aglomeraci-
ons. Mike Boit, Antenayeh 

Dagnachew i Debelu Ede 
s’han endut els llorers a la 
categoria masculina, amb un 
cert punt agredolç perquè hi 
havia moltes esperances que 
serien capaços de rebaixar 
els seus temps per sota d’una 
hora. Però, fet i fet, això fa 
brillar encara més el rècord 
femení aconseguit per Purity 
Jemutai, que va aturar el cro-
nòmetre a l’arribada davant 
del Palau d’Esports en 1 hora 

7 minuts i 18 segons, que vol 
dir una rebaixa d’uns tres 
minuts sobre la millor marca 
que hi havia fins ara. Darrere 
de Jemutai, van travessar la 
línia de meta Ethlemahu Sin-
tayehu i Naomi Mitchell. Els 
aplaudiments del públic que 
anava recollint Jemutai pels 
carrers a mesura que s’anava 
apropant a la meta són tota 
una declaració d’intencions 
per posar en valor l’esforç 

i els resultats de l’esport 
femení i per dedicar-li més 
atenció per part dels mitjans 
de comunicació.

La Mitja excel·leix en ter-
mes esportius i de participa-
ció, però és que també ho fa 
organitzativament amb els 
800 voluntaris que vetllen 
perquè tot rutlli. Tocar un 
instrument o cantar mentre 
passen els corredors per 
animar-los o lliurar-los una 
ampolla d’aigua pot semblar 
poca cosa, però sumen un 
caliu que no té cap altra pro-
va del país. El cor de la Mitja 
batega amb força, ara només 
falta que la covid es faci enre-
re perquè es puguin recupe-
rar les activitats paral·leles 
que també fan gran la prova.

Una Mitja amb una 
envejable salut de ferro

El passat mes de juny, la diòcesi de Terrassa comen-
çava una nova etapa en ser nomenat monseyor 
Josep Àngel Saiz Meneses com a arquebisbe de 
Sevilla, i a la vegada un servidor com a administra-
dor diocesà. Avui em presento a tots els fidels com 
a bisbe vostre, bisbe de la diòcesi de Terrassa.

Penso que el primer que haig de fer és donar 
gràcies a Déu per la confiança que ha dipositat en 
mi, confiança que certament no mereixo i que em 
fa sentir la responsabilitat que això suposa, i tam-
bé donar-vos gràcies a vosaltres, a tota la diòcesi, 
preveres, diaques, membres de la vida consagrada, 
seminaristes, famílies i laics tots per l’afecte que 
m’heu manifestat i que em manifesteu i per la 
vostra pregària que tantes vegades durant aquests 
mesos m’heu expressat que fèieu.

Diuen els entesos en el tema que l’economia, les 

relacions econòmiques, es fonamenten en la con-
fiança. Però no és només la economia, és tota la 
vida, la família, l’amistat, les relacions laborals, de 
veïnatge, és tota la nostra vida la que es fonamenta 
en el fet de confiar els uns en els altres. Confiar en 
la paraula de l’altre, confiar que cadascú farà allò 
que li pertoca per tal de mantenir l’equilibri d’una 
sana convivència. Necessitem confiar els uns en els 
altres, i el mateix podem dir de la vida de l’Església, 
sobretot, confiant en Déu. 

Però el tema de la confiança va molt més enllà, 
perquè és Déu mateix qui, sorprenentment, confia 
en nosaltres. Ens ha confiat i confia la vida i la cre-
ació, la naturalesa en deixar-les a les nostres mans. 
Confia els seus fills als pares humans perquè els 

protegeixin, els ajudin a créixer, a ser fills seus tam-
bé. Confia en nosaltres perquè duguem a terme la 
missió que ens ha encarregat, que ens ha confiat. 
I ara em confia a mi la tasca de ser pastor de tots 
vosaltres, sense deixar de ser el que soc.

Emprenc aquest camí jo també amb confiança. En 
Ell, que és qui m’ha cridat i m’ha enviat, però també 
en vosaltres perquè, com he dit més d’una vegada, 
formen una família en la qual tothom, absoluta-
ment tothom, hi tenim una missió i una tasca a fer. 
Cada un en el camí i en el lloc en el qual el Senyor 
ens ha posat, perquè tots ens necessitem els uns als 
altres. La vocació de cada un de nosaltres en la famí-
lia de l’Església i en el món és única i insubstituïble, 
i per la meva part espero, desitjo i demano al Senyor 
poder dur a terme la missió que m’ha encomanat 
com a pastor, que no és només cuidar de les ovelles 
i guiar-les, sinó anar a buscar les perdudes també.

És veritat que això produeix una certa inquietud, 
per això necessito jo també confiar en Ell i en tots 
vosaltres. Sant Agustí va saber-ho explicar en un 
dels seus sermons: “Jo, bisbe vostre? Quina por! 
Penso llavors: “Tu estàs amb ells”, i això em conso-
la. Per a vosaltres soc el bisbe; amb vosaltres, soc 
cristià. Bisbe, nom de la càrrega; cristià, nom de 
la gràcia. Al bisbe, el perill; al cristià, la salvació” 
(Serm 340,1).

Donem gràcies al Senyor per tots els seus dons, i 
per aquest de formar part de la seva família, també!

Un nou bisbe
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Necessitem confiar 
els uns en els altres,  

i el mateix podem dir 
de la vida de l’Església, 

sobretot, confiant en Déu

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

Salvador Cristau i Coll

Bisbe de Terrassa
@scristau
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A finals d’aquest passat mes de gener 
i després de la visita del president del 
govern d’Espanya, Pedro Sánchez, 
a la seu de la Conferència Episcopal 
Espanyola, diversos mitjans de comu-
nicació han publicat informacions 
que apunten que al procés d’immatri-
culacions fetes entre els anys 1998 i 
2015 els diferents bisbats d’Espanya 
s’haurien registrat de manera frau-
dulenta aproximadament un miler 
de béns immobles. Fins i tot alguns 
titulars assenyalaven que l’Església 
havia reconegut aquestes apropiaci-
ons indegudes.

El procés d’immatriculacions en el 
període esmentat abans fou un pro-
cés que per llei permeté a l’Església 
inscriure les seves propietats que mai 
havia pogut consignar al Registre de 
la Propietat. Parlem de béns immo-
bles que ja eren propietat de l’Esglé-
sia però no hi era registrada la seva 
titularitat. Se’n feren 35.000 immatri-
culacions. 

El 2021 el govern espanyol va lliu-
rar al Congrés dels Diputats una llis-
ta redactada pel Ministeri de Justícia 
que detallava les immatriculacions 
efectuades per l’Església. Cada bisbat 
va revisar aquesta llista i es va avisar 
el govern espanyol que unes 2.500 
de la llista no eren correctes. Alguns 
béns de la llista no són immatricula-
cions del període 1998-2015; altres 
béns no es van registrar per immatri-
culació; més de 100 béns de la llista 
estan duplicats. Altres propietats per-
tanyen a altres confessions religioses 
i l’Església catòlica no els ha immatri-
culat; d’altres directament a l’Esglé-
sia no li consten que siguin seves, i 
finalment també surten altres propi-
etats que a l’Església li consta que en 
va fer donació a un tercer o li foren 
expropiades. 

En definitiva l’informe de l’Església 
avisa el govern espanyol de les erra-
des del llistat que va lliurar al Con-
grés dels Diputats. I evidentment, 
si algú se sent perjudicat en els seus 
béns per alguna immatriculació, pot 
acudir a la justícia ordinària.

Crec que es pot afirmar que l’Esglé-
sia catòlica ha immatriculat segons 
la llei aquestes propietats seves i per 
això considero que la majoria de titu-
lars que he llegit sobre aquest tema a 
la premsa i en altres mitjans de comu-
nicació han desinformat més que no 
pas informat. 

LA PROPOSTA ESTEV@

Immatriculacions 
i desinformacions

Es pot afirmar 
que l’Església catòlica 

ha immatriculat 
segons la llei les seves 

propietats

La miranda d’en Puntas
La miranda d’en Puntes i el bosquet dels Quaranta Pins 
són un indret privilegiat per contemplar sortides i pos-
tes de sol. Malauradament, la petita paperera que hi han 
deixat, després de treure el contenidor d’escombraries, 
no és capaç de recollir totes les deixalles que s’hi deixen. 
Actualment és un abocador d’escombraries, i és una llàs-
tima. Agrairia que fos objecte de més atenció per part de 
l’administració responsable. Aparentment, el servei de 
neteja hi té poca presència.

Rafael Pi i Subirana
La Roca del Vallès

Per què Gualba continua tenint 
un carrer dedicat a Eugeni d’Ors?
Eugeni d’Ors va néixer a Barcelona el 1881. De classe mit-
jana i provinent d’una família il·lustrada, va poder acce-
dir a la Universitat de Barcelona (UB) per estudiar Dret i 
Filosofia i Lletres. Ja de jove va introduir-se en el món de 
la literatura i periodisme, i va arribar a fundar la revista 
El Poble Català, on formulà el concepte del noucentisme, i 
més endavant, amb el pseudònim de Xènius, va escriure el 
Glossari, inicialment al diari La Veu de Catalunya i després 
a El Día Gráfico. Com la majoria dels intel·lectuals d’aque-
lla època, va acabar entrant en política, i ho va fer de la mà 
d’Enric Prat de la Riba i de la Lliga Regionalista, que el 
nomenà director general de Pedagogia de la Mancomuni-
tat i, més endavant, secretari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC). Durant aquest període va publicar un gran 
nombre de llibres i escrits, i va arribar a ser guardonat 
amb diversos premis internacionals. Un d’aquets llibres 
fou Gualba, la de les mil veus, un glossari artístic sobre 
Catalunya acompanyada de poemes sobre el Montseny i el 
poble de Gualba. Fou, en definitiva, un dels graus repre-
sentants del moviment noucentista català. El fet d’escollir 
el nom de Gualba per a un dels seus llibres més impor-
tants fou perquè estiuejava cada any al municipi i, fins i 
tot, havia arribat a tenir diverses propietats a la vila, 

El seu catalanisme va acabar derivant, per circumstàn-
cies vàries, en una intervenció directa amb el franquis-
me i el falangisme. Aquestes circumstàncies que el van 
fer abandonar el catalanisme van venir provocades per la 
reforma interna que intentà impulsar la Lliga Regionalis-
ta, on pretenia aglutinar tot el moviment nacionalista que 
vivia a Catalunya. Eugeni d’Ors s’hi negà: advocava per 
crear un fort partit conservador català. Va decidir aban-
donar les institucions de la Mancomunitat com a protes-
ta. Va tornar a escena el 1923, amb l’arribada de la dicta-
dura de Primo de Rivera, on fou un dels seus principals 
suports a Catalunya. Ràpidament fou expulsat de la Lliga 
Regionalista i apartat de tot moviment catalanista. Tot i 
això, per imposició dictatorial, va ser nomenat director 
general de Funció Pública i Belles Arts, on es va encarre-
gar de l’eliminació de totes aquelles institucions i diaris 
que, anys abans, havia col·laborat a crear, així com fer les 
primeres purgues de funcionaris catalanistes. A finals 
dels anys 20, va ser nomenat corresponsal del diari ABC 
a Berlín, on va viure de primera mà l’ascens del nazisme, 
moviment que sempre va reconèixer que admirava.

Amb l’arribada de la República, va decidir tornar a 
Barcelona, on se centrà en els seus negocis, i va participar 
lleugerament en política solament de la mà de la Confe-
deració Espanyola de Dretes Autònomes (CEDA). Amb 
l’esclat de la Guerra Civil, i veient-se amenaçat pels anar-
quistes, decidí fugir a Salamanca, on va donar suport des 
del primer moment al bàndol rebel. El 1937 va unir-se a la 
Falange Española, sent nomenat director del diari falan-
gista Arriba España. El 1938 va participar en la creació de 
l’Institut d’Espanya, un organisme dedicat a coordinar el 
conjunt d’institucions culturals i filosòfiques de l’Estat. No 
va quedar aquí la seva intervenció, donat que el 1940 va ser 
nomenat director nacional de Belles Arts, sent el màxim 
responsable de la cultura de la dictadura, càrrec que ocupà 
fins al 1951, quan va dimitir per tornar a dirigir el diari 
Arriba España i ser procurador a les Corts franquistes.

La seva implicació amb el franquisme i fins i tot amb 
la dictadura de Primo de Rivera són motius pel quals 
Eugeni d’Ors no es mereix tenir un carrer dedicat a la 
nostra vila. Certament, va col·laborar en la popularització 

del poble, i va arribar a transformar-lo durant anys en un 
centre neuràlgic de la filosofia catalana, però això no pot 
fer-nos oblidar la seva trajectòria final. No solament va 
donar suport al règim –com tants altres autors, pintors, 
filòsofs...– sinó que va formar part de les seves instituci-
ons, i va arribar a dirigir l’equivalent actual a Ministeri 
de Cultura del govern franquista, sent el màxim respon-
sable durant 11 anys de la depuració cultural catalana, 
basca, gallega i del conjunt de l’Estat.

Aquest escrit no pretén equiparar la seva figura amb la 
d’altres dirigents franquistes, però sí que vol fer enten-
dre que la seva col·laboració amb el règim fou clau per a 
la depuració i el genocidi cultural i lingüístic que es va 
viure durant la fosca i dura etapa del franquisme.

Miquel Garcia i Riera
Gualba

Il·lusió
La paraula prové del llatí illusio que a la vegada deriva de 
illusus, participi del verb illudere, enganyar. Podem dir, 
doncs, que tota il·lusió és un engany, però que si es trac-
ta d’una il·lusió relacionada amb la màgia amable de l’il-
lusionisme aquest engany es converteix en alegre estupe-
facció per a l’espectador que ha pagat una entrada per ser 
enganyat. Si el mag ho aconsegueix, els enganys tenen un 
final feliç. 

Anna Maria Muntada Batlle
Granollers

BÚSTIA

L’art dels infants, missatge 
universal
EL 9 NOU del Vallés Oriental dona veu als escolars cada 
mes a El 9+Petit. El 28 de gener de 2022 un dels dibui-
xos guanyadors m’ha confirmat el valor dels fets, parau-
les, dibuixos i jocs. La vida certament és un joc. Jugant 
es manifesten els nens i nenes. Cal que els escoltem. Un 
dels dos dibuixos guanyadors m’ha fet trobar en com-
panyia d’un arbre, centre d’una festa dels habitants del 
bosc. Per als infants, jugar és festa, el seu treball. Als 
nens i nenes els agrada que se’ls tracti com persones i 
ho agraeixen. El dibuix a què em refereixo és d’un nen 
de 7 anys. Segurament algú em dirà “i quina importàn-
cia té?” La meva experiència m’ha demostrat que molta. 
Tenen una gran capacitat d’expressió. Només necessiten 
que se’ls reconegui la seva veritat. Què em pot explicar 
un infant de 7 anys? La seva dignitat com a persona. La 
festa del dibuix ho expressa amb una qualitat impres-
sionant. Es dedueix. L’arbre és la sala de festes. Amb 
fullam verd anima l’esperança de passar-ho bé. Un gran 
ocell recolzat en el tronc envia a l’aire la invitació amb 
els refilets amics i a l’entorn de l’arbre ocells, bestioles 
i flors. L’habilitat i qualitat del nen artista amb el seu 
dibuix convida a escoltar amb el piano imaginari les 
notes musicals de l’himne de la natura en un ball de fes-
ta. La senzillesa és l’excel·lència. Ho pensa l’infant? Més 
important, ho viu. El pedagog que necessita l’infant ha 
de ser alumne del seu llenguatge. La meva experiència 
em va ensenyar que en saben molt, senzillament perquè 
són ells, nens i nenes.

Joan Sala Vila
Granollers

Xavier Blanco 

Arxipreste  
de Montbui-Puiggraciós

@santestevegr
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La mare Conxita, cada any, quan arribava el 28 de 
desembre, diada dels Sants Innocents, sistemàti-
cament tenia per costum explicar-nos la història 
d’una innocentada, un record de quan ella era ben 
petita, que va tenir lloc a Collsuspina, al Moianès. 
Es veu que una de les noies més múrries del poble, 
aquell dia i just de bon matí, es va posar a cridar: 
“Auxili, socors. Hi ha foc a la pallissa de cal Xari-
na!”, i el veïnat, prest i amb galledes plenes d’ai-
gua, va sortir de les seves cases per anar a sufo-
car l’incendi. Al cap de poca estona estaven tots a 
punt davant de la presumpta casa en flames, a fi 
d’ajudar en allò que fos menester. De la porta els 
va sortir aquella mossa, cara-pigada –talment com 
la Pippi Langstrump–, que després de fer-los pam 
i pipa va exclamar: “Avui és el dia dels Innocents, 
ha, ha, ha!” 

La diada dels Sants Innocents se celebra segons 
el costum de les festes saturnianes, que els 
romans dedicaven al deu Saturn. Pel que sembla, 
durant aquest curt període de temps es donava 
certa llibertat als esclaus per poder gastar-se bro-
mes i fer juguesques entre ells. En canvi, l’origen 
cristià es un episodi hagiogràfic i ben diferent. 
Segons narra l’Evangeli de Mateu, Herodes I el 
Gran, rei de Judea, va ordenar matar tots els nens 
de menys de 2 anys nascuts a Betlem, entre ells 
Jesús, per temor que l’anunciat Messies vingués al 
món. Des d’aleshores, la cultura popular conver-
teix en innocent qualsevol persona prou ingènua 
per creure’s mentides que se li puguin explicar al 
llarg d’aquest dia. 

PLANTAR LA LLUFA

El dia dels Innocents forma part del cicle de les 
festes del Carnestoltes –de Nadal a Carnestoltes– 
i és costum penjar la llufa a l’esquena d’algú per-
què sigui la riota de tothom. Les llufes, segons 
explica Víctor Català, pseudònim de l’escriptora 
Cateria Albert, “són dones encantades que viuen 
amagades als boscos i responsables de fenò-
mens inexplicables, dels ecos que ens retornen 
quan cridem al bosc. La seva aparença és incer-
ta, volàtil. De naturalesa enginyosa, éssers que 
els agrada de tant en tant fotre el pèl als incauts, 
als càndids, sobretot a l’acabament de l’any...” En 
l’imaginari popular, la llufa pren la forma d’un 
senzill ninot que es fabrica retallant-lo d’un full 
de diari, però més antigament es feien servir 
fulles de col.

Un Dia dels Innocents de fa molts anys, men-
tre jo estava entregat a la papiroflèxia bo i fabri-
cant llufes a dojo, un proveïdor va venir a casa 
per cobrar una factura. Era el president del Gremi 
Ramader de Lleida, un personatge arrogant que no 
es podia entretenir gens ni mica perquè havia de 
marxar de pressa; va dir-li al pare que a les 10 de 
la nit l’esperaven a les Borges Blanques, on havia 
de pronunciar el discurs de cloenda anyal davant 
dels membres del gremi. Quan ja s’acomiadava 
del pare, per l’esquena i a traïció –tal com s’ha de 

fer– li vaig plantar la llufa. El cor m’anava a mil 
per hora, però l’adrenalina segregada per l’acció 
bé que s’ho valia. Ni se’n va adonar. 

Quan va sortir de casa vaig apressar-me a arri-
bar fins al finestral del menjador que dona al car-
rer, des d’on el vaig seguir amb la vista mentre ell 
anava carrer enllà a buscar el cotxe. La llufa, de 
paper de diari, destacava darrera del seu trajo de 
color beix i voleiava d’un cantó a l’altre gràcies al 
seu caminar cadenciós i al vent que s’havia girat 
aquell capvespre. Darrere meu i també espiant 
per la finestra, el pare –quina sorpresa!– s’havia 
apuntat a la festa i còmplice –inusual– de la meva 
malifeta, encara em sembla sentir-lo dir, tot rient: 
“Òndima, noi, si aquest home comença el discurs 
i la llufa encara no se li ha desenganxat, que bo, 
pagaria per veure-ho!” 

“L’AJUNTAMENT ADQUIREIX 
CAN ROQUETA”

La fàbrica Roca Umbert deu el seu nom al matri-
moni format per Joan Roca Cassart i Maria 
Umbert Ventura. La fàbrica va ser inaugurada el 
1901 i fou coneguda com a Can Roqueta, perquè 
aquest era el mot de la casa on vivia en Joan Roca 
Cassart, al carrer Joncar, número 9, de Sant Feliu 
de Codines.

Tant el terreny com l’edifici de la fàbrica tèx-
til pertanyen a la família Ullar, i d’ençà de la seva 
fundació s’ha esbombat que la nau va ser disse-
nyada per l’arquitecte Antoni Gaudí, que durant 
aquella època feia estada a Sant Feliu, precisa-
ment a casa d’en Francesc Ullar Roca, fugint de 
la passa de còlera que hi havia a Barcelona. “La 
veritat és que no s’han trobat plànols que demos-
trin l’autoria de la edificació i, si Gaudí tant sols 
va donar algunes idees, va ser dissenyada, però, 
diferent de com l’hagués projectada”, explica Joan 
Bassegoda Nonell al llibre El gran Gaudí (Editorial 
Ausa, 1989).

Aquesta fàbrica és l’edifici industrial més gran 
de Sant Feliu i està inclòs a l’Inventari del Patri-
moni Arquitectònic de Catalunya. És de caràcter 
arquitectònic conegut com a estil Chicago, de plan-
ta rectangular, compost de soterrani, planta baixa 
i dues plantes. Les façanes són iguals i planes de 
composició simètrica formades per una seriació 
de pilars amb arcs de mig punt, els pilars tenen un 
valor de doble alçada i donen al conjunt un caràcter 
de monumentalitat. La fàbrica va tancar a la dècada 
dels 70 del segle passat i fou parcialment explotada 
per un petit taller de confecció. Aquest darrer any 
s’ha parlat i, encara més, s’ha especulat amb la notí-
cia –del tot certa– que la propietat està disposada a 
vendre-la.

Però havia d’arribar el 28 de desembre de 2021 
perquè algú fes córrer per Instagram aquest fake, 
que va ser la innocentada del dia i va fer picar a 
més d’un: “L’Ajuntament adquireix Can Roqueta 
per 1,5 milions d’euros. Gràcies a una subvenció de 
la Diputació per a inversions d’adquisició de béns 
culturals, l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
ha comprat Can Roqueta per 1,5 milions d’euros 
(un 25% del pressupost municipal), dels quals la 
Diputació en finança la meitat.

L’edifici passa a ser propietat i gestió munici-
pal i el projecte de l’equip de govern és fer-hi una 
residència d’artistes amb tallers d’arts plàstiques, 
expressió corporal, música, teatre... i molt més!

“Volem que sigui un equipament que doni difu-
sió de Sant Feliu a l’exterior”, ha dit un dels mem-
bres de l’equip de govern.

També han anunciat, però, que les obres comen-
çaran quan acabin les de l’antiga farmàcia.

Penjant una llufa, col·lecció de llufes del 1941, 1946 i 1947, els 
Sants Innocents al segle XIX, i Can Roqueta, a Sant Feliu

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com
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Els Sants Innocents

El periodisme que t’acompanya
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La contractació 
indefinida 
repunta 
lleugerament al 
gener a la comarca

Granollers

EL 9 NOU

La contractació indefinida 
va créixer en quatre punts 
aquest gener respecte al 
mateix mes del 2021, en una 
tendència més moderada que 
l’augment que s’ha produït a 
la resta de Catalunya. En un 
mes amb la reforma laboral, 
que limita la contractació 
temporal, en vigor i pendent 
de ser validada al Congrés, 
la incidència sobre la tempo-
ralitat encara ha estat limi-
tada. En total, un 17% dels 
contractes registrats van ser 
indefinits, per sobre del 13% 
de fa un any, i també la pro-
porció més alta dels últims 10 
exercicis. A Catalunya el pes 
de la contractació indefinida 
va fregar el 21%.

Al mes de gener es van for-
malitzar 13.610 contractes 
laborals, 3.053 més que fa un 
any, amb un increment del 
23%. També són més con-
tractes que els que s’havien 
formalitzat un mes abans.

Per municipis, els crei-
xements són generalitzats. 
Especialment intensos en 
poblacions com Granollers, 
que creix més de 12 punts 
per damunt de la mitjana 
comarcal. Només es produei-
xen descensos en casos pun-
tuals, com el de Martorelles 
o Sant Pere de Vilamajor.

GoStudent compra el portal 
de classes en línia Tus Media
L’empresa adquirida, fundada a Granollers, mantindrà l’operativa independent

Granollers

EL 9 NOU

El grup austríac GoStudent 
ha formalitzat la compra de 
l’empresa Tus Media, fun-
dada a Granollers, per un 
import que no s’ha revelat. 
El grup comprador fa un pas 
més en l’expansió de la seva 
activitat, mentre que Tus 
Media mantindrà l’operativa 
independent a través dels 
diferents portals amb els 
quals posa en contacte pro-
fessors particulars i alumnes 
o proveeix de programes de 
formació en línia per a par-
ticulars i empreses (amb les 
marques Tusclasesparticula-
res.com i Classagap, respecti-
vament).

Fundada el 2011, l’empresa 
de Granollers té una cartera 
de més de 300.000 professors 
amb especial incidència en el 
mercat espanyol, però també 
en diversos països europeus 
i llatinoamericans. En la seva 
trajectòria ha contribuït 
que més de quatre milions 
d’alumnes hagin localitzat, 
a través del seu portal de 
recerca, els professors que 
els poden donar suport per 
aconseguir una formació a 
mida. El fundador de Tus 
Media, Albert Clemente, 
continuarà al capdavant de 
l’empresa.

GoStudent és una de 

les companyies europees 
d’educació en línia amb més 
potencial d’expansió, com 
testimonien les aportacions 
d’inversors en les seves ron-
des de finançament. Recent-
ment va aixecar 300 milions 
d’euros, en una operació que 
valorava l’empresa en 3.000 
milions d’euros, motiu pel 
qual se la designa com uni-
corn (la denominació que es 
dona a empreses tecnològi-
ques que superen els 1.000 
milions en valoració).

Amb la compra, GoStu-
den pretén ampliar la seva 
oferta, que podrà arribar a 
més famílies a tot el món. 
“Els estudiants que busquin 
suport de tutoria estructurat, 
sostenible i a llarg termini, 
podran accedir als serveis 
gestionats de GoStudent a 
través de les plataformes 
de Tus Media”, assenyala la 
companyia austríaca.

“L’adquisició per part de 
GoStudent ens dona l’impuls 
per ampliar encara més Tus 

Media amb totes les seves 
marques a nous mercats i 
expandir-nos a geografies 
regionals encara més grans”, 
ha assenyalat Albert Clemen-
te, fundador i director execu-
tiu de Tus Media.

L’empresa havia donat 
entrada a l’accionariat el 
2018 a l’empresa Redarbor, 
del fundador de fotocasa, 
segundamano.es o coches.
net David González, que ara 
abandona l’accionariat. Con-
trolava un 30% de la firma.

El programa formatiu de la firma de Montmeló arriba a la quarta edició

QEV i la UVic obren la inscripció 
per al màster de motor esportiu

Montmeló

EL 9 NOU

El termini d’inscripció per al 
màster i curs d’especialitza-
ció de Motorsport i e-Racing 
que imparteixen l’empresa 
de Montmeló QEV Tech-
nologies i la Universitat de 
Vic-Universitat Central de 
Catalunya, s’ha obert oficial-
ment. El programa formatiu, 
que encara la quarta edició 
amb titulació universitària 
oficial, està adreçat a titulats 
en enginyeria o estudiants 
en l’últim curs, graduats en 
cicles formatius d’automoció 
i electricitat, professionals 
del sector de l’automoció i 
pilots o expilots. Els alumnes 
amb formació universitària 
reben una titulació de màs-
ter i la resta acrediten un 
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Dos alumnes en una de les formacions pràctiques del programa formatiu

curs d’especialització.
Durant sis mesos, els parti-

cipants rebran coneixements 
teòrics i pràctics a les instal-
lacions de QEV a Montmeló 

i amb els vehicles de compe-
tició de l’empresa. Posterior-
ment, es fan unes pràctiques 
finals que, ja siguin en la 
indústria del motor esportiu 

o en equips de competició, 
donen l’oportunitat d’aplicar 
els coneixements adquirits 
en la formació teòrico-pràcti-
ca i tenir un primer contracte 
laboral real. El curs arrencarà 
el mes de setembre de 2022 i 
acabarà el setembre de 2023.

QEV Technologies és una 
empresa amb una dilatada 
vinculació amb el sector 
del motor de competició, 
especialment en la relaci-
onada amb la tecnologia 
elèctrica. Segons informa la 
companyia, un 80% dels par-
ticipants en els programes 
formatius avançats s’han 
incorporat laboralment en 
el sector, en equips de Fór-
mula 1, mundial de ral·lis o 
Fórmuma E, entre d’altres 
competicions.

L’empresa ha col·laborat 
amb el suport tecnològic a 
escuderies que han participat 
en competicions de Fórmula 
E, com Mahindra. Durant 
l’any passat, l’empresa també 
s’ha sumat a altres campi-
onats, com els mundials de 
ral·lis amb vehicle elèctric 
(RX2e o Extreme E).

La plantilla de 
Coveright ajorna 
la vaga per obrir 
noves negociacions
Martorelles

La plantilla de l’empresa 
Coveright Surfaces, de 
Martorelles, va acordar 
aquest divendres en assem-
blea ajornar el començament 
de la vaga que havia de 
començar aquest dilluns, fins 
dimecres. Els treballadors 
acceptaven, amb aquesta 
decisió, la proposta mediado-
ra que havia fet el Tribunal 
Laboral de Catalunya, que 
havia sol·licitat posposar la 
vaga dos dies i seure a nego-
ciar per intentar arribar a un 
acord. Dimarts hi haurà una 
nova mediació. La plantilla 
ha convocat la vaga en pro-
testa per la proposta de l’em-
presa, que controla el grup 
Sherpa, de reduir salaris amb 
l’aplicació de l’article 41 de 
l’estatut dels treballadors. 
Una sentència judicial havia 
desestimat que es pogués 
aplicar aquest article.
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Granollers

S’ha constituït la societat 
Licitaciones e Ingeniería, SL, 
dedicada a la prestació de ser-
veis administratius i tècnics 
per a empreses constructores, 
administracions públiques o 
empreses privades i despatxos 
d’enginyeria o arquitectura, 
relacionats amb la redacció de 
projectes, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Carlos 
Marín Moya. Adreça: Conesta-
ble de Portugal 43-45.

Sta. M. de Palautordera

La societat Mexilla Tortilla & 
Bread European Group, dedi-
cada a la fabricació de galetes i 
productes de fleca i pastisseria 
de llarga durada, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 147.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 150.000 euros.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Unika Beer, SL, dedicada a la 
fabricació de cervesa; comerç 
a l’engròs, no especialitzat, 
de productes alimentaris, 
begudes i tabac. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Jordi 
Canet Casabayó. Adreça: 
Bigues, 40.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Euro Davinci Consulting, SL, 

dedicada a altra educació; 
serveis tècnics d’enginyeria i 
altres activitats relacionades 
amb l’assessorament tècnic. 
Capital: 3.100 euros. Adminis-
tradora: Maria Isabel Ruescas 
Sama. Adreça: Josep Maria de 
Sagarra, 3.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Shedan Invest, SL, dedicada 
a la realització d’activitats de 
consultoria de gestió empre-
sarial. Capital: 67.200 euros. 
Administrador: Alfredo Bel-
tran Rosa. Adreça: carretera 
de Ribes, 14, local 2.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat The 
Blue Cab, SL, dedicada a la 
intermediació de serveis entre 
conductors de qualsevol tipus 
d’autorització de transport 
regulada i client final, a través 
d’aplicació mòbil; transport de 
viatgers per carretera.. Capi-
tal: 5.000 euros. Administra-
dor: Kevin Hernández López. 
Adreça: Enric Morera, 68.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Ixalud Sistemas y Tratamien-
tos Canarias, SL, dedicada a 
altre comerç al detall no rea-
litzat ni en establiments, ni en 
punts de venda ni en mercats. 
Capital: 3.000 euros. Adminis-

tradors: Héctor Bejarano Fer-
nández, Javier López Barba. 
Adreça: Francesc Layret, 75.

La Garriga

S’ha constituït la societat Irra-
diador, SL, dedicada a l’edició, 
publicació i distribució de 
llibres i revistes i tota classe 
de publicacions; l’organització 
de tota classe d’activitats de 
promoció de llibres i publi-
cacions, etc. Capital: 25.000 
euros. Administrador: Víctor 
Poll Rosell. Adreça: passeig 
Vilanova, 14.

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Inner Silo Corporation, AIE, 
dedicada a la realització d’un 
projecte de desenvolupament 
intern de sitges, estudi de la 
seva aplicabilitat i posterior 
comercialització. Capital: 
3.000 euros. Administradors: 
Gemma López Aromí, Israel 
Gracia Renard. Adreça: av. Riu 
Mogent, 22A.

Granollers 

S’ha constituït la societat 
Granollers Oficina Digital 
Online, SL, dedicada als 
tràmits i gestions laborals, 
comptables, fiscals i jurídics: 
gestió immobiliària; gestió 
d’explotació d’empreses i 
negocis: màrqueting i revista 
digial i altres. Capital: 3.881 

euros. Administrador: Cris-
tóbal López Blancas. Adreça: 
Llevant, 74.

Vallromanes 

S’ha constituït la societat 
Gina Gourmet, SL, dedicada 
a la intermediació del comerç 
de productes alimentaris, 
begudes i tabac. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Geor-
gina Carrillo Barón. Adreça: 
Sant Vicenç, 4.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat C.V. 
Lamps dedicada a la venda a 
l’engròs i al detall, importa-
ció i exportació de làmpades 
ultravioletes, làmpades LED, 
infrarrojos, transformado-
res, etc. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: María Luisa 
del Carmen Casanova. Adreça: 
Lluís Millet, 14-16.

Montmeló

S’ha constituït la societat Tin-
toreria Monnet, SL, dedicada 
al tint, neteja en sec, rentat 
i planxat de robes fetes i de 
peces i articles de la llar usats. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Pedro Rodríguez 
Rodríguez. Adreça: Ferderico 
García Lorca, 5.

La Garriga

La societat Garapa Rentals, 
SL, dedicada a la compraven-

da, tinença, administració, 
rehabilitació, etc., ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 168.121,50 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 171.121,50 euros.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Autoservicio Fema6770, SL, 
dedicada al comerç al detall 
de productes cosmètics i 
higiènics en establiments 
especialitzats; altre comerç 
al menor en establiments no 
especialitzats. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Diego 
Fernández García. Adreça: 
Mare de Deu de Queralt, 3.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Paussthetic, SL, dedicada a 
la perruqueria i altres trac-
taments de bellesa; altres 
serveis personals; activitats 
de medicina general. Capital: 
3.007 euros. Administradora: 
Paula Tejón González. Adreça: 
Mare de Deu del Pilar, 128.

Granollers

S’ha constituït la societat Expo 
Verde Greens, SL, dedicada 
al comerç a l’engròs i al detall 
de cereals, plantes, flors i 
adobs animals. Capital: 9.000 
euros. Administrador: Marjis 
el Moudden Sahar Ben Omar. 
Adreça: Torres i Bages, 55.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
G

R
IS

EL
D

A
 E

SC
R

IG
A

S

Exterior de les instal·lacions de Class Plastics al polígon industrial de Martorelles

Tres empreses s’interessen per la 
unitat productiva de Class Plastics
El jutjat allarga el termini per presentar propostes davant de l’interès per la fàbrica de Martorelles

Martorelles

EL 9 NOU

Tres companyies han mostrat 
interès per adquirir la unitat 
productiva del fabricant de 
peces d’injecció Class Plas-
tics de Martorelles, segons 
ha informat el despatx que 
actua com a administrador 
concursal. Totes tres empre-
ses han consignat els 75.000 
euros reintegrables per 
començar el procés de revisió 
de documents. 

El procés de venda de la 
unitat productiva acabava 
aquest divendres, dia 3, però 
vist l’interès que està des-
pertant en el sector la planta 
de Martorelles, el jutjat mer-
cantil que tramita el concurs 
de creditors que la compa-
nyia va presentar el mes de 
novembre passat amb més de 
sis milions de passiu ha acor-
dat prorrogar el període per 
a la recepció d’ofertes fins al 
dia 18 de febrer.

La unitat productiva es 
posa a la venda en plena acti-

vitat, amb 61 treballadors en 
plantilla i unes vendes supe-
riors a cinc milions d’euros 
el 2021. En el tancament de 
l’any passat, els actius eren 

de 5,27 milions d’euros, dels 
quals s’adjudicaran la maqui-
nària, les instal·lacions, els 
equips, els contractes i les 
llicències de l’empresa.

Class Plastics està espe-
cialitzada en el disseny i 
fabricació de peces d’injecció 
de plàstic, amb aplicacions 
per al sector de l’automoció, 

la distribució minorista i la 
sanitat. L’adjudicació de la 
unitat productiva significaria 
una oportunitat per donar 
continuïtat a l’activitat de la 
companyia i per al manteni-
ment del màxim de llocs de 
treball possibles.

L’empresa va ser l’esco-
llida per ocupar les naus 
que el fabricant d’equips de 
climatització per a automò-
bils Valeo va deixar lliures 
arran del trasllat a Saragossa 
de les activitats que feia a 
Martorelles. Després d’un 
dilatat procés de reindustri-
alització, les diferents parts 
implicades van acordar Class 
Plastics, que fins llavors ope-
rava des de Rubí, desenvolu-
pés el seu projecte industrial 
a les instal·lacions de Valeo, 
amb la integració d’alguns 
dels treballadors que havien 
quedat afectats pel cessa-
ment de l’activitat de la mul-
tinacional francesa.

El desenvolupament de 
l’activitat de Class Plastics a 
Martorelles, que va comen-
çar a primers de 2018, no ha 
estat finalment favorable. Ja 
abans que es declarés l’alar-
ma sanitària per la covid-19, 
l’empresa va fer una reducció 
de plantilla que va afectar 39 
dels 114 treballadors. L’em-
presa també va vendre les 
instal·lacions que ocupa, que 
finalment han passat a mans 
del grup immobiliari Segro.
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Pol Aumedes descobreix les 
facetes amagades dels músics
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Pol Aumedes al seu estudi amb algunes de les obres que formaran part de l’exposició

Granollers

Teresa Terradas

L’ofici de músic amaga mol-
tes facetes, més enllà de la 
que el públic acostuma a 
veure en forma de concert. 
Per fer visibles aquests 
altres aspectes, sovint ocults 
i desconeguts per a molts, 
l’artista Pol Aumedes, de 
Granollers, es va embarcar en 
una recerca artística a partir 
del dia a dia d’un músic com 
ell, que ha donat el seu fruit 
en forma d’exposició i perfor-
mance musical, amb el nom 
de “Polièdric. Les facetes 
d’un músic”. L’estrena serà 
aquest divendres dins el marc 
del festival Tradicionàrius al 
CAT, a Barcelona, un escenari 
conegut i emblemàtic per al 
músic granollerí, i que ha tre-
pitjat en més d’una ocasió en 
diferents formacions de les 
quals ha format part.

En aquesta ocasió, el públic 
que s’acosti al Centre Artesà 
Tradicionàrius a partir de 
les 6 de la tarda podrà visi-
tar l’exposició “Polièdric”, 
situada a l’entrada, i on 
l’artista presenta diverses 
obres plàstiques fetes amb 
diferents tècniques, a través 
de les quals retrata les dife-
rents facetes d’un músic, 
des del procés creatiu fins al 
directe a l’escenari, passant 
pel treball a l’estudi, els assa-
jos, les hores a la carretera, 
o el silenci posterior a un 
concert. “La idea és que els 
músics s’hi puguin sentir 
reflectits i que la gent vegi 
la feina submergida dels 
músics, que s’hi senti iden-
tificada”, declara l’artista. 
“Sembla que sigui un ofici 
bonic, que ho és, però real-
ment també és molt dur.”

A l’hora de crear aquestes 
peces, Aumedes ha trobat la 
inspiració en la seva pròpia 
experiència i trajectòria com 
a músic, que va encetar el 
2004. Des d’aquell moment 
i fins l’any passat va recollir 
de forma sistemàtica les més 
de 1.586 actuacions fetes, 
amb dades com la data de 
cada una d’elles, el lloc, els 
músics amb qui tocava o els 
quilòmetres que feia, entre 
altres aspectes. “Totes aques-
tes dades han donat una 
sèrie d’obres de diferents 
format i tècniques, des d’un 
dibuix fins a una obra de 
videoart o un mapa concep-
tual”, comenta l’artista de 
Granollers.

Un exemple és la peça Con-
nexions, en format digital 
i que fa referència als més 

de 200 músics amb els quals 
ha actuat. “A partir de les 
connexions amb ells he fet 
un gràfic interactiu amb un 
programa d’estadística, que 
dona com a fruit un mapa 
conceptual.”

En una altra obra, Iceberg, 
l’autor fa referència al que el 
públic acostuma a veure, les 
actuacions en directe, “i que 
representarien el 10%, men-
tre que la resta, un 90%, com 
un iceberg, queda submer-
gida”. Aquesta resta es con-
creta en factures, pagaments 
d’impostos, fotos d’assajos, 
trossos d’agendes, de parti-
tures... “Tot aquest material 

l’he submergit amb una capa 
blava que costa de veure”, 
comenta.

Aumedes també reflexi-
ona en una altra peça sobre 
el grau de compromís d’un 
músic, que és molt gran. 
“Sempre diem que sí, sempre 
estem disponibles, i aquí he 
volgut recollir aquells dies 
que no he actuat, com pot ser 
un 1 o un 6 de gener, en total 
potser són uns 10 dies de 
festa l’any. Són dies en què 
si en 17 anys no hi ha hagut 
cap actuació, és molt proba-
ble que ja no n’hi hagi cap.” 
Aquests dies, Aumedes els ha 
imprès i els presenta en un 

pot en formol.
Fent un recorregut per les 

obres també es pot veure 
l’evolució dels bolos, des del 
2004, quan va fer les prime-
res actuacions, encara no 
com a músic professional, 
fins a l’actualitat, passant 
per un any 2020, en plena 
pandèmia, en què l’agenda 
és gairebé buida. “És tot un 
exemple de la vulnerabilitat 
dels músics”, apunta.

‘PERFORMANCE’  
MUSICAL

L’exposició al CAT es com-
pleta amb la perfomance 
musical, que tindrà lloc el 
mateix divendres a les 7 de 
la tarda i a les 8 del vespre , i 
en què l’artista i l’espectador 
interactuen a través d’un 
recorregut poètico-musical. 
Aumedes estarà acompanyat 
pels músics Joan Codina Vila 
i Magalí Sala, i per l’actriu 
Elena Codó, de Sant Antoni 
de Vilamajor, per fer un 
recorregut per les entranyes 
i la història del CAT. “Serà 
com una de passeig amb per-
formances, teatre i música 
per diferents espais com 
l’escenari o els bucs d’assaig, 
amb l’objectiu de viure una 
experiència en directe en què 
es narrarà el fet creatiu d’uns 
músics. Tot això estarà vincu-
lat amb l’explicació de la his-
tòria del CAT, i per descobrir 
elements sonors amagats en 
aquestes instal·lacions”, ha 
explicat Aumedes.

Un artista interdisciplinari
Granollers

T.T.

Pol Aumedes és un artis-
tes interdisciplinari que 
treballa en projectes 
d’investigació artística 
basats en la hipòtesi que la 
festa tradicional i la per-
formance contemporània 
són dos actes que poden 
confluir en molts aspec-
tes. “Aquests defineixen 
molt bé la meva trajectòria 
artística, des de la músi-
ca tradicional i les festes 
majors viscudes fins a la 
creació plàstica contempo-
rània”, diu. Els resultats de 
la seva recerca els plasma 

en espectacles, perfor-
mances i exposicions que 
fan dialogar al carrer, en 
escenaris o en espais expo-
sitius aquestes disciplines 
i les converteixen en actes 
performatius amb uns 
rituals propis envoltats de 
l’imaginari creat durant 
els mesos de recerca.

En els últims 10 anys ha 
realitzat més de 1.400 actu-
acions com a professional, 
i ha col·laborat amb més 
de 40 companyies tant de 
música com teatrals. També 
ha treballat amb diferents 
artistes plàstics arreu del 
territori català i en diversos 
països d’Europa.

Sílvia Pérez Cruz 
presenta ‘Farsa’  
a Granollers
Granollers

Sílvia Pérez Cruz actuarà 
aquest dijous a les 8 del 
vespre al Teatre Auditori 
de Granollers per presentar 
el seu darrer treball, Farsa 
(género impossible). En aques-
ta ocasió, l’artista teixeix una 
nova peça sense costures i 
amb les diferents textures 
a la vista perquè cada oient 
gaudeixi a la seva manera 
del conjunt de cançons. La 
cantant catalana dialoga amb 
el teatre, la dansa, la pintura, 
la fotografia i la poesia, en 
un projecte únic que recull 
la seva realitat compositiva 
dels últims tres anys. Una 
proposta que explora el que la 
gent és i el que mostra. Sílvia 
Pérez Cruz estarà acompanya-
da de Marco Mezquida, piano 
i teclats; Aleix Tobias, percus-
sió; Mario Mas, guitarra;
Bori Albero, contrabaix, i
Carlos Montfort, violí.

Circ a Montmeló 
amb la companyia 
Psirc
Montmeló

La companyia Psirc presenta-
rà aquest dijous a les 6 de la 
tarda a la Sala Polivalent del 
centre cultural La Torreta 
de Montmeló l’espectacle 
Després de tot: De quan Pro-
meteu, els bitcoins i el martell 
de la mort, que en un principi 
s’havia programat pel diven-
dres 11 de febrer. La com-
panyia ja ha estat fent una 
residència artística en aquest 
equipament per preparar els 
seus espectacles. L’estada 
havia d’acabar aquest diven-
dres amb una mostra pública 
d’una part dels espectacles 
que han preparat aquests 
dies. Per causes sobrevingu-
des, finalment l’espectacle 
s’ha avançat a dijous. L’espec-
tacle és gratuït però s’han de 
reservar les entrades. Es pre-
sentarà l’episodi “De quan 
Prometeu, els bitcoins i el 
martell de la mort”, en què es 
pregunten com seríem enmig 
d’un pantà, acompanyats de 
mosques i perruques, cigo-
nyes i sabates, ulleres de sol i 
l’eco d’una òpera que es repe-
teix constantment.

Teresa Sagrera 
parla de ‘Cabells de 
gebre’ a Sant Celoni
Sant Celoni

L’escriptora Teresa Sagrera, 
de Sant Pere de Vilamajor, 
presentarà el llibre Cabells de 
gebre aquest dijous a 2/4 de 
7 de la tarda a la biblioteca 
L’Escorxador de Sant Celoni. 
El llibre explica la història 
de la Blanca, una dona de 
Vila Major que el segle XIV 
va ser acusada de bruixeria 
i es va refugiar al Castell de 
Montsoriu.

Dilluns, 7 de febrer de 202218

L’artista de Granollers presenta l’exposició i la ‘performance’ “Polièdric” al CAT
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Mar Bezana en un moment de l’actuació de divendres al vespre amb les castanyoles lumíniques

Castanyoles que fan vibrar
Mar Bezana presenta a Cardedeu el seu innovador espectacle, ‘The Art Of Castanets’

Cardedeu

Ignasi Abad

Un centenar de persones 
es van acostar divendres al 
vespre al Teatre Auditori 
Cardedeu per gaudir d’un 
espectacle innovador i ple 
de virtuositat. La concer-

tista de castanyoles amb un 
ampli reconeixement a escala 
mundial, Mar Bezana, va pre-
sentar The Art Of Castanets, 
un espectacle on el principal 
atractiu era veure el saber 
fer de l’artista tocant les cas-
tanyoles.

L’actuació va tenir dues 

parts. La primera va anar a 
càrrec de Bezana, que, acom-
panyada de música clàssica de 
compositors com Falla, Gra-
nados, Albéniz i Turina, va 
demostrar durant una bona 
estona l’art de les castanyoles 
de concert. El públic es va 
mostrar entusiasmat amb el 

virtuosisme de l’espectacle i 
constantment va ovacionar 
l’artista barcelonina. 

A la segona part, els espec-
tadors van poder veure com 
tres músics ambientaven 
l’espectacle amb música pop-
rock en directe. Coqui Cas-
tells, Cesc Martorell i Xavier 

Vila, amb la bateria, el baix 
i la guitarra elèctrica res-
pectivament, van contribuir 
a fer una mescla inèdita i 
engrescadora. El joc de llums 
va ser un dels grans protago-
nistes de la nit ambientant 
cada interpretació amb la 
il·luminació idònia per a cada 
moment. L’estètica gòtica 
predominava l’escena on els 
artistes, vestits de negre, van 
fer gala del definit estil de la 
companyia.

Un dels moments àlgids 
de la nit va ser quan l’artista 
catalana va sorprendre els 
assistents amb unes casta-
nyoles lumíniques. L’instru-
ment musical presentava 
un aspecte llampant, ja que 
portava incorporades a la 
part exterior llums LED de 
color vermell. Aquest com-
ponent feia que l’espectacle 
fos encara més innovador i 
que la coreografia de l’artis-
ta tingués un caire hipnotit-
zador. 

En el darrer tram de la 
funció van sortir tres artistes 
més, vestits totalment de 
negre, tocant les castanyoles 
mentre interactuaven amb 
Bezana compartint coreogra-
fia. Els tres músics, com en 
tot el transcurs de l’actuació, 
no van deixar d’interactuar 
amb els artistes creant una 
atmosfera d’alegria i movi-
ment.

El joc de llums va 
ser un dels grans 

protagonistes  
de l’espectacles 

de Bezana

Albert Lax exhibeix el seu nou plantejament musical en un concert a la Nau B1 de Granollers

Crema cremada
Concert d’Albert Lax. 
Sala Nau B1. Granollers. 
Dissabte 5 de febrer 
de 2022, 22.00.

Granollers

X.G.G.

Un any i mig després del seu 
sobri concert a la plaça dels 
recanvis de la Fàbrica Roca 
Umbert de Granollers, dins 
del cicle Obert x Vacances, el 
cantautor vallesà Albert Lax 
va tornar dissabte passat al 
mateix recinte, concretament 
a la contigua sala Nau B1, per 
exhibir el seu nou planteja-
ment musical, cuinat al llarg 
d’aquesta interminable pan-
dèmia. Amb una agrupació 
ampliada, molt compenetra-

da i ben greixada, el vocalista 
i guitarrista granollerí –en 
aparença semblant un encre-
uament entre Neil Young i 
George Harrison– va desple-
gar durant una hora i quart 
un variat però coherent 
repertori, davant de gairebé 
un centenar de parroquians, 
la majoria asseguts tot i la 
fi de les restriccions en el 
sector cultural. Així, el seu 
setlist va incloure cinc temes 
d’estrena, els dos darrers sin-
gles –“Espurnes” i “Fred”–, 
una exclusiva col·laboració 
amb la teclista Elle León 
–“Funny Honey”–, quatre 
cançons de l’EP Goldmund i 
un parell de rescats del disc 
de debut que van formar una 
seqüència impregnada de 
melodies plenament setan-
teres.

En canvi, l’aplicat DJ Babar 
va amenitzar la nit, abans i 
després del recital, amb una 
selecció de perles del rock 
alternatiu de la dècada dels 
noranta.
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Albert Lax i la resta de músics van oferir un repertori variat i molt coherent

CRÍTICA DE MÚSICA
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Històries que acaben bé
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Joan Pons (El Petit de Cal Eril), durant la seva actuació al Tastautors

Cardedeu

Oriol Serra

El títol del darrer disc d’El 
Petit de Cal Eril, N.S.C.A.L.H. 
(2021), són les inicials de 
No Saps Com Acabarà la His-
tòria. Una expressió molt 
oportuna per aquests temps 
en què fer plans a mesos 
o fins i tot setmanes vista 
pot esdevenir un esport de 
risc. Dissabte a la tarda el va 
presentar al Teatre Auditori 
Cardedeu. Concert inaugural 
del Tastautors 2022, i una 
actuació en què l’alter ego de 
Joan Pons va presumir d’un 
formidable present creatiu, 
també d’una banda d’acom-
panyament sòlida com ella 
sola.

Va dedicar tota la primera 
part a defensar el seu reper-
tori més recent, comen-

çant amb la hipnòtica “Les 
hores” i enfilant les coorde-
nades càlides de “Cada dia 
surt el sol” i “Non tornerai”. 
Va acabar de posar tota la 
carn a la graella amb els 
paisatges onírics de “Pols” i 
“Sento”. Va reinterpretar la 
pretèrita “Amb tot” en clau 
d’allò que ell mateix ha ano-
menat pop metafísic. I l’or-
gia psicodèlica de “Jo crec 
en tu” va desembocar en 
un gran final en el qual la 
robusta “Som transparents” 
va deixar pas a la reflexió 
d’“El plor” i la sempre 
oportuna lectura en català 
del “Close to Me” de The 
Cure. La calma després de la 
tempesta i un missatge en 
clau optimista: fins i tot en 
aquests temps difícils hi ha 
històries que acaben bé.

Prèviament havia actuat 
com a artista convidada la 
cantant i ballarina barcelo-
nina establerta a Cardedeu 
Isabel Vinardell, que va pre-
sentar a duet amb el baixista 
Sergio di Finizio algunes de 
les peces de l’espectacle de 
creació pròpia Replecs.

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

La banda barcelonina va actuar a Granollers en el marc de la gira que commemora el seu 40è aniversari

Granollers

O.S.

La Vella Dixieland va ence-
tar divendres passat la 32a 
edició del Jazz Granollers 
Festival. Ho va fer al Casino 
Club de Ritme, i en el marc 
d’una gira que commemora 
les quatre dècades d’història 
d’una de les formacions més 
essencials del jazz a casa 
nostra. Amb els incombus-
tibles Pep Gol (trompeta), 
Pau Casares (saxo, clarinet) 
i Xavier Manau (trombó) al 
capdavant, i amb convidats 
tan oportuns com els joves 
valors Irene Reig (saxo, 
clarinet), Joan Mar Sauqué 
(trompeta) i Pablo Martín 
(trombó). El diàleg i l’entesa 

entre la generació dels mes-
tres i la dels seus deixebles 
més avantatjats.

Van començar amb la mira-
da posada en les essències 
més genuïnes del hot jazz, 
les que solien destil·lar-se 
a Nova Orleans ara fa més 
d’un segle, les mateixes que 
la banda barcelonina fa ben 
bé 41 anys que reivindica. A 
mesura que va anar avançant 
la nit, es van passejar a ritme 
de swing per la Chicago i la 
Nova York dels feliços anys 
vint –els del segle passat, 
no cal dir-ho– i fins i tot van 
enfilar les formes més atrevi-
des del modern jazz, amb un 
repertori en què els clàssics 
de Count Basie, Benny Car-
ter, Johnny Griffin o Duke 

Ellington van alternar amb 
originals tan suggeridors 
com “Joan Bounce”.

Van acabar tocant desen-
dollats i a peu d’escenari, al 
mateix nivell del públic, una 

selecció de perles del jazz 
més primitiu que van anar 
de “Do Watcha Wanna”, de 
la Rebirth Brass Band, a l’es-
tàndard “When the Saints 
Go Marching In”. Retorn a 

Nova Orleans i un final de 
festa per la porta gran, amb 
part del respectable dempeus 
i mantenint distàncies, però 
ballant com solia fer-se abans 
de la pandèmia.

La Vella Dixieland enceta el 
32è Jazz Granollers Festival 
amb un viatge al cor del jazz
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Jordi Villacrosa, autor de les imatges, i Glòria Berbel, autora dels textos de l’exposició

L’Associació Fotogràfica 
Parets celebra 10 anys

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’Associació Fotogràfica 
Parets celebra el 10è aniver-
sari amb diverses activitats. 
“És un any dedicat al soci, 
amb sortides i tallers per 
poder-los gaudir”, diu Mercè 
Ramírez, secretària i mem-
bre de l’entitat. El primer 
acte va ser divendres amb la 
inauguració de l’exposició 
“Jo dona”, amb fotografies de 
Jordi Villacrosa, i textos de la 

periodista Glòria Berbel.
Aquest divendres el dedi-

caran a Instagram, a com 
publicar i treure’n rendi-
ment, i el 18 de febrer faran 
sessions de càmeres i models. 
També es faran sortides de 
pràctiques i d’esbarjo.

El regidor de Cultura, 
Francesc de la Torre, destaca 
l’activitat de l’associació. 
“Fan poble, perquè sempre 
hi són presents, retratant 
moments únics de la nostra 
història.”

El Petit de Cal Eril presenta ‘N.S.C.A.L.H.’ al concert inaugural del Tastautors, a Cardedeu
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El mercat de compravenda de motos es va fer aquest diumenge al matí a l’aparcament del restaurant Mad Crow Grill de Sant Celoni

“Ser moter és llibertat”
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Javier Reyes, de Montmeló, va dur al mercat la seva Yamaha Drag Star del 2002

Sant Celoni

Pol Purgimon

Javier Reyes obre primer una 
motxilleta. I després va des-
enfundant claus de les butxa-
ques de la seva jaqueta negra 
fins que l’encerta. Engega 
la moto –una Yamaha Drag 
Star del 2002– i fa sonar ben 
fort el rum-rum del motor. 
Malgrat el soroll gruixut i 
la consistència, no ha tingut 
sort i ningú s’ha interessat 
per comprar-l’hi. 

Almenys, ningú que aquest 
diumenge al matí assistís al 
mercat de compravenda de 
motos de l’aparcament del 
restaurant Mad Crow Grill 
de Sant Celoni, enganxat a 
la carretera C-35. “Aquesta 
moto té 58.000 quilòmetres. 
Ha viatjat per Itàlia, França 
o Mònaco. Va molt bé per 

carretera, però pesa 300 
quilos i és massa per a mi”, 
diu Reyes, que té 64 anys, 
està jubilat i n’ha comprat 
fa poc una de més lleugera 
per poder pilotar amb més 
comoditat per dins la trama 
urbana. Forma part del grup 
Bikers Montmeló i acumu-
la una passió per la moto 
que l’ha acompanyat tota la 
vida. Des que va marxar de 
Badajoz, amb 18 anys, i pas-
sant pel dia que va arribar 
sol amb una moto al Vallès 
Oriental i s’hi va instal·lar. 
Malgrat tot, no es considera 
“moter”, com a tal. La fa ser-
vir per desplaçar-se i sovint 
fa sortides pel territori. 

Qui sí que s’hi considera 
és Llorenç Puiggrós –veí 
d’Òdena, a l’Anoia– ,que, per 
comptes de vendre motos, ha 
vingut a comprar-ne per fer 
compravenda. No n’hi inte-
ressa gaire cap. “Hi ha una 
Harley que està molt bé, que 
té molt valor, però té 210.000 
quilòmetres i que hauria de 
remodelar si vull vendre”, 
explica. Entre setmana, es 
passa el temps transportant 
farina amb un camió. I el cap 
de setmana deixa el volant 
per aferrar-se al manillar de 
la seva Harley Dine del 92.  
“No la vendria per res.”

Va enfundat amb una 
jaqueta negra, amb ulleres 
de sol rodones i duu barba. 
Potser és fàcil encasellar-lo 
amb una moto. Ell s’hi sent 
a gust. “Per mi, ser moter és 
llibertat.” Ràpidament fixa 
la vista en una moto verda 
llampant. I d’altres també 
el segueixen amb la vista. El 
seu propietari, Adrián Calde-
rón, de Barcelona, diu que no 
està en venda. Crida l’atenció 
per la seva joventut respecte 
a la resta de moters –té 32 
anys– i tampoc duu la roba 
que s’estila entre el sector. 
Assenyala la seva moto. “És 
una Shovelhead del 72. La 
vaig comprar a Noruega i fa 
un any la vaig remodelar.” Al 
voltant, mentre uns es miren 
la seva moto, d’altres xerren. 
Qualsevol excusa, encara que 
no comprin ni venguin res, 
els serveix per trobar-se. 

Segona Fira 
de Segona Mà i del 
Col·leccionisme 
a Montmeló

Montmeló

La plaça de la Vila de 
Montmeló acollirà dissabte 
al matí la segona edició de 
la Fira de Segona Mà i del 
Col·leccionisme. Un espai de 
compra i venda d’articles de 
segona mà entre particulars, 
que vol potenciar l’activitat 
al municipi. Per participar-
hi cal inscriure’s abans de 
dijous a promoec@montme-
lo.cat, indicant quins articles 
es portaran i quantes taules 
es requereixen.

L’espectacle de terror ‘Ribakiba’, 
nominat als Horror Awards

Exposició sobre l’estiueig 
de proximitat a Caldes

La Llagosta

EL 9 NOU

L’espectacle de terror Where 
Evil Hides: Ribakiba, de l’As-
sociació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta, ha 
estat nominada a la quarta 
edició dels Horror Awards, 
un certamen que reconeix 
les millors propostes de tot 
l’Estat espanyol en la temà-
tica de terror. L’obra teatral 
interactiva dirigida per José 
A. Guerra amb el suport de 

l’agrupació Horroryzeme, és 
una de les 10 propostes que 
opten al premi a la millor 
atracció de terror. A la matei-
xa categoria hi competeixen 
Port Aventura i Horrorland, 
entre d’altres.

Els Horror Awards els 
organitza el blog especialit-
zat OcioTerror, que permet 
als aficionats votar les seves 
propostes preferides a través 
del seu web. Els guanyadors 
es donaran a conèixer el 3 de 
març en una gala a Gavà.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Museu Thermalia acollirà 
des d’aquest dissabte i fins al 
27 de març l’exposició itine-
rant “Estiueig de proximitat 
1850-1950”, una mostra que 
vol contribuir a presentar 
d’una manera diferent el pai-
satge dels entorns actuals de 
la ciutat de Barcelona, i con-
cretament tots aquells ele-
ments que tenen a veure amb 
l’antic estiueig aristocràtic, 

burgès i menestral, tant de 
mar com de muntanya.

La mostra s’estructura en 
set àmbits temàtics on es 
presenten de manera dià-
fana les diverses realitats i 
problemàtiques derivades de 
l’estiueig. El vuitè àmbit està 
dedicat a les especificitats 
locals de cada municipi on 
s’instal·la l’exposició. La mos-
tra, que prèviament s’havia 
pogut visitar a Montmeló, 
estarà oberta en l’horari 
habitual del Thermalia.

El restaurant Mad Crow Grill, de Sant Celoni, acull una fira de compravenda de motos 
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Sant Esteve  
beneeix els animals
Sant Esteve de P. 

Sant Esteve va celebrar 
diumenge Sant Antoni 
Abat amb ganes de recu-
perar l’activitat normal. 
La festa es va celebrar al 
parc 1 d’Octubre, on es va 
instal·lar un escenari amb la 
imatge de Sant Antoni i on 
mossèn Santi Cortés beneïa 
els animals que hi porta-
ven. Destaquen els cavalls 
provinents de les hípiques 
del municipi, principalment 
de Can Vila. En total hi 
van passar 25 cavalls i 7 o 8 
carros, segons ha explicat el 
regidor de Cultural, Andreu 
Mollet. Abans, tots els 
genets van participar en un 
esmorzar de botifarra amb 
pa amb tomàquet i beguda 
al pàrquing de la rotonda. 
D’allà van sortir amb l’ani-
mació d’una xaranga, i van 
fer dos tombs. Alguns veïns 
del poble també van portar 
a beneir els seus animals.
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Memòria de les festes majors
Crida de Figaró Memorial per recuperar material antic de les celebracions i fer-ne un llibre

Figaró

EL 9 NOU

L’entitat Figaró Memorial fa 
una crida a totes les persones 
que conservin programes o 
fotografies antigues de les 
festes majors del poble per-
què les aportin. L’objectiu és 
recollir material que ampliï 
el fons que ja es conserva 
i, amb aquest, fer un llibre 
dedicat a les festes majors: 
la principal, que se celebra a 
l’entorn de l’1 de setembre i 
que té la cercavila de fanalets 
fins a l’estació de tren com 
a element més identificatiu, 
i altres que es van celebrar 

o se celebren encara al barri 
de Dalt, a Vallderoses o al 
Serrat de l’Ocata, a tocar 
del santuari de Puiggraciós. 
L’entitat escanejarà el mate-
rial aportat per conservar-ne 
una còpia i retornarà els 
originals als seus propietaris. 
Les persones que tinguin 
material poden contactar 
amb l’entitat al mail figaro-
memorial@figaromemorial.
cat. Treballen en aquesta 
tasca Xavier Vila, membre 
de Figaró Memorial, i el peri-
odista Josep Mas. “Els pro-
grames de la festa major són 
interessants perquè et per-
meten veure l’evolució del 

poble, també de les empreses 
o del comerç pels anuncis 
que s’hi recollien”, comenta 
Vila. L’historiador Antonino 
Segon Salvatella serà l’en-
carregat d’escriure el treball, 
que es vol tenir a punt per la 
festa major d’aquest any.

A banda, l’entitat ha iniciat 
una recerca de fotografies 
de botigues o establiments 
del poble ja desapareguts a 
les persones que en puguin 
conservar. 

FER MEMÒRIA

Figaró Memorial ja ha fet 
altres publicacions relaciona-

des amb el poble i la seva his-
tòria. La darrera, es va dedi-
car a la línia ferroviària que 
hi passa i va ser escrita per 
Segon. També ha publicat un 
llibre sobre l’incendi forestal 
i les inundacions de 1994, 
signat per Josep Mas, sobre 
els molins de Vallcàrquera i 
el subministrament d’aigua 
de boca al poble. També ha 
editat el recull onomàstic 
del municipi que havia fet 
Enric Garcia-Pey. A més, va 
impulsar la restauració d’una 
maqueta del terme elaborada 
als anys noranta per alumnes 
de l’escola que va fer el veí 
Josep Tordera.
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L’envelat de la festa major de Figaró de l’any 1916 en una imatge que Xavier Vila va localitzar en un antiquari

Corró d’Avall obre 
les inscripcions 
del Concurs  
de Comparses

Les Franqueses del Vallès

L’Ajuntament de les Franque-
ses ha obert les inscripcions 
del Concurs de Comparses 
de Carnaval de Corró d’Avall, 
que es poden formalitzar fins 
al 18 de febrer a través del 
web municipal. S’hi poden 
presentar comparses for-
mades per un mínim de 12 
integrants i amb una persona 
responsable major d’edat. 
Per participar en el concurs 
hauran de fer una exhibició 
de com a mínim dos minuts 
a la plaça de l’Ajuntament, i 
podran portar carrossa si així 
ho indiquen a la fitxa d’ins-
cripció. El jurat del carnaval 
emetrà el veredicte el mateix 
dia de la rua de Carnaval, el 
26 de febrer.

Els casals 
de gent gran 
de Parets faran 
el seu Carnaval
Parets del Vallès

Els casals municipals per a 
la gent gran de Parets cele-
braran el seu propi Carnaval 
entre els dies 24 i 26 de 
febrer. En el cas del Casal 
Sant Jordi, serà el dia 24 a 
les 5 de la tarda amb el Duet 
Lazena. Al Casal de Ca n’Oms 
serà el dia 25 a 2/4 de 5 de 
la tarda amb el grup Salme. 
I a l’Asoveen, on repetirà el 
Duet Lazena, el dia 26 a 2/4 
de 5 de la tarda. Hi haurà ball 
i berenar i s’obsequiarà a tot-
hom qui vagi disfressat. Les 
entrades ja es poden adquirir 
als mateixos casals.
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Felicitats corredors!
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Imma Juncà

Quarts de 9 del matí, encara 
faltava una bona estona per-
què sortissin els primers cor-
redors dels 10 km i dels 5 km, 
les curses prèvies a la Mitja. 
Sortia gent dels carrers, de 
l’estació de tren de Granollers 
Centre, de les cases, alguns 
dels hotels. Tots convergien 
en el carrer d’Esteve Terra-
des, de nou l’inici de totes les 
curses com abans de la pandè-
mia. El dia acompanyava, cel 
ras, nou graus de temperatu-
ra. Un matí perfecte per cór-
rer. Aquesta 36a edició no era 
la Mitja de sempre, però poc 
li faltava. Primer diumenge 
de febrer, mateix recorregut, 
però encara alguns protocols 
a complir a causa de la Covid. 
Un grup de voluntaris s’ocu-
pava de repartir mascaretes 

perquè tots els corredors se la 
posessin abans de començar 
la cursa. La majoria la porta-
ven ja posada.

Més de 800 voluntaris, 
entre els quals 423 que 
formaven part dels grups 
d’animació repartits al llarg 
del recorregut, van contri-
buir a la bona organització. 
Els primers a córrer, els 
participants dels 5 i dels 
10 km. Abans, però, l’spe-
aker de la cursa, Josep M. 
Antentas, va anunciar un 
minut de silenci en record 
de Fermí Gutiérrez, regidor 
popular de l’Ajuntament de 
Granollers; Josep Pons, mem-
bre de l’organització de la 
Mitja i jutge de la Federació 
Catalana d’Atletisme, i l’al-
pinista Sergi Mingote, tots 
tres desapareguts l’any pas-
sat. Mentre arrencaven els 
corredors, al final del carrer 
Esteve Terrades escalfaven a 
consciència els qui sortirien 
una hora després, esglaona-
dament, entre ells els atletes 
d’elit que havien de guanyar 
la prova: els kenyans Kiprono 
Sitonik i Mike Boit i l’etíop 
Antenayel Dagnachew, que 
van imposar un fort ritme de 
bon principi. La victòria va 
ser per a Boit, però la Mitja 
la fan gran tots els corredors 
populars, entre els quals 
Mourad Mounim, resident a 
les Franqueses, que va assolir 
una magnífica setena posició 
amb 1h 06 min 13s.

La Mitja de la represa, amb 
uns 4.000 participants, va 
aconseguir dos dels objec-
tius: el retorn de la gent al 
carrer i el nou rècord femení 
establert per Purity Jemutai, 
fent saltar pels aires la mar-
ca de Gete Wami de 2006. 
Menys del 20% de les dones 
van córrer aquesta Mitja. Un 
percentatge que augmenta 
en els 10 km, amb un 36 % 
de dones, i pràcticament 
s’iguala en el quart de mit-
ja. Per això el president de 
l’Associació La Mitja, Toni 
Cornellas, creu que encara 
queda molt per treballar per 
incrementar la participació 
femenina. Un nou repte per 
sumar en la propera edició.
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Un grup de corredors al seu pas per la carretera de Ribes, a les Franqueses del Vallès
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La gent i els grups d’animació van esperonar els corredors al llarg de tota la cursa

Torna el caliu als carrers
Uns 4.000 participants corren una Mitja que recupera el recorregut habitual
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Setze anys ha costat que 
caigués el rècord femení de 
la Mitja Marató, que des de 
2006 estava en possessió de 
l’atleta etíop Gete Wami, amb 
1h 10min 24s. En un dia amb 
unes condicions favorables 
de temperatura i poc vent, 
l’atleta kenyà Purity Jemu-
tai va polvoritzar el registre 
de l’etíop i va deixar el nou 
rècord en 01h 07min 18s. Va 
dominar la cursa de principi 
a fi, esperonada per dues lle-
bres, Roger Roca i Alejandro 
Rodríguez. En segona posició 
es va classificar Ethelmahu 

Sintayehu, atleta etíop que 
va arribar a la meta a poc més 
de dos minuts, també per 
sota de l’hora i deu minuts, 
però despenjada de Jemutai 
abans del quilòmetre 10. “He 
sigut conscient que podria 
batre el rècord en la sego-
na part del recorregut”, va 
explicar la guanyadora de la 
cursa. En tercera posició es va 
classificar l’atleta de l’equip 
anglès Naomi Mitchell, amb 
1h 13min 10s, mentre que la 
primera catalana va ser Mire-
ia Guarner, en setena posició. 
Aquest era un dels objectius 
que l’Associació Esportiva 
La Mitja s’havia marcat per 
aquesta 36a edició. 

El segon desig, que es 
batés també la millor marca 
masculina, no es va produir, 
tot i que l’atleta kenyà Mike 
Boit, guanyador de la cursa 
va fer un registre d’1h 00min 
40s, el quart millor temps 
en la història de la prova, en 
la que era la seva primera 
participació en la Mitja. Per 
tant seguirà vigent la marca 
de Samuel Wuanjiru de l’any 
2008, de 0h 59min 26s. Boit 
també va ser el dominador 
de la cursa de principi a fi, 
acompanyat durant diver-
sos quilòmetres pel també 
kenyà Kiprono Sitonik, que 
li va fer de llebre, i per Isaac 
Kipsang. Finalment, però, 
la segona posició va ser per 
a Antenayeh Dagnachew, 
amb un registre d’1h 01min 
01s. Tercer en el podi va ser 
l’etíop Debelu Ede, amb 1h 
03min 51s. Pel que fa a la 
cursa dels 10 km, en catego-
ria femenina, es va imposar 
Cristina Silva amb un temps 
de 35min 25s de l’Ironwill 
Barcelona. Bernat Vaqué, 
del Xafatolls, va encapçalar 
la classificació masculina 
dels 10 km, amb un crono 
de 32min 11s. A la cursa de 
5 km la victòria va ser per a 
Rebeca Suárez, de La Sansi, 
amb 19min 50s, mentre que 
en categoria masculina es va 
imposar Genís Ferrández del 
Club Atlètic Granollers amb 
un temps de 16min 05s.

Cau el rècord 
femení de 2006
Mike Boit s’imposa en la cursa masculina
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L’atleta kenià va aconseguir la victòria per davant de l’ucranià Dagnachew
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Jemutai es va imposar a la Mitja trencant el rècord de Wami de l’amy 2006

La recuperació del circuit i la gent al carrer, el més destacat

Els organitzadors 
de la Mitja, satisfets

Granollers

I.J.

Satisfacció general entre 
l’Associació Esportiva La 
Mitja sobre com es van des-
envolupar les curses de diu-
menge, sobretot per haver 
recuperat el circuit habitual, 
amb sortida al carrer d’Es-
teve Terrades i arribada al 

Palau d’Esports, i la gent 
animant als carrers. “Hem 
estat valents, vam parlar 
amb les autoritats sanitàries, 
que no ho veien gaire clar al 
principi perquè passar pel 
centre de les poblacions era 
complicat... però la gent és 
cívica i nosaltres també hi 
hem posat moltes tanques de 
separació”, explicava el pre-

sident de la Federació Cata-
lana d’Atletisme, Joan Villu-
endas. Tot i això, un 20% 
de corredors no han pres 
finalment la sortida. “Ho 
hem ratificat quan repartí-
em els dorsals”, explicava 
Toni Cornellas, president 
de l’Associació Esportiva La 
Mitja, justificant el temor o 
els confinaments encara pro-
vocats per la Covid. “Volíem 
contribuir a la normalització 
dins de la prudència”, asse-
gurava Cornellas. I en bona 
mesura s’ha aconseguit, tot 
i que fa només uns dies la 
situació sanitària va obligar 
a cancel·lar la presentació 
de la Mitja a la Garriga i el 
concert que es feia a les Fran-
queses, a més de la mini i la 
cursa de gegants habituals a 
Granollers, el dissabte previ 
a la celebració de les curses. 

A més, s’ha assolit un dels 
objectius marcats: desbancar 
el rècord femení de 2006 que 
tenia l’atleta Gete Wami. De 
fet, les dues primeres classi-
ficades, Jemutai i Sintayehu, 
van baixar de l’hora i deu 
minuts, una de les millors 
marques de l’Estat.
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Montserrat Raich, voluntària
Granollers Montserrat Raich ha perdut el comp-
te dels anys que fa de voluntària a la Mitja. Hi va 
començar amb la seva germana, fa 25 o 30 anys. 
En tantes edicions ha ajudat a tallar carrers, 
repartir dorsals i darrerament organitza el volun-
tariat. Raich, jubilada, ha fet de mestra de Pri-
mària, Secundària i adults. Considera que sent 
voluntària de la Mitja “es fa un servei a la ciutat 
i es dona una imatge d’amabilitat i cordialitat als 
qui venen”.

Rafa Pérez, llebre
Granollers “Fer de llebre és una tasca molt 
maca per l’agraïment dels corredors i corredo-
res.” Qui parla és Rafa Pérez, de Calella i treba-
llador de Ríos Running que és la quarta vegada 
que fa de llebre a la Mitja Marató de Granollers 
però que acumula una dotzena d’anys d’experi-
ència animant i arrossegant a tots els qui volen 
aconseguir una determinada marca. Avui capi-
tanejava un grup que volia aconseguir la marca 
d’1h i 30min.

Xavier Pérez, serveis mèdics
Granollers Xavier Pérez és el coordinador dels 
serveis mèdics de la Mitja, que es concreta en 
un hospital de campanya, un equip tècnic en 
l’arc d’arribada del Palau d’Esports, i un vehicle 
d’intervenció ràpida, a més d’ambulàncies amb 
GPS. L’objectiu és atendre les incidències amb 
la màxima rapidesa i eines adequades. Per això 
tenen triangulats 250 punts per tal de poder 
actuar entre 1 i 3 minuts després de l’avís de 
trucada.
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Quilòmetres contra el càncer
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Llorenç Pascual va incorporar l’activitat de córrer com una de les pautes per recuperar la seva salut

Granollers

I.J.

“Tinc la sensació que com 
més curses corro, el càncer 
queda més lluny. Com si 
l’anés guanyant.” Així s’ex-
pressava Llorenç Pascual, de 
58 anys, veí de Mollet del 
Vallès, que aquest diumenge 
va córrer la seva cinquena 
Mitja Marató de Granollers, 
després de passar per quatre 
cirurgies i diversos tracta-
ments de quimioteràpia, des 
que el 2013 li van diagnos-
ticar càncer de còlon amb 
metàstasi al fetge. Superada 
l’operació de fetge, el 2014, 
el van intervenir també en el 
còlon però el càncer, tossut, 
s’havia reproduït al pulmó 
dret i de nou va ser operat 
el 2015. Un cop recuperat 
de l’última cirurgia va fer la 
seva primera Mitja Marató el 

2016, que es va prendre com 
un repte personal, després 
d’haver-la cobert informati-
vament per a Granollers TV i 
l’Ajuntament de les Franque-
ses del Vallès. 

Pascual no era especial-
ment esportista: feia BTT i 
jugava a futbol amb una colla 
d’amics amb qui encara fa un 
partit cada setmana des de fa 
25 anys. Els entrenaments, 
per la llera del Besòs o per la 
Conreria es van incorporar a 
la seva rutina esportiva set-
manal, acompanyat pel seu 
gos coniller, Préssec.

Va completar la Mitja de 
2016 i la de 2017. El càncer 
va reaparèixer mesos més 
tard al pulmó esquerre i de 
nou va ser operat. El 2020 va 
tornar a córrer els 10 km, i 
va fer de nou els 21 km de la 
Mitja l’any passat. 

“Córrer m’aporta vitalitat 
i ho gaudeixo”, assegura. En 
més d’una ocasió ha coincidit 
a la Mitja de Granollers amb 
el seu cirurgià toràcic de 
l’Hospital de Sant Pau, Juan 
Carlos Trujillo-Reyes, també 
corredor. La Mitja també ha 
unit pacient i metge.

Llorenç Pascual va completar la seva cinquena Mitja després de quatre cirurgies
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Sant Esteve, 37 
Banyoles, 30
Sant Esteve de P.

Sense gairebé despenti-
nar-se, el Sant Esteve de 
Palautordera tenia el partit 
encarrilat al minut 10 amb 
el 8-0 que reflectia el marca-
dor. L’equip de Maiol Bosch 
i Oriol Castellarnau està en 
un estat pletòric; a hores 
d’ara, és un equip comple-
tament diferent d’aquell 
que va començar la tempo-
rada. Aquesta nova victòria, 
davant el Banyoles, situa els 
del Baix Montseny en quarta 
posició. A l’equador del pri-
mer temps, els visitants es 
van refer del nefast inici, i 
van aconseguir arribar al des-
cans amb un desavantatge de 
sis gols (19-13). El Banyoles 
es va arribar a situar a cinc 
gols –el mínim desavantat-
ge–, però en cap moment va 
donar la sensació que el Sant 
Esteve pogués veure perillar 

el triomf.
CH Sant Esteve: Gesa, Pon-

satí (3), Colomé (1), Xerta 
(4), Vilà, Lleonart, Pujadas 
(4), Hernández (5), Jordi Pla-
nas (11), Bosch (4), Deumal 
(1), Volart, Morell, Morales 
(1) i Adrià Planas (3).

PARCIALS: 2-0, 8-0, 12-6, 
13-9, 15-10, 19-13 [descans]; 
21-16, 24-17, 27-20, 30-24, 32-
27 i 37-30 [final].

S. E. Sesrovires, 34 
La Roca, 44
Sant Esteve E. Sesrovires

El Mubak BM La Roca va 
refer-se de la derrota de la 
setmana passada amb un tri-
omf molt contundent davant 
el Sant Esteve Sesrovires, 
en què va ser una exhibició 
ofensiva de l’equip de Josep 
Morales. Els roquerols, con-
tràriament a la dinàmica 
de les últimes setmanes, va 
poder recuperar alguns juga-
dors que havien estat baixa 

en les darreres setmanes. No 
obstant això, els visitants van 
haver de suar i picar molta 
pedra per desfer-se d’un rival 
que, exceptuant els últims 
compassos del partit, mai 
va marxar del partit. A més, 
els locals es van sentir força 
còmodes, ja que, de la matei-
xa manera que els vallesans, 
juguen a un ritme molt alt. 
El Mubak, que excepte en 
l’1-0 inicial sempre va anar al 
davant, va basar la seva victò-
ria a poder córrer en les tran-
sicions i contraatacs. A més, 
va poder gaudir, una setmana 
més de la màxima efectivitat 
dels extrems. La resistència 
local va durar al voltant de 
40 minuts. A partir d’aquell 
moment, La Roca va poder 
eixamplar l’avantatge i viu-
re un final molt tranquil. 
Mubak BM La Roca: Aaron, 
Manzano (6), Sánchez (4), 
Galisteo, Ferré (5), Navarro 
(2) i Hernández (6) [set ini-
cial]; Miquel (ps), Sanoun 

(4), Casas (3), Piqueras (6), 
Bernad (4), Camprubí, Sola 
(4) i López.

PARCIALS: 3-4, 7-7, 11-12, 
13-16, 16-19, 19-23 [descans]; 
19-23, 21-27, 22-31, 27-35, 29-
37 i 34-44 [final].

KH-7, 26 
J. Mataró, 24
Granollers

Malgrat les nombroses bai-
xes i les circumstàncies que 
ha patit aquesta setmana 
amb diversos confinaments, 
el KH-7 BM Granollers va 
poder tirar endavant el seu 
compromís davant el Joven-
tut Handbol Mataró. L’equip 
de Sergio Pozo –amb dos 
porters de l’equip juvenil– va 
acabar patint de valent per 
sumar els dos punts, després 
de fer una davallada física 
a la segona part que va per-
metre als visitants ajustar el 
marcador als minuts finals. 
Els locals van fer un molt 

bon primer temps, amb un 
Oriol Miró a un gran nivell. 
Tot i així, les pèrdues de pilo-
ta –10– i el gairebé inexis-
tent replegament van evitar 
que la diferència fos major 
al descans (14-9). El Mataró 
va trobar forats en l’afeblida 
defensa local –molt minvada 
físicament– i va aconseguir 
empatar el partit a 22. No 
obstant això, un parcial de 
4-0 va acabar donant una 
victòria molt soferta al KH-7 
BM Granollers, que manté la 
segona posició.
KH-7 BM Granollers: 
Panitti, Valera (2), Miró (8), 
Víctor Romero, Domingo (4), 
Dídac Romero (1) i Guillem 
Vega (7) [set inicial]; Amores 
(ps), Mainar (2), Pont (1), 
Bermúdez, Miguel Campos, 
Martínez (1), Castilla i Can-
tón.

PARCIALS: 5-0, 6-2, 9-4, 
11-5, 13-7, 14-9 [descans]; 17-
12, 19-15, 19-17, 22-19, 23-22 
i 26-24 [final].
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Xavi Prims, Sau Domènech i Pol Codina van completar el codi de la cursa de 26 quilòmetres en categoria masculina 

El Trail de Vilamajor aplega  
270 corredors en el seu retorn
Sant Pere va viure la tercera edició de la prova dos anys després de l’última edició

Sant Pere de Vilamajor

EL 9 NOU

El Trail de Vilamajor, a Sant 
Pere, es va disputar aquest 
diumenge al matí per pri-
mera vegada després de dos 
anys aturat per la covid i 
amb una participació de 270 

corredors. Una xifra menor 
que en l’última ocasió, però 
que va fer lluir igualment la 
prova. Xavi Prims va ser el 
guanyador absolut del Trail, 
amb una marca de 2h 47min. 
Per la seva banda, la corredo-
ra semiprofessional Clàudia 
Tremps, va ser 13a a la classi-

ficació absoluta, però va fer 
el temps rècord en categoria 
femenina en un Trail de 
Vilamajor. De fet, era la ter-
cera vegada que es disputava 
aquesta prova, que és essen-
cialment popular i no puntua 
per a cap campionat.

Tremps va travessar la 

línia de meta amb una marca 
de 3h 2min i 20s. Es tracta 
d’una esportista molt ben 
posicionada, després de que-
dar novena a l’Ultratrail del 
Montblanc. L’organització la 
va convèncer de participar-hi 
com a part de la seva prepa-
ració per a aquesta propera 

temporada. Sau Domènech 
i Pol Codina van ser segon i 
tercer en categoria mascu-
lina. Anna Ongaro i Laura 
Vila, en femenina.

Des del Trail Vilamajor, 
el seu director tècnic, Jordi 
Casanovas, apunta les bones 
marques, malgrat alguns 
inconvenients en el recorre-
gut. “El terreny estava molt 
sec i patinava molt, després 
de tants dies sense ploure.” I 
això amb un desnivell positiu 
de 1.700 metres i 26 quilò-
metres de llargada, es nota. 
“És una prova dura”, admet 
Casanovas.

La cursa va començar des 
de la plaça de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor, va 
resseguir un tram de nucli 
urbà i va fer camí cap a la 
zona de la Terra Blanca. Des-
prés va pujar fins al cim de 
Sant Elies i va continuar fins 
a la Cova, el turó del Samon 
i els Palestrins. I així fins a 
arribar una altra vegada al 
poble. A més de la cursa de 26 
quilòmetres, se’n va celebrar 
una altra de 13 quilòmetres, 
per trams amb menys altitud.

Malgrat que els adults van 
córrer diumenge, el Trail de 
Vilamajor es va encetar dis-
sabte amb la cursa infantil. 
Hi van participar 150 nens en 
cinc categories. La prova es 
va disputar a la tarda al Bosc 
de Can Derrocada, al parc 
dels Tres Torrents. 

Clàudia Tremps 
va fer el rècord 

de la prova 
en categoria 

femenina 
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Victòria de picar molta pedra Salva Puig: 
“Hem jugat  
un gran partit 
en atac”

 Granollers

EL 9 NOU

Salva Puig va ser decisiu 
en la victòria. El tècnic del 
KH-7 BM Granollers va 
intervenir en el moment 
adequat per redreçar el 
rumb del seu equip i atu-
rant amb un temps mort el 
moment d’efervescència 
de l’equip visitant, que 
es va situar dos gols per 
sobre a poc més d’un quart 
d’hora pel final (22-24). 
“Principalment, els he dit 
que quedava molt de par-
tit, que no perdessin la cal-
ma. Posteriorment, hem 
ajustat més la defensa. 
He dit a les jugadores que 
les havíem d’ofegar més 
en atac, i més, quan hem 
implementat un nou siste-
ma defensiu amb la defen-
sa 5:1”, va dir Puig. “Hem 
pogut trencar el partit 
fent un munt de gols de 
contraatac”, afegia.

A banda, Puig va voler 
posar especial èmfasi en la 
faceta ofensiva, en què el 
KH-7 va fer el seu millor 
registre golejador de la 
temporada: 36 gols. ‘’Hem 
fet un gran partit en atac, 
hem jugat amb molta flu-
ïdesa. Ens hem adaptat 
a les seves alternatives 
defensives”, diu.

DIVISIÓ D’HONOR
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Jana Castañera, amb la pilota, va tornar a rendir a un nivell molt elevat en totes les facetes

Granollers

Eudald Clascà

El KH-7 BM Granollers va 
sortir il·lès de la visita del 
BM Porriño, un equip gallec 
a qui li costarà entendre com 
va poder marxar amb les 
mans buides del Palau d’Es-
ports després d’haver com-
petit, exceptuant els darrers 
quatre minuts de partit, amb 
l’equip de Salva Puig. De fet, 
en cas de derrota, el KH-7 
hauria estat superat a la clas-
sificació per les visitants, que 
en algun moment van fregar 
la victòria amb la punta dels 
dits. Les vallesanes, malgrat 
dessagnar-se defensivament 
amb Casasola i Santomé –17 
gols entre totes dues–, van 
mastegar el partit de valent 
amb un atac desacomplexat 
i en una de les seves millors 
versions.

Ona Vegué, que de la 
mateixa manera que la resta 
de l’equip no estava passant 
pel seu millor moment, es 
va reconciliar amb el gol. 
L’extrem, que va acabar amb 
10 gols, va donar els primers 
avantatges aprofitant que les 
visitants van sortir fredes. El 
KH-7, des de l’inici, va donar 
símptomes de patir molt en 
defensa amb les individuali-
tats de Santomé i Casasola, 
que van carregar-se el seu 
equip a l’esquena. Malgrat 
les dificultats defensives, el 
KH-7 va poder marxar amb 

un mínim avantatge al des-
cans (16-15).

Les pèrdues que acabaven 
en gols fàcils de contraatac 
van ser una llosa a la represa 
per al KH-7, que va permetre 
que les visitants agafessin les 
regnes del partit. El temps 
mort de Salva Puig, a l’equa-
dor de la part, va canviar el 
partit (22-24, min 44). Ràpi-
dament, Castañera i Kofler 
van restablir l’empat. Quatre 
recuperacions, gairebé con-
secutives, van acabar amb un 
parcial de 4-0 per obrir l’es-
cletxa definitiva per al KH-7.

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

Les de Ramon Plans no van tenir cap opció de puntuar

La Roca millora però no  
en fa prou a la pista del líder

Elda

Eudald Clascà

Millora substancial del 
Mubak BM La Roca respecte 
al darrer partit. Tanmateix, 
aquest canvi no va ser sufici-
ent per treure algun punt de 
la pista del líder, l’Elda Pres-
tigio. Les noies de Ramon 
Plans van donar excessives 
facilitats defensives a un 
equip amb un enorme talent 
individual, fet que va acabar 
suposant la sisena derrota en 
els darrers set partit de les 
roqueroles. Tot i així, encara 
manté vuit punts per sobre 
del descens i la situació enca-
ra no és alarmant.

De la mateixa manera que a 

la derrota a la pista de l’OAR, 
l’inici va ser molt preocupant 
(10-3, min 11). L’entrada de 
la segona unitat va donar 
un nou aire a les roqueroles, 
que van aconseguir escurçar 

distàncies al descans (17-12). 
A la represa es van situar a 
quatre gols. Però mai van 
tenir cap opció de poder llui-
tar pels punts davant un Elda 
molt experimentat.

El KH-7 BM Granollers 
Atlètic es desfà al segon temps

KH-7 BM Granollers 36

Nicole Wiggins, Ona Vegué (10), 
Jana Castañera (4), Carmen Prelchi 
(3), Dias Minto, Lea Kofler (2) i 
Ana González (6) [set inicial]; Marta 
Mera (ps, 2), Imane Ben Chayhab, 
Elene Vázquez, Lora Sarandeva (3), 
Maria Monllor (1), Paula Milagros 
(1), Yumi Tamada, Janna Sobrepera i 
Martina Capdevila (4).

Rubensa BM Porriño 29

Ayelen Rosalez, Carme Castro, 
Isabel Correia, Micaela Casasola 
(9), Haridian Rodríguez (6), Sarai 
Samartín (1) i Ariana Portillo (2) [set 
inicial]; Estela Carrera (ps), Carolina 
Bono, Inés Hernández, Aitana 
Santomé (8), Arima López, Sandra 
Fernández, Anthia Espiñeira (1) i 
Maider Barros (2).

ÀRBITRES: Mauro Antonio Montero i Cristina Martín. Exclusions per Ben 
Chayhab, Sarandeva i Castañera del KH-7 BM Granollers i Barros i Hernández 
del BM Porriño.

PARCIALS: 2-2, 5-4, 8-7, 10-11, 14-14, 16-15 [descans]; 19-18, 21-22, 23-24, 28-25, 
30-26 i 36-29 [final].

Elda Prestigio 35

Nerea, García (1), Mulet (7), Meca 
(1), Mateo (4), Herrero (1), Maura 
(1), Rodríguez (6), Linda (2), 
Martínez (2), Zaira (8), Pastor (2), 
Prades i Cristina.

Mubak BM La Roca 29

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

ÀRBITRES: Alba Curras i Elena Rivas. Exclusions per Meca i Herrero per l’Elda 
Prestigio i Vallejo, Garcia, Ortega, Fontcuberta (2), Clascà i Nevado del Mubak 
BM La Roca.

PARCIALS: 3-1, 8-3, 12-4, 15-7, 16-9, 17-12 [descans]; 20-15, 25-17, 25-20, 29-23, 
31-25 i 35-29 [final].

KH-7 BM Granollers At.  20

Dana, Pleguezuelos (1), Martina 
(5), Muñoz, Sánchez (1), Bruach (1) 
i Sau (3) [set inicial]; Gómez (ps), 
Corbera (2), Miralles (1), Grañana, 
Alarcón (2), Estrada (1), Pascual (1) i 
Manuela (2).

BM Castellón                30

Cáceres, Salvado (4), Adrián (2), 
Gabriela (2), Cebrián (3), Fondevila 
(1), Castell (2), Alarcón (6), Pacheco 
(3), Míriam Jiménez, Sales, Llamas, 
Mónica Jiménez i Dumitrescu (7).

ÀRBITRE: Manuel Juan Dato i Ioana Mihaela. Exclusions per Muñoz i Sánchez 
pel KH-7 BM Granollers Atlètic i Castell del BM Castellón.

PARCIALS: 1-4, 3-7, 5-9, 5-12, 6-12, 10-13 [descans]; 11-17, 12-21, 13-23, 16-26, 
19-27 i 20-30 [final].

Granollers

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers no va 
poder acabar el partit de la 
mateixa forma que ho va fer 
a la primera meitat. L’equip 
de Javier López va caure 
davant el BM Castellón, 
però, no obstant això, va fer 

una molt bona primera part, 
en la qual va competir a un 
equip de superior nivell. Tot 
i això, al segon temps les 
granollerines van ensenyar 
la seva pitjor cara i van ser 
durament penalitzades per 
les pèrdues de pilota i per un 
equip valencià més contun-
dent en defensa.

El KH-7 no va decantar al seu favor el partit davant el Porriño fins als minuts finals
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El Parets, superat 
per un Lloret  
que no defineix 
fins al final

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Parets va encadenar la 
segona derrota seguida, per 
primera vegada aquesta tem-
porada, en perdre contra el 
Lloret per 0 a 2 en un partit 
en què els homes d’Álex 
Rodríguez es van veure total-
ment superats pel seu rival. 
Tot i el major domini visitant, 
el Parets va aguantar l’empat 
gairebé fins al final, però una 
bona passada filtrada a l’es-
pai, amb bona definició, va 
significar el 0-1 i, a la contra 
el Parets va encaixar el 0-2.

FUTBOL SALA MASCULÍ

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA

CF Parets 0

Guzmán, Llavaneras, Alcoba, 
Montpart, David García (Álex Martín 
García, min 77), Ferrés (Gràcia, 
min 72), Irigoyen, Vílchez, Aradilla 
(Mesa, min 77), Aznar (David 
Sánchez, min 25) i Omar (Alsina, 
min 46).

CF Lloret 2

Tuscà, Blanco (Cabrera, min 78), 
Sangare, Chamizo, Vilà (El Ouasdi, 
min 83), Fajardo, Expósito, Bautista 
(Pérez, min 70), Salas, Ros (Jiménez, 
min 83) i Massegú (Sohna, min 70).

ÀRBITRE: José María Rodríguez, 
assistit a les bandes per Jaume Pérez 
i Joel Planas. Targetes: Aradilla 
i Montpart del Parets i Blanco i 
Expósito del Lloret.

GOLS: 0-1, Sohna, min 87; 0-2, Salas, 
min 89.

El Mollet s’estampa contra  
un Montañesa ultradefensiu
L’equip de David Parra perd 0-1 i encadena la segona derrota consecutiva
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El jugador del Mollet Alieu Baldeh rep una dura entrada de José María Santos al límit de la banda dreta

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Mollet va encadenar la 
segona derrota consecuti-
va –ambdues per la míni-
ma– després de perdre la 
setmana passada al camp del 
Lloret i aquest diumenge, al 
municipal Germans Gonzal-
vo, davant el CF Montañesa 
(0-1). La setmana passada 
els de David Parra van poder 
mantenir la segona posició 
però aquest cop, amb la der-
rota, es veuen superats en 
la classificació per l’equip 
barceloní, que també va gua-
nyar el partit de la primera 
volta per la mínima contra 
els molletans.

Semblava que el partit es 
posava de cara per als de 
David Parra quan, al minut 
sis, el Montañesa es queda-
va amb un home menys per 
l’expulsió d’Alejandro Torres 
amb vermella directa, però 
pocs minuts després, a la sor-
tida d’un córner va arribar 
l’únic gol del partit per al 
Montañesa. El Mollet no va 
saber refusar amb encert la 
centrada des de la cantonada 
i després d’un embolic dins 
l’àrea Miguel Ángel Sanvidal 
va posar el cap per fer l’únic 
gol del partit.

A partir d’aquest moment 
el Montañesa va cedir la 

CF Mollet UE 0

Medina, Reche, Jiménez (Munárriz, 
min 77), Édgar, Reyes, Sergio 
Sánchez (Aznar, min 62), Uroz, Diallo 
(Nieto, min 46), Suárez, José (Alieu, 
min 46) i Pesky (Bilal, min 68).

CF Montañesa 1

Mourín, Murcia, Santos (Gorfinkel, min 
62), Torres, Moyano, Delgado, Bilbao 
(Anguera, min 84), Sanvidal, Garrós 
(Pompido, min 77), Aumatell (Ruiz, 
min 12) i Poveda (Pérez, min 68).

ÀRBITRE: Marc Boada, assistit a les bandes per Federico Daniel Cáceres i Jairo 
Zambrano. Targetes: Uroz, Sergio Sánchez, Jiménez, Nieto, Alieu i Tomás Parra 
(delegat) del Mollet i Torres (VD, min 6), Santos i Delgado del Montañesa.

GOLS: 0-1, Sanvidal, min 10.

pilota al Mollet, va endarre-
rir línies i va perdre temps 
en totes i cadascuna de les 
ocasions en què va poder. 
Amb el rival tancat a l’àrea 
el Mollet tampoc va generar 
gaire perill i les ocasions que 
generava –centrades a l’àrea 
o xuts llunyans– acabaven 
sortint fregant el pal o refu-
sades per un bosc de cames.

L’equip de Juanma Fernández venç al camp del Bescanó (2-3)

Les Franqueses estrena 
entrenador amb victòria

CD Bescanó 2

Masallé, González, Piany (Velasco, 
min 78), Feixas, Argelés, Oriol Sala 
(Viadé, min 63), Gómez (Muñoz, min 
72), Keumanga, Turón, Paneque i 
Sánchez (Carles Sala, min 89).

CF Les Franqueses 3

Jahir, Marwan, Mahamadou (Àlex 
Gil, min 83), Atanasio, Maude, Mejías 
(Adarve, min 72), Vico, Younoussa, 
Omar, Ilyas i Ramon Suárez.

ÀRBITRE: Vicente Alexander Muñoz, assistit a les bandes per Álex Salguero i 
Xavier Roca. Targetes: Keumanga, Viadé i Masallé del Bescanó i Omar, Ramon 
Suárez i Maude del Les Franqueses.

GOLS: 1-0, Keumanga, min 25; 1-1, Omar, min 36; 1-2, Mejías, min 71; 2-2, 
Muñoz, min 87; 2-3, Maude, min 90+3.

Bescanó 

EL 9 NOU

El CF Les Franqueses va 
estrenar entrenador amb 
una victòria per 2 a 3 al camp 
del Bescanó, victòria que 
va arribar al temps afegit 
gràcies a un gol de Maude 
al minut 93. El Bescanó es 
va avançar al marcador i va 
equilibrar l’1-2 amb què s’ha-
via avançat l’equip de Juan-
ma Fernández, que rellevava 
Manolo Parralo al capdavant 
de l’equip, però cap dels dos 
equips va defugir el cos a 
cos final i una recuperació a 
camp contrari va permetre a 
les Franqueses fer una bona 
jugada per la banda esquerra 
que va rematar Maude per 
fer el gol de la victòria.

El Bescanó es va avançar 
amb un gol de Keumanga a 
la sortida d’un córner i els 
vallesans van aconseguir 
empatar després d’una gran 
jugada individual d’Omar 
que va acabar amb un xut des 
de 30 metres, lluny de l’abast 
del porter Masallé.

Un xut de falta de Mejías, 

al 70, el va refusar Masallé a 
córner, la centrada del qual 
va servir perquè el mateix 
Mejías fes l’1 a 2. El Bescanó 
va arriscar deixant línia de 
tres al darrere i va empatar 
en un altre córner. Al temps 
afegit, una pressió a camp 
contrari va servir perquè 
Maude fes el 2-3 definitiu.

El CN Caldes trenca la ratxa 
de quatre derrotes amb un 
empat contra el Mataró
CN Caldes 2

Muñoz, López, Armijo, Miró i 
Ripollès [cinc inicial]; Escarabajal 
(ps), Sánchez, Benach, Serra i Pujol.

CE Mataró B 2

Chacón, Mas, Baño, Peralta i Villarín 
[cinc inicial]; Sergi Fernández, 
Batista, Chiheb, Vinyals, Pablo 
Fernández i Galera.

ÀRBITRE: Adrià Gómez. Targetes: Serra, Miró i Sánchez del CN Caldes i Galera, 
Vinyals i Peralta del Futsal Avícola Vinyals CE Mataró B.

GOLS: 1-0, Armijo, min 17; 2-0, Pujol, min 25; 2-1, Vinyals, min 31; 2-2, Baño, 
min 38.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes va veure com 
el Futsal Avícola Vinyals 
CE Mataró B li empatava un 
partit que guanyava per 2 a 
0 però va aconseguir trencar 
la dinàmica negativa que 
l’havia portat a perdre quatre 
partits seguits.

El Caldes va començar fort 
però el Mataró va restablir 
l’equilibri amb el pas dels 
minuts. Un gol a les acaba-
lles de la primera part i un a 
l’inici de la segona situaven 
el Caldes amb un 2-0 a favor 
que el Mataró va igualar 
aprofitant la davallada física 
dels calderins per la manca 
d’efectius a la banqueta.
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FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT

El Llerona encaixa una golejada 
excessiva al camp del Martinenc

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ 

CN Caldes 3

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

Zaragoza Futsal 2

Gutiérrez, Gea, Pegueroles, Casanova 
i Mazas –[cinc inicial]–; Peña, Escaño, 
Horno i García.

ÀRBITRES: Hugo Pérez Porro i Guillem Alonso. Targetes: Adriana del CN 
Caldes i Gea del Futbol Emotion Zaragoza Futsal.

GOLS: 1-0, Gemma, min 24; 1-1, Mazas, min 26; 2-1, Emma, min 28; 3-1, Gemma, 
min 30; 3-2, Horno, min 40.

El CD La Concòrdia 
perd contra un Castelló 
superior físicament
CFS Feme Castellón 2

Fuster, Bayarri, Moreno, Motoso i 
Palanca [cinc inicial]; Solsona, Bellés 
i Sánchez.

CD La Concòrdia 0

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

ÀRBITRES: Jorge Seguí i Juan Francisco Viñegla. Targetes: Moreno del Feme 
Castellón i Mercè i Kautar del CD La Concòrdia.

GOLS: 1-0, Bellés, min 10; 2-0, Sánchez, min 35.

Castelló de la Plana

EL 9 NOU

El CD La Concòrdia no va 
estar encertat de cara a por-
teria i, malgrat tenir més 
rotació de banqueta que el 
Castelló, aquest –líder invic-
te– va imposar la seva superi-
oritat física i va decidir el par-
tit en dues accions puntuals.

L’equip vallesà va perdonar 

un un contra un amb Fuster 
amb empat a 0 al marcador i 
va veure com, en una jugada 
d’estratègia en un servei de 
banda, el Castelló feia l’1-0. 
Tot i tenir alguna ocasió per 
empatar, el gol vallesà no va 
arribar, i el Castelló, en un 
xut afortunat, va marcar el 
2-0. Les de la Llagosta van 
jugar de cinc a partir d’ales-
hores però sense crear perill.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes es manté al 
segon lloc després de vèncer 
el Futbol Emotion Zaragoza 
Futsal per 3 a 2, una victòria 
que, a més, el distancia del 
seu immediat perseguidor, 
l’Intersala Promesas Zarago-
za –proper rival de les calde-
rines– que abans d’aquesta 
jornada anava quart però que 
va derrotar el fins ara tercer 
classificat, el César Augusta.

El Caldes va dominar més 
durant la primera meitat, 
però va ser un període en 
què ambdós equips van estar 
mancats d’intensitat i d’en-
cert en les poques ocasions 

La victòria permet ampliar a quatre el marge respecte al tercer classificat

El Caldes supera el Zaragoza 
Futsal amb una bona segona part

de perill que van generar.
A la segona part el Caldes 

va sortir millor i una recu-
peració de Gemma a mig 
camp va permetre-li encarar 
l’última defensora i fer l’1-0. 
Un contraatac després d’un 
córner favorable al Caldes 
va acabar amb una sèrie de 
rebots i un xut de Mazas 

per fer l’empat. Emma, poc 
després, va tornar a posar 
en avantatge al Caldes, i una 
nova recuperació de Gemma 
va servir perquè ella mateixa 
fes el 3-1. L’equip aragonès 
va jugar de cinc els últims set 
minuts però només va acon-
seguir superar la defensa cal-
derina a set segons del final.
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El Martinenc va disposar de més ocasions a l’inici del partit però tan sols va ser capaç de marcar de penal a la primera part

Barcelona

EL 9 NOU

El Llerona va abaixar els 
braços quan va encaixar el 
4-1 i va acabar perdent per 6 
gols a 1 contra un Martinenc 
que es va trobar amb un 3 a 
0 a favor sense fer gairebé 
mèrits per obtenir un avan-
tatge tan gran. Les baixes per 
lesió van obligar el tècnic del 

Llerona, Joan Garcia, a tirar 
del juvenil per completar la 
convocatòria –Carme Esca-
milla i Ariadna Candelas–, 
i precisament una d’elles, 
Escamilla, va ser l’autora del 
gol del Llerona.

El Llerona no va començar 
el partit gaire fi i no es tro-
bava gens còmode damunt 
del terreny de joc davant 
un Martinenc que arribava 
a l’àrea vallesana amb més 
assiduïtat i que es va avançar 
de penal. El Llerona, de mica 
en mica, va anar entrant al 
partit, i va tenir una clara 
opció per empatar amb un 
penal que Xènia va fallar. 
Un altre penal, al límit del 
descans –molt discutit pel 
Llerona– va suposar el 2-0 
amb què es va arribar al 
descans, i tot just començar 
la segona part, en una falta 
lateral assajada, el Martinenc 
va marcar el tercer.

El Llerona havia començat 
bé la segona part però es va 
trobar de seguida amb el 3-0 
en contra que va aconseguir 
escurçar amb un gol de la 
juvenil Carme Escamilla a la 
sortida d’un córner. L’equip 
semblava que creixia en el 
seu joc però una sortida 
ràpida al contraatac va per-
metre al Martinenc fer el 4-1, 
moment a partir del qual les 
vallesanes es van rendir.

El Sant Feliu 
perd contra 
el Jolaseta, 
rival directe
RC Jolaseta 3

Barrenechea, Viar, Rodrigo, López i 
Monserrat –[cinc inicial]–; Fernández 
(ps), Osorio, Pérez i Nores.

CHP Sant Feliu 0

Nuevo, Muntané, Nil Figueras, Villa 
i Guillem Figueras –[cinc inicial]–; 
Amer (ps), Yepes, Carner i Pujadó.

ÀRBITRES: Quim Navales i Arkaitz 
Latorre. No hi van haver targetes.

GOLS: 1-0, Viar, min 11; 2-0, 
Monserrat, min 39; 3-0, López, min 45.

Getxo

EL 9 NOU

Després de la important vic-
tòria de la setmana passada 
amb el Companyia de Maria 
els codinencs buscaven fer 
bons els punts contra un 
altre rival directe com és el 
Jolaseta biscaí, però res més 
lluny de la realitat. El Sant 
Feliu no va tenir la millor 
tarda i va estar incòmode en 
tot moment. Els locals es van 
posar al davant a l’equador 
de la primera part i el marca-
dor no es va tornar a moure 
fins ben entrada la segona, 
quan van fer el 2 a 0. Instants 
després el Sant Feliu va fallar 
un penal que l’hauria pogut 
tornar a posar dins del partit 
i va ser el Jolaseta qui, a cinc 
minuts del final, va sentenci-
ar marcant el 3-0 definitiu.

OK LLIGA PLATA

FC Martinenc 6

Ruiz, Carulla, Tudela, Diéguez, 
Domínguez, Rossell, Amorós, Júlia 
López, De Rull, Brau i Martí [onze 
inicial]; Mireia López, Roselló, 
Valdés, Aballanet, Ródenas (ps), Lara 
i Estrada.

CE Llerona 1

Mar, Mireia, Carme, Míriam, Aina 
Lan, Tania, Aguilera, Llorente, 
Mónica, Xènia i Ariadna [onze 
inicial]; Natàlia (ps), Marta, Irene, 
Alexia i Claudia.

ÀRBITRE: Said Houms, assistit a les bandes per Raúl Alarcón i Pau Fontelles. 
Targetes: Amorós del Martinenc i Tania i Mar del Llerona.

GOLS: 1-0, Tudela (p), min 25; 2-0, Tudela (p), min 44; 3-0, Tudela, min 46; 3-1, 
Carme, min 51; 4-1, Tudela, min 58; 5-1, Júlia López, min 67; 6-1, De Rull, min 85.

La jugadora del juvenil Carme Escamilla va ser l’autora del gol del Llerona
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Dos regals, a la zona defensiva, van ser els dos gols de l’equip local

El Cardedeu ensopega 
inesperadament amb el penúltim

Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU

El Cardedeu de Jordi Peris 
segueix en la lluita pels pri-
mers llocs. Però, més enllà 
d’això, va ensopegar amb 
el Sant Julià de Vilatorta, 
penúltim classificat. La 
manca d’encert, una de les 
assignatures pendents dels 
vallesans, va tornar a passar 
a factura a un Cardedeu que, 
malgrat l’empat, allarga a 
nou la seva ratxa de partits 
sense conèixer la derrota.

El Cardedeu va començar 
força ficat al partit. De fet, 
va tenir algunes arribades 
força clares amb l’empat a 0 
en el marcador. No obstant 
això, pocs minuts abans del 
descans Del Pozo va apro-

fitar una cessió deficient 
al porter Toni Jiménez per 
avançar el Sant Julià. El 
Cardedeu va sortir molt 
mentalitzat al segon temps 
i poc va tardar Masanet a 
fer l’empat aprofitant una 
assistència de David Calvo. 
L’alegria va durar poc als de 
Peris, que en una nova erra-

da van deixar el gol en safata 
a Del Pozo, que va aprofitar 
una mala passada del porter 
Jiménez. Amb el marcador 
en contra novament, els visi-
tants es van tornar a posar la 
granota de treball i van tro-
bar l’empat amb una rema-
tada de Gassama a centrada 
de Calvo.

Remuntada de la 
Molletense que l’acosta 
a la zona de promoció

El Parets cau 
golejat i enllaça 
la tercera derrota 
seguida

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Parets B està travessant 
el pitjor moment de la tem-
porada, després d’enllaçar la 
tercera derrota consecutiva 
i fregar els llocs de descens. 
Aquesta setmana va caure 
golejat davant el Malgrat, 
que va estar molt encertat 
davant de porteria i que a la 
primera part va deixar gaire-
bé enllestit el partit amb el 
0-3. Els gols de Tortosa i San-
tiago, a la segona part, van 
servir de ben poc.

A
N

T
O

N
IO

 G
U

T
IÉ

R
R

EZ

Guillem González, del Caldes, li fa una entrada a un atacant del Torelló

El Caldes és encara més líder 
després de guanyar el Torelló
Els de José Luis Duque derroten el segon i l’avantatgen en tres punts

CF Caldes 3

Morte, Cabot, Roca, Resina 
(Torrecillas, min 36), González, 
Parra, Albert Camí, Valls (Anaya, 
min 85), Jordi Camí (Tacón, min 62), 
Alcañiz i Angelet (Vega, min 62).

CF Torelló 0

Torrejón, Torres, Berenguer, Roura, 
Omar (Casas, min 80), Juanes, Diao, 
Gorgals (Mateu, min 73), Casals, 
Garcia (Rammou, min 60) i Coll.

ÀRBITRE: Sergi Baño assistit a les bandes per Arnau Carreño i Àlex Salvador. 
Amonestacions per Resina i González del Caldes i Torrejón, Juanes i Mateu pel 
Torelló.

GOLS: 1-0, Roca, min 15; 2-0, Angelet, min 52; 3-0, Valls, min 73.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Caldes va fer un cop 
de puny sobre la taula en 
derrotar el Torelló, el seu 
màxim perseguidor. Després 
d’alguns dubtes en els dar-
rers partits, els de José Luis 
Duque van dissipar tots els 
dubtes amb una contundent 
victòria. 

Roca va avançar al Caldes 
en rematar un servei de 
córner al minut 15. Ambdós 
equips van tenir ocasions per 

moure el marcador. Angelet 
i Valls, amb dues rematades 
des de dins l’àrea, van senten-

ciar el partit al segon temps. 
Fins i tot Tacón va poder fer 
el quart als darrers minuts.

La Torreta 
no aixeca cap  
i torna a perdre 
amb claredat

La Torreta

EL 9 NOU

La Torreta ho intenta i ho 
prova, però, no se’n surt. 
L’equip de Diego García va 
sumar una nova derrota 
davant l’Atlètic Sant Pol. 
Dues jugades aïllades, amb 
dues paràboles estranyes 
de la pilota, van suposar els 
dos gols visitants al primer 
temps. Martín, ja a la sego-
na part, va retallar en una 
rematada d’un córner. Poc va 
durar el bon moment local, i 
Esperalba i Targas van com-
pletar la golejada.

CF La Torreta 1

Matamala, Sánchez (Rubio, min 66), 
El Asri (Javier, min 85), Mateo (Diao, 
min 85), Martín, Bilal (Veraguas, min 
66), Moreno (Abel, min 66), Alan, 
Abdelkarim, Vargas i Senyé

At. Sant Pol 4

Andrés, Sumaray, Conesa, Morilla 
(Gras, min 25), Carreras, Waggeh 
(Pacheco, min 46), Rodríguez 
(Targas, min 46), Viñas (Riera, min 
54) (Aitor, min 61), Montejo, Casals 
i Esperalba.

ÀRBITRES: Javier López assistit a 
les bandes per Germán Rodríguez 
i Ahmed Oulad. Amonestacions 
per Matamala, Senyé, Sánchez, 
Abdelkarim, Martín i Rubio per La 
Torreta i Waggeh, Morilla, Conesa i 
Rodríguez de l’Atlètic Sant Pol

GOLS: 0-1, Carreras, min 22; 0-2, 
Rodríguez, min 43; 1-2, Martín, min 
64; 1-3, Esperalba, min 67; 1-4, Targas, 
min 87.

CF Parets B 2

Muñoz, Toure, Polo (Miró, min 81), 
Rocamora (Eduard, min 81), Gaset 
(Tortosa, min 55), Álex Martín 
(Hidalgo, min 51), Santiago, Amaro 
(Ian, min 65), Obiol, Hernández i 
Villanueva.

CD Malgrat 5

Ghirardi, Partearroyo, Guerrero, 
Fernández, Busto (Pita, min 81), 
Casanovas (Amaechi, min 76), Conde, 
Caimel (Araujo, min 76), Filigrana 
(Rodríguez, min 34), Sans (Ba, min 
65) i Llastarry.

ÀRBITRES: Andreu Portero assistit 
a les bandes per Issam Essaih i Biel 
Garolera. Amonestacions per Ian i 
Álex Martín pel Parets B i Ba i dues 
amonestacions per Llastarry del 
Malgrat.

GOLS: 0-1, Caimel, min 13; 0-2, 
Casanovas, min 35; 0-3, Busto, min 
38; 0-4, Busto, min 50; 1-4, Tortosa, 
min 60; 1-5, Casanovas, min 61; 2-5, 
Santiago, min 75.

CF St. Julià de Vilatorta 2

Portet, Fontserè, De la Osa, Erra, 
Vila, Del Pozo (Serrallonga, min 74), 
Puig (Godayol, min 78), Torrents, Pla, 
Pérez (Joan Oller, min 56) i Martí 
Oller (Quintana, min 67).

FC Cardedeu  2

Jiménez, Vallejo, Ramírez, Guillem 
Verdaguer, Gassama, Masanet, Calvo 
(Estany, min 74), Puigbó (Matamala, 
min 67), Gegúndez (Diallo, min 74), 
Lamine (Colom, min 67) i Cirera.

ÀRBITRE: David Ballesteros assistit a les bandes per Houssam Laaribi i Leo 
Jiménez. Amonestacions per Martí Oller, Vila, Pla, Erra i Fonteserè pel Sant 
Julià de Vilatorta i Jimenéz, Guillem Verdaguer i Masanet pel Cardedeu.

GOLS: 1-0, Del Pozo, min 36; 1-1, Masanet, min 47; 2-1, Del Pozo, min 51; 2-2, 
Gassama, min 72.

UD Molletense 4

Ortega, Gil, Muñoz (Ortiz, min 54), 
Carranza, Gobern, Quiñones, Becerra 
(Collado, min 91), Carricondo, Cala, 
Abad (Molist, min 62) i Carrillo.

UE S. Juan At Moncada 3

Ortiz, Pedragoza, Borges, Moreno, 
Teruel, Puigmacià (Mouhou, min 76), 
Rojas (Adarve, min 68), González, 
Miguel (Kanta, min 76), Dávila 
(Jiménez. min 62) i Villanueva.

ÀRBITRE: Martín González assistit a les bandes per César Cárdenas i Xavier 
Carnácea. Amonestacions per Cala i Molist de la Molletense i González, Ortiz, 
Jiménez, Rojas i vermella directa per Froy del San Juan Atlètic de Montcada.

GOLS: 1-0, Carricondo, min 17; 1-1, Froy, min 43; 1-2, Puigmacià, min 55; 1-3, 
Rojas, min 68; 2-3, Carrillo, min 70; 3-3, Becerra, min 74; 4-3, Becerra, min 91.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Quart partit consecutiu 
sense perdre i nova remun-
tada de la Molletense que li 
permet escalar fins al cinquè 
lloc i acostar-se a la zona pri-
vilegiada de la classificació.

El gol inicial de Carricondo 
va ser contestat amb tres gols 

en vint minuts del San Juan 
Atlético Moncada. El gol de 
penal de Carrillo va revifar 
la Molletense, que s’ho va 
començar a creure quan res-
taven encara 20 minuts. Dos 
contraatacs molt ben trenats 
pels locals van acabar amb 
dos gols de Becerra, que va 
finalitzar molt bé per confir-
mar la remuntada.
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Llerona, 3 
Montmeló, 0
Llerona

Cabezuelo es va avançar per 
al Llerona i Fuentes va sen-
tenciar amb un doblet.

La Batllòria, 2 
Montornès N., 5
La Batllòria  

Grenín va marcar el pri-
mer gol per a la Batllòria, 
però aviat el Montornès va 
remuntar i es va allunyar.

Vilamajor, 2 
Canovelles, 2
Sant Antoni de Vilamajor

El partit es va resoldre durant 
els primers 50 minuts. El pri-
mer i l’últim gol el va marcar 
el Canovelles.

Cardedeu B, 1 
At. Vallès, 0
Cardedeu

El Cardedeu B va guanyar 
gràcies a un gol d’Isaac, al 
minut 66. 

Sant Celoni, 6 
Lliçà de Vall, 0
Sant Celoni 

El Sant Celoni és més líder 
després de la golejada contra 
el Lliçà de Vall. Paitu va sig-
nar un hat-trick.

Bellavista, 1 
Llinars, 1
Bellavista

Els gols van arribar a la 
segona part. Manent va fer 
el primer per al Llinars i El 
Hihioui va posar les taules.

Caldes B, 0 
Voltregà, 3
Caldes de Montbui

El Voltregà es va avançar a la 
segona part amb els tres gols 
de la victòria. El Caldes és 
13è a la classificació.

La Romànica, 4 
Martorelles, 2
Barberà del Vallès

La Romànica va fer quatre 
gols a la primera part i va 
deixar sense gairebé opcions 
el Martorelles.

Borgonyà, 0 
Aiguafreda, 2
Borgonyà 

El partit es va decantar a 
favor de l’Aiguafreda a la 
primera part. Munté va fer el 
primer gol i Boix, el segon.

Santa Eulàlia, 1 
Planadeu, 3
Santa Eulàlia de Ronçana

El Santa Eulàlia va comen-
çar guanyant amb un gol de 
Camacho. El rival va remun-
tar el partit a la segona part.

El Sant Feliu 
paga la falta 
d’encert amb 
un empat

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU 

No hi ha manera que el Sant 
Feliu aixequi el cap i torni a 
guanyar un partit. Des del 12 
de desembre que no sumen 
els tres punts. Aquesta set-
mana van treure un empat 
a casa contra el Sant Vicenç 
de Torelló (1-1), però la 
falta d’encert continua fent 
la guitza al conjunt vallesà. 
Malgrat el domini absolut 
sobre el terreny de joc, el 
Sant Feliu va patir per ser 
efectiu als últims metres. 
Biel Domènech es va avançar 
pel Sant Vicenç al minut 48 
amb una rematada de cap 
després d’una falta lateral. 
El Sant Feliu va aprofitar el 
segon temps per fer canvis. 
L’entrada al camp d’Arnau 
Vallejo, un juvenil de primer 
any, va ser un revulsiu per 
als vallesans. I ell va ser l’en-
carregat de signar l’empat. 
En la jugada del gol, Vallejo 
va aprofitar el refús del por-
ter rival després d’un xut de 
Vérduguez des de fora l’àrea, 
per fer l’1-1 final. 

CF Sant Feliu: Villar, 
Cunill, Pujol, Marín (Vilar-
dell), Brito, Calvo, Meya, 
Castro, Turón (García), Posas 
(Vallejo) i Verdúguez. 

UE Sant Vicenç: Torrents, 
Domènech, Famada, Farrés, 
Sánchez (Mateu), Giménez, 
Oliva (Rivas), Joan Codinach, 
Fernández, Panavera i Houli. 

Àrbitre: Daniel Ruiz. TG: 
Pujol, Verdúguez, Brito i 
García, del Sant Feliu, i Joan 
i Farrés, del Sant Vicenç de 
Torelló. 

GOLS: 0-1, Domènech, min 
48; 1-1, Vallejo, min 60. 

L’Olímpic 
empata a causa de 
dos gols de córner 
del Centelles (3-3)
Centelles

Malgrat que l’Olímpic la Gar-
riga guanyava per 3-1 passada 
la mitja part, el Centelles va 
jugar molt bé les seves cartes 
i va posar l’empat al marca-
dor gràcies a dues jugades de 
córner, l’última al minut 82. El 
partit va  deixar un moment 
espectacular, de Recio, que va 
fer un gol olímpic. 

Ol. La Garriga: Bou, Vall-
deneu, Melchor (El Mahmo-
udi), Calero, Sergi, Hernán 
(Aspa), Jordi, Pujals, Roca 
(Margalef), Sánchez i Recio. 

GOLS: 0-1, Roca, min 10; 
1-1, Coronado, min 14; 1-2, 
Hernán, min 32; 1-3, Recio, 
min 51; 2-3, Pla, min 51; 3-3, 
Martínez, min 82.
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L’Ametlla va dur el pes del joc a la primera part i a la segona tots dos equips van lluitar per la pilota

El CF Ametlla aparca la mala 
ratxa i torna a guanyar

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El CF Ametlla ha necessitat 
començar la segona volta per 
trencar la mala ratxa de tres 
derrotes seguides. Aquest 
dissabte es va retrobar amb 
la victòria a casa del Lliçà 
d’Amunt, encara que per la 
mínima (0-1) i amb un únic 
gol a dos minuts per la mitja 
part. 

L’Ametlla va començar 
endollat a l’inici i va gaudir 
d’ocasions per fer gol. El 
Lliçà d’Amunt, per la seva 

banda, va optar per jugar en 
llarg per intentar generar 
perill. Sánchez, però, es va 
avançar per l’Ametlla amb 
un gol des de l’àrea petita 
després d’un refús. El Lliçà 

d’Amunt es va refer al pri-
mer quart d’hora. Va avançar 
les línies de possessió, però 
el marcador ja no es va mou-
re. L’Ametlla és 6è i el Lliçà 
d’Amunt, 11è

Sta. Maria de Palautordera

EL 9 NOU 

El Palautordera havia fet 
mèrits per endur-se la vic-
tòria, però l’expulsió de dos 
jugadors a la primera part 
–un per una doble groga i 
un altre per protestar– van 
aplanar al camí pel Vilanova, 
que va marca el 2-2 definitiu 
al temps afegit. El matx, que 
es disputava al camp de la 
Fontmarina de Palautordera, 
va començar bé pels interes-
sos dels locals. Mutuverría 
va fer el primer gol amb un 
xut creuat des del vèrtex de 
l’àrea. 

El partit, però, es va 
començar a complicar per 
als del Baix Montseny quan 

Gonzalo va rebre la segona 
groga. Dos minuts després, 
un jugador del Vilanova va 
enverinar la pilota amb una 
falta directa i va marcar l’em-
pat. Les males notícies per al 
Palautordera van seguir quan  

Segarra va rebre la vermella 
directa per protestar. Tot i 
quedar-se amb nou, els locals 
van ser capaços de fer el 2-1, 
però el Vilanova va fer el 2-2 
al minut 93 amb una jugada 
boja a dins l’àrea. 

El Palautordera arrenca un empat 
tot i quedar-se amb nou jugadors 
El Vilanova va signar el 2-2 amb un gol al temps afegit 

CE Lliçà d’Amunt 0

Barea, Tenorio, Arias, Parlet, Molina 
(Esteller), Mateos, Gil (Gassama), 
Utrero, Fofana (Olmo), Comas 
(Diaby) i Del Pino. 

CF Ametlla Vallès 1

Montoliu, Romay, Sissoko, Sánchez, 
Jara, Masegosa (Carreras), Bach, 
González (Bach), Freixo (Romero), 
Español i Argemí (Fornell, Palma).

ÀRBITRE: Roger Travet. Targetes grogues: Palet, Fofana, Molina i Gassama, del 
Lliçà d’Amunt, i Freizo, Masegosa, Español, Jara i Sánchez, del CF Ametlla. 

GOLS: 0-1, Sánchez, min 43.

CF Palautordera 2

Mora, Saavedra, Almendros, 
Trinidad, Pérez, Blázquez (Font), 
Coll (Tanase), Mutuverría, Diallo 
(Salguardo), Palanca i Justícia 
(Garcia). 

CF Vilanova del Vallès 2

Pérez, Coly (Román), Rodríguez, 
Molina, Doctor (Molina), López, 
Tienda, Akchichou, Ndao, García i 
López.

ÀRBITRE: Daniel Merino. TG: Blázquez, Pérez (2, min 44), Segarra, Puigjaner, 
Ortiz i Almedros, del Palautordera, Doctor, Molina, García i Pérez, del Vilanova. 
Vermelles: Segarra, del Palautordera.

GOLS: 1-0, Mutuverría, min 23; 1-1, Tienda, min 45; 2-1, Mutuverría, min 65; 
2-2, López, min 93.

Sánchez va fer el gol de la victòria contra el Lliçà d’Amunt
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LLIGA LEB PLATA

COPA CATALANA MASCULINA

Rec. Gaudí CB Mollet 102

Marc Sesé (25), Ignasi Belver (12), 
Javi Rodríguez (5), Yeikson Montero 
(20) i Carles Marzo (4) [cinc inicial]; 
Toni Figuerola (7), Sergi Tell (2), 
Àngel Soto (6), Marc Pagès (14) i 
Imanol Martínez (7).

Safir Fruits Alginet 87

Alejandro Zurbriggen (22), Javier 
Nicolau (21), Miguel Martínez (4), 
Jon Galarza (3) i Rokas Gadiliauskas 
(15) [cinc inicial]; Marcel Verdú, 
Sergio Hernández (10), Javier Dalmau 
(1), Adrián Gálvez (8), Guillem Marin, 
Sergio Romero i Luis Verdeguer (3).

ÀRBITRES: Miguel Ángel Soto i Iván Escáriz. No hi van haver eliminats per cinc 
faltes personals. Van xiular falta antiesportiva a Gadiliauskas del Safir Fruits 
Alginet. Van assenyalar tècnica a Imanol Martínez del Recanvis Gaudí Mollet.

PARCIALS: 30-26 [primer quart]; 47-53 [descans]; 72-69 [tercer quart] i 102-87.

Mollet del Vallès

Xavi Mas

El primer damnificat del 
Recanvis Gaudí CB Mollet 
aquesta temporada a la Lliga 
LEB Plata, el Safir Fruits 
Alginet, va tornar a patir les 
conseqüències de l’encert 
encistellador dels molletans, 
aquest cop al municipal de la 
Plana Lledó, on els de Josep 
Maria Marsà es van imposar 
per un clar 102-87 en un par-
tit que van decantar al seu 
favor a la segona meitat. 

La victòria molletana es va 
produir el dia dels retorns 
d’Imanol Martínez –va jugar 
la primera part de la tempo-
rada a l’Andratx de la Lliga 
EBA– i d’Àngel Soto –una 
lesió el va apartar de l’equip 
durant tota la primera vol-
ta– i del comiat del veterà 
pivot José Manuel Coego, 
que al final del partit va ser 
mantejat per tot l’equip.
L’afició molletana va poder 
tenir un petit tastet, durant 
la roda d’escalfament, del 
que ha estat l’última incorpo-
ració de l’equip –el canadenc 
Jean Pierre-Charles–. El club 
té previst fer-lo debutar la 
propera setmana, en l’en-
frontament contra el Valèn-
cia B.

L’Alginet també va arribar 
amb algunes cares noves res-
pecte al partit de la primera 
volta, com van ser Alejandro 
Zurbriggen o Rokas Gadi-

COP. CAT. FEM.

El Granollers, 
fluix en atac, 
perd contra 
el Balaguer

CB Balaguer 56

Ticó (7), Elisabet Tella (2), Andrés 
(8), Paniagua (7) i Pla (9) [cinc 
inicial]; Colas, Buñol, Torcuato, Perat 
(17), Escoda i Judit Tella (6).

CB Granollers 43

Conejos (1), Ferrer (3), Tirvió, Ibern 
(10) i Laborda (7) [cinc inicial]; 
Musach (5), Marata (2), Valverde, 
Povedano (5), Lobo (4), Molina (6) i 
Aguilar.

ÀRBITRES: Sergio Ferrer i Marc 
Cecília. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Marata del CB Granollers. 
Van assenyalar tècnica a la banqueta 
del CB Granollers.

PARCIALS: 11-6 [primer quart]; 25-15 
[descans]; 36-27 [tercer quart] i 56-43.

Barcelona

EL 9 NOU

El CB Granollers no va poder 
donar continuïtat a la victò-
ria aconseguida la setmana 
passada contra el SESE en 
perdre a la pista del Q2 Con-
sultors CB Balaguer per 56 
a 43, un rival amb qui les 
granollerines ja havien per-
dut en l’enfrontament de la 
primera volta. El Granollers 
va patir molts problemes en 
atac, amb una anotació molt 
baixa que va permetre al 
Balaguer –no gaire millor– 
posar-se al davant. La millora 
a la segona part, però, va ser 
insuficient.

CB Granollers 75

Jordi Serra (6), Auró (13), Homs (10), 
Maspons i Murciano [cinc inicial]; 
Castro (4), Seidi (4), Cervantes (11), 
Viñallonga (9), Subirachs (9), Pérez 
(7) i Xavi Serra (2).

Sant Gervasi 70

Rabassó (14), Miquel (26), Montes 
(3), Marzal (12) i Caminal (3) [cinc 
inicial]; Orois, Vázquez, Martín (9) i 
Miranda (3).

ÀRBITRES: Ignasi Pujol i Raquel Guil. Van eliminar per cinc faltes personals 
a Montes del Sant Gervasi. Van xiular falta antiesportiva a Marzal del Sant 
Gervasi. Van assenyalar tècniques a Homs, a la banqueta i a Toni Olivares 
(entrenador) del CB Granollers.

PARCIALS: 14-25 [primer quart]; 40-47 [descans]; 57-56 [tercer quart] i 75-70.

es va posar mínimament al 
davant amb el 27-26 –parcial 
de 13-1–. El Sant Gervasi 
va reaccionar i va arribar al 
màxim avantatge de tot el 
partit (29-41) dos minuts 
abans del descans, al qual 
s’hi va arribar amb tres 
triples gairebé seguits del 
Granollers.

Una falta antiesportiva 
de Marzal al tres del tercer 
quart va suposar l’inici d’un 
parcial granollerí (15-2) que 
els va posar al davant. Tres 
triples d’Arnau Miquel van 
empatar a 67 a tres minuts 
del final però Cervantes i 
Viñallonga van decidir el 
partit pel Granollers.

Primera centena de la temporada
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Àngel Soto lluita per un rebot amb el lituà Rokas Gadiliauskas de l’Alginet

liauskas. Ambdós jugadors 
van ser dels més destacats de 
l’equip valencià, sobretot a 
la primera part, però un cop 
els de Marsà van aconseguir 
defensar-los millor l’Alginet 
va perdre els seus referents.

Ambdós equips van voler 
marcar múscul al primer 
quart, amb un joc molt ràpid 
i molt d’encert ofensiu. Sis 
triples per part molletana 
–dels onze anotats durant el 
partit– van ser contrarestats 
per quatre de l’Alginet en un 
període en què tots dos van 
fregar els 30 punts.

L’encert en el tir exterior 
va baixar durant el segon 
quart, però l’Alginet va acon-
seguir anotar amb molta 
més facilitat sota cistella i en 
ràpids contraatacs després de 
pèrdua de pilota del Mollet. 
De seguida van capgirar el 
marcador i van arribar al des-
cans al davant (47-53).

Tot just començar el tercer 
quart van disposar del seu 
màxim avantatge (47-55) 
però un parcial de 8-0 dels de 
Marsà va tornar l’equilibri 
al marcador. La dinàmica 
havia canviat. El Mollet era, 
ara, qui anotava amb més 
facilitat i un triple de Marc 
Sesé tornava a situar el 
Mollet al davant (62-60). A 
partir d’aquest moment els 
de Marsà van controlar per-
fectament el joc i van anar 
ampliant el marcador fins a 
passar de la centena.

El Ripotrans Lliçà d’Amunt 
es queda a les portes 
de la primera victòria
Ripotrans Lliçà d’Am. 54

Jordan (2), Farré (5), Candil (2), 
Katumba (4) i Martínez (6) [cinc inicial]; 
Castillo (3), Carracedo (20), Manero 
(2), Pou, Abad (6) i Diagne (4).

Basquet Pia Sabadell 58

De Haro (19), Terés (2), Cornellà 
(4), González (5) i Cuevas (6) [cinc 
inicial]; Devesa (7), Altimira (1), 
Jiménez (3) i Soldevila (11).

ÀRBITRES: Roger Mitjana i Andreu Egea. No hi van haver eliminats per cinc 
faltes personals. Van xiular falta antiesportiva a Diagne del Ripotrans Lliçà 
d’Amunt. Van assenyalar tècnica a Martínez del Ripotrans Lliçà d’Amunt.

PARCIALS: 10-10 [primer quart]; 22-23 [descans]; 38-40 [tercer quart] i 54-58.

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El Ripotrans Lliçà d’Amunt 
es va quedar a les portes 
d’aconseguir la primera vic-
tòria de la temporada en per-
dre per un ajustat 54-58 con-
tra el BasquetPiaSabadell, 
rival directe que fins ara tan 
sols havia aconseguit una 

victòria –la del partit d’anada 
també contra els lliçanencs.

El partit es va mantenir 
en tot moment igualat. Als 
últims minuts el Lliçà va con-
trarestar diverses vegades 
els avantatges visitants fins 
l’empat a 52 però ja no va 
poder respondre a un parcial 
final de 0-5 de l’equip saba-
dellenc.

El Granollers remunta i s’endú 
el derbi davant el Sant Gervasi
Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers es manté 
en la quarta posició, a dues 
victòries del líder Círcol 
Cotonifici Badalona, després 
de derrotar el Sant Gervasi 
en el duel vallesà de la jor-
nada (75-70). L’equip que 
entrena Toni Olivares va 
endur-se la victòria –desena 
de la temporada– després de 
remuntar-li a l’equip molle-
tà els set punts d’avantatge 
(40-47) amb què va arribar al 
descans.

El Sant Gervasi va comen-
çar el partit amb un parcial 
de 0-5 i va dominar el mar-
cador tota la primera part 
malgrat que a l’inici del 
segon quart el Granollers 

El Mollet derrota l’Alginet (102-87) el dia dels retorns d’Imanol Martínez i Àngel Soto
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BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

Zentro B. Madrid, 88 - Real Canoe, 96
Benicarló, 78 - Globalcaja La Roda, 65
El Ventero CBV, 72 - Albacete, 91
Recanvis G. Mollet, 102 -Alginet, 87
Menorca - FC Cartagena CB, ajornat
H. Gran Canaria, 79 - Valencia BC, 84
Sant Antoni Ibiza, 70 - CB Cornellà, 76

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Albacete..........................16 12 4 1288 1162 28
 2.- Sant Antoni Ibiza ..........15 12 3 1169 1006 27
 3.- Benicarló ........................14 11 3 990 938 25
 4.- Globalcaja La Roda ........16 9 7 1195 1157 25
 5.- CB Cornellà ....................16 9 7 1170 1152 25
 6.- Recanvis G. Mollet ...... 15 9 6 1230 1257 24
 7.- FC Cartagena CB ...........14 10 4 1149 1027 24
 8.- Menorca .........................14 8 6 1043 950 22
 9.- Valencia BC ....................15 6 9 1160 1117 21
 10.- Zentro B. Madrid ..........16 5 11 1190 1347 21
 11.- Real Canoe .....................15 5 10 1181 1277 20
 12.- H. Gran Canaria .............15 4 11 1059 1189 19
 13.- Safir Fruits Alginet .......14 3 11 969 1093 17
 14.- El Ventero CBV .............15 2 13 1057 1178 17

Copa Catalunya. Grup 3

CB Granollers, 75 - Sant Gervasi, 70
CB Santa Coloma, 66 - Badalona, 68
UB Sant Adrià, 89 - CB Castellar, 66
Ripotrans CB Lliçà, 54 - B. Pia Sabadell, 58
UE Mataró, 96 - Sant Josep, 87
UE Montgat, 78 - Vive-El Masnou, 62

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Badalona .........................15 12 3 1004 872 27
 2.- UE Montgat ...................14 11 3 1087 940 25
 3.- UB Sant Adrià ................14 11 3 1123 933 25
 4.- CB Granollers .............. 14 10 4 1004 905 24
 5.- UE Mataró ......................15 9 6 1172 1142 24
 6.- CB Santa Coloma ...........13 9 4 919 901 22
 7.- Vive-El Masnou .............14 7 7 1002 968 21
 8.- Sant Gervasi ...................15 4 11 1105 1189 19
 9.- Sant Josep .......................13 5 8 966 960 18
 10.- B. Pia Sabadell ...............14 2 12 869 1047 16
 11.- CB Castellar ...................12 3 9 807 930 15
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 13 0 13 675 946 13

Primera categoría. Grup 1

CB Granollers 2, 68 - CB Prat, 58
Sant Cugat - El Círcol B, ajornat
CB Matadepera, 64 - AEC Collblanc, 65
Centre Catòlic, 68 - AE Minguella, 76
A.E.S.E. B, 65 - CE Sant Nicolau, 80
CN Caldes A, 65 - CB Sant Josep Obrer, 57

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CN Caldes A ................. 15 11 4 1098 974 26
 2.- CB Granollers 2 ........... 15 10 5 1014 908 25
 3.- AE Minguella .................15 10 5 1048 975 25
 4.- El Círcol B.......................14 10 4 907 895 24
 5.- CE Sant Nicolau .............14 9 5 1011 945 23
 6.- CB Prat ............................14 8 6 977 939 22
 7.- Centre Catòlic................14 6 8 949 944 20
 8.- AEC Collblanc................15 5 10 935 974 20
 9.- CB Sant Josep Obrer .....14 5 9 834 929 19
 10.- A.E.S.E. B ........................15 4 11 912 1060 19
 11.- CB Matadepera ..............13 5 8 893 908 18
 12.- Sant Cugat ......................12 2 10 831 958 14

Segona Categoria. Grup 7

CB Sant Celoni, 54 - UB Mir, 66
Vilanova del Vallès, 49 - CB Parets, 59
UB Sant Adrià B, 65 - CB La Garriga, 60
CB Lliçà d’Amunt B, 58 - Minguella B, 72
Cerdanyola, 55 - CB Les Franqueses, 48
CB Mollet B, 79 - Vive-El Masnou, 89

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UB Mir ............................15 11 4 1136 962 26
 2.- AE Minguella B .............13 12 1 938 790 25
 3.- UB Sant Adrià B.............14 9 5 975 907 23
 4.- CB Les Franqueses ...... 13 9 4 862 794 22
 5.- Cerdanyola Al Dia B .....14 6 8 862 893 20
 6.- CB Lliçà d’Amunt B ..... 15 5 10 917 1045 20
 7.- CB Parets ..................... 14 6 8 830 859 20
 8.- CB La Garriga .............. 14 6 8 933 969 20
 9.- Vive-El Masnou .............13 7 6 910 884 20
 10.- Vilanova del Vallès ..... 13 4 9 758 821 17
 11.- CB Mollet B ................. 14 3 11 888 1007 17
 12.- CB Sant Celoni ............ 12 4 8 734 812 16

Tercera Categoria. Grup 1

CB Castellbisbal B, 64 - CB Nou Badia, 61
Sant Cugat 2, 61 - Sant Quirze BC, 63
Natació Terrassa B, 76 - CB Castellar B, 63
CB Ripollet B, 64 - Pia Sabadell B, 58
Can Parellada, 66 - Natació Sabadell B, 72
CN Caldes B, 54 - Sabadell BQ Vallès, 44

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Natació Terrassa B ........15 10 5 995 856 25

 2.- Pia Sabadell B ................13 11 2 872 742 24
 3.- CN Caldes B ................. 15 9 6 952 926 24
 4.- Sant Quirze BC ..............15 8 7 1018 1050 23
 5.- CB Ripollet B .................12 10 2 909 737 22
 6.- Natació Sabadell B ........12 8 4 806 727 20
 7.- Can Parellada .................15 4 11 959 1069 19
 8.- CB Castellbisbal B .........14 5 9 881 944 19
 9.- CB Castellar B ................13 5 8 772 841 18
 10.- CB Nou Badia .................13 4 9 802 859 17
 11.- Sant Cugat 2 ...................12 3 9 651 728 15
 12.- Sabadell BQ Vallès ........11 3 8 571 709 14

Grup 4 

CB Granollers 3, 61 - Sant Gervasi 2, 44
CB Vic 3, 95 - Montmeló CB, 42
CB Cardedeu - CB Tona B, ajornat
Gramanet BC, 75 - CB Llinars, 64
CB L’Ametlla, 72 - Canovelles BC, 78
CB Mollet C, 65 - Bàsquet Neus, 54

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic 3 ..........................14 14 0 1215 764 28
 2.- CB Llinars .................... 13 11 2 792 749 24
 3.- Gramanet BC..................13 9 4 870 769 22
 4.- Canovelles BC .............. 14 7 7 953 947 21
 5.- CB Mollet C ................. 15 6 9 1021 1036 21
 6.- CB Granollers 3 ........... 13 7 6 780 762 20
 7.- Bàsquet Neus .................14 6 8 841 914 20
 8.- CB L’Ametlla ............... 14 6 8 886 956 20
 9.- Sant Gervasi 2 ................14 4 10 854 981 18
 10.- CB Cardedeu ................ 13 5 8 862 911 18
 11.- Montmeló CB .............. 14 4 10 786 943 18
 12.- CB Tona B .......................11 2 9 646 774 13

Femení
Copa Catalunya

CEJ L’Hospitalet, 49 - CBF Cerdanyola, 59
AB Premià, 51 - CEEB Tordera, 57
Cadí Manresa, 57 - Natació Terrassa, 40
CB Balaguer, 56 - CB Granollers, 43
EBAE Sese, 67 -Safa Claror, 45

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola.............14 13 1 935 716 27
 2.- Cadí Manresa .................15 11 4 928 823 26
 3.- CEJ L’Hospitalet ............14 10 4 815 663 24
 4.- CEEB Tordera ................14 9 5 904 864 23
 5.- CB Granollers .............. 15 5 10 758 891 20
 6.- AB Premià ......................14 5 9 716 783 19
 7.- CB Balaguer ...................13 6 7 711 752 19
 8.- EBAE Sese ......................13 6 7 748 707 19
 9.- Bàsquest Safa Claror .....14 4 10 657 836 18
 10.- Natació Terrassa ............12 0 12 564 701 12

Primera Categoria. Grup 1

CBU Lloret , 83 - CN Caldes, 80
Femení Osona A, 55 - Sutton Cerdanyola, 40
FD Cassanenc, 77 - CB Argentona, 50
CE Onyar, 62 - Sant Cugat Negre, 50
GEIEG B - Sabadell BQ Vallès, ajornat
St. Gervasi 1, 65 - Sant Andreu Natzaret, 62

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- FD Cassanenc.................15 12 3 1016 787 27
 2.- CE Onyar ........................14 11 3 823 713 25
 3.- Femení Osona A ............13 11 2 789 658 24
 4.- Sant Gervasi 1 ................14 9 5 856 740 23
 5.- GEIEG B ..........................14 9 5 820 772 23
 6.- Sant Andreu Natzaret ...15 7 8 842 872 22
 7.- Sant Cugat Negre ..........13 7 6 805 770 20
 8.- CB Argentona ................15 5 10 739 857 20
 9.- Sabadell BQ Vallès ........14 6 8 760 805 20
 10.- CN Caldes .................... 15 3 12 786 960 18
 11.- Sutton Cerdanyola ........15 3 12 727 861 18
 12.- CBU Lloret  ....................13 2 11 630 798 15

 FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................20 12 5 3 39 17 41
 2.- CE Manresa ................21 9 10 2 26 15 37
 3.- CP San Cristóbal .......21 10 7 4 28 19 37
 4.- Girona B ......................20 10 5 5 19 14 35
 5.- CF Peralada ................20 8 10 2 31 16 34
 6.- L’Hospitalet CE .........21 10 4 7 27 21 34
 7.- FE Grama ....................19 8 6 5 21 14 30
 8.- UE Sant Andreu ........20 9 3 8 27 21 30
 9.- FC Vilafranca .............20 7 8 5 16 15 29
 10.- UE Vilassar de Mar ...21 6 9 6 18 16 27
 11.- UE Castelldefels ........20 8 3 9 22 26 27
 12.- CF Pobla Mafumet ....21 6 4 11 16 20 22
 13.- UE Figueres ...............20 5 6 9 18 22 21
 14.- UE Sants .....................21 5 5 11 16 26 20

 15.- EC Granollers .......... 19 4 3 12 18 33 15
 16.- EE Guineueta .............20 3 5 12 11 35 14
 17.- FC Ascó .......................20 3 5 12 14 37 14

Primera Catalana. Grup 1

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- L’Escala FC .................16 10 3 3 32 17 33
 2.- Montañesa CF............16 9 3 4 24 18 30
 3.- Mollet CF ................. 16 9 2 5 24 14 29
 4.- CD Bescanó ................15 8 3 4 23 22 27
 5.- Parets CF ................. 15 7 3 5 25 22 24
 6.- Lloret CF ....................16 7 3 6 24 21 24
 7.- CE Banyoles ...............16 6 5 5 14 13 23
 8.- EF Mataró ...................16 6 4 6 20 18 22
 9.- Martinenc CF .............16 5 6 5 19 19 21
 10.- Unificació Llefià CF ..16 4 8 4 21 19 20
 11.- Palamós CF.................15 5 4 6 22 18 19
 12.- Les Franqueses CF .. 16 4 3 9 20 24 15
 13.- Llagostera B ...............16 2 5 9 11 31 11
 14.- UE La Jonquera .........15 1 2 12 6 29 5

Segona Catalana. Grup 5

CF Singuerlín, 0 - CE Europa B, 7
CF Lloreda, 2 - EF Barberà Andalucía, 1
UD Molletense, 4 - San Juan Montcada, 3
Premià CE, 1 - UD Parc, 1
UE Sabadellenca, 2 - CCD Turó Peira, 2
CD Montcada, 1 - CD Masnou, 2
Racing Vallbona, 5 - UD At.Gramanet, 1
CE Canyelles, 3 - Vilassar de Mar B, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa B ...............16 14 0 2 46 10 42
 2.- Premià CE...................16 11 2 3 36 24 35
 3.- CCD Turó Peira .........16 10 2 4 33 15 32
 4.- CD Masnou ................16 10 2 4 31 15 32
 5.- UD Molletense ........ 16 8 4 4 38 27 28
 6.- Vilassar de Mar B ......15 8 2 5 29 21 26
 7.- CF Lloreda ..................15 8 1 6 29 22 25
 8.- San Juan Montcada ...14 5 3 6 28 22 18
 9.- Racing Vallbona ........16 5 2 9 29 27 17
 10.- EF Barberà Andalucía 14 5 2 7 22 31 17
 11.- CF Singuerlín.............14 5 2 7 19 29 17
 12.- UD Parc ......................16 4 4 8 27 38 16
 13.- UE Sabadellenca ........16 4 4 8 22 38 16
 14.- CE Canyelles ..............16 3 3 10 16 33 12
 15.- CD Montcada .............15 2 5 8 19 35 11
 16.- UD At.Gramanet .......15 1 2 12 8 45 5

Grup 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Caldes Montbui . 16 10 5 1 34 17 35
 2.- CF Torelló ..................16 10 2 4 27 17 32
 3.- FC Cardedeu ............ 16 8 6 2 32 17 30
 4.- UE Gurb ......................16 6 8 2 26 20 26
 5.- AT. Sant Pol ................16 7 4 5 31 24 25
 6.- CF Argentona ............16 7 4 5 26 27 25
 7.- CD Malgrat ................16 7 3 6 27 26 24
 8.- UD Cirera ...................16 6 5 5 32 28 23
 9.- UD Molinos ...............16 5 6 5 27 21 21
 10.- CE Llavaneres ............16 6 3 7 29 25 21
 11.- UD Taradell................16 6 2 8 24 28 20
 12.- Unif. Santa Perpètua 16 5 4 7 21 27 19
 13.- CF Parets B .............. 16 5 2 9 19 29 17
 14.- CF La Torreta .......... 16 2 8 6 22 35 14
 15.- St Julià Vilatorta .......16 2 4 10 14 31 10
 16.- Oar Vic A ....................16 1 4 11 10 29 7

Tercera Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Voltregà ................17 12 4 1 46 17 40
 2.- UE Centelles ..............17 11 4 2 48 24 37
 3.- CF Folgueroles ..........17 11 4 2 48 24 37
 4.- Olímpic La Garriga.. 17 10 5 2 37 25 35
 5.- CE Moià ......................17 9 2 6 38 30 29
 6.- FC Pradenc .................17 8 4 5 37 20 28
 7.- Santa Eugènia ............16 8 4 4 32 28 28
 8.- St Feliu de Codines . 17 8 2 7 29 27 26

 9.- UE Tona B...................17 6 4 7 27 24 22
 10.- CE Aiguafreda ......... 17 6 3 8 29 34 21
 11.- CE Roda de Ter ..........17 7 0 10 24 41 21
 12.- UE Seva .......................17 6 1 10 31 42 19
 13.- CF Caldes Montbui B 17 5 2 10 34 41 17
 14.- CE Navàs B .................16 4 4 8 18 33 16
 15.- Sant Vicenç Torelló ...16 3 2 11 28 41 11
 16.- CF Castellterçol  ........15 2 4 9 23 41 10
 17.- CD Borgonyà ..............17 1 1 15 18 55 4

Grup 9

CE Lliçà d’Amunt, 0 - CF Ametlla Vallès, 1
FC Cardedeu B, 1 - At.Vallès, 0
CE La Batllòria, 2 - CD Montornés Norte, 5
CE Llerona, 3 - Montmeló UE, 0
Bellavista Milán, 1 - CE Llinars, 1
Sant Celoni FC, 6 - FC Lliçà de Vall, 0
CF Vilamajor, 2 - UE Canovelles, 2
CF Palautordera, 2 - Vilanova del Vallès, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Celoni FC ......... 16 9 5 2 51 25 32
 2.- FC Cardedeu B ......... 15 9 2 4 36 19 29
 3.- Bellavista Milán ...... 16 8 4 4 28 23 28
 4.- CE Llerona ............... 15 8 3 4 35 29 27
 5.- CD Montornés Norte 16 7 5 4 35 28 26
 6.- CF Ametlla Vallès.... 16 8 2 6 40 35 26
 7.- At.Vallès .................. 16 7 4 5 32 29 25
 8.- CF Palautordera ...... 16 6 4 6 37 32 22
 9.- Vilanova del Vallès . 16 5 6 5 38 34 21
 10.- UE Canovelles ......... 16 5 5 6 33 30 20
 11.- CE Lliçà d’Amunt .... 16 6 2 8 27 30 20
 12.- Montmeló UE .......... 15 5 4 6 31 33 19
 13.- CE Llinars ................ 15 5 4 6 28 31 19
 14.- CF Vilamajor ........... 16 4 5 7 25 37 17
 15.- CE La Batllòria ........ 16 3 2 11 22 44 11
 16.- FC Lliçà de Vall........ 16 1 3 12 20 59 6

Grup 14

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CD Badia .....................16 14 1 1 61 21 43
 2.- La Romànica ..............16 11 3 2 42 28 36
 3.- SD Pajaril....................16 10 2 4 37 27 32
 4.- Roureda ......................16 9 1 6 31 29 28
 5.- Can Gambús ...............16 7 4 5 33 28 25
 6.- Martorelles.............. 16 6 5 5 37 28 23
 7.- Sta. M. Montcada ......16 7 2 7 33 35 23
 8.- Sant Quirze V. ............16 7 1 8 31 33 22
 9.- Ripollet .......................16 6 3 7 24 28 21
 10.- Unif. Sta. Perpètua....16 5 4 7 25 29 19
 11.- Sta. Eulàlia Ronçana 16 5 3 8 31 35 18
 12.- Llano SBD...................16 5 2 9 24 41 17
 13.- Escola Barberà ...........16 5 2 9 19 39 17
 14.- Huracan ......................16 4 4 8 36 34 16
 15.- Badalona Sud .............16 4 2 10 33 48 14
 16.- Cercle Sabadellès ......16 2 3 11 23 37 9

Quarta Catalana. Grup 4

OAR Vic, 2 - Balenyà At., 2
Gurb, 5 - St Julià Vilatorta, 4
Riudeperes, 1 - Viladrau, 0 (s.a.)
St Miquel Balenyà, 7 - Collsuspina, 0
Tona, 2 - St Hilari, 2
Ol. la Garriga, 3 - Taradell, 5
St Feliu Codines, 3 - Figaró, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Taradell ......................14 12 2 0 61 20 38
 2.- St Miquel Balenyà .....15 11 2 2 49 13 35
 3.- Balenyà At. .................15 9 3 3 42 29 30
 4.- St Hilari ......................15 8 5 2 47 28 29
 5.- OAR Vic ......................15 9 1 5 36 28 28
 6.- St Feliu Codines ...... 15 6 1 8 33 36 19
 7.- Gurb ............................15 5 4 6 31 35 19
 8.- Tona ............................15 4 5 6 29 30 17
 9.- Ol. la Garriga ........... 14 4 2 8 34 36 14
 10.- Riudeperes .................12 4 2 6 31 38 14
 11.- St Julià Vilatorta .......15 4 2 9 30 38 14
 12.- Collsuspina ................15 3 4 8 24 49 13
 13.- Figaró ....................... 15 3 1 11 19 48 10
 14.- Viladrau ......................14 1 4 9 10 48 7

Grup 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Vilassar Dalt ..............14 11 2 1 52 10 35
 2.- Cabrils ........................14 10 2 2 38 18 32
 3.- Alella 2013 .................14 10 1 3 40 18 31
 4.- Premià ........................15 9 2 4 48 22 29

 5.- Masnou .......................14 9 2 3 43 29 29
 6.- Blanc-Blava la Roca . 13 9 1 3 34 23 28
 7.- La Torreta ................ 12 5 3 4 29 25 18
 8.- Salesians Mataró .......15 5 2 8 35 39 17
 9.- Dosrius .......................14 4 2 8 24 33 14
 10.- At. Vallès ................. 15 3 4 8 20 47 13
 11.- Cabrera .......................15 3 2 10 21 38 11
 12.- Sant Fost .................. 15 2 5 8 37 58 11
 13.- Joventut Teià .............14 2 3 9 16 35 9
 14.- Arenys de Munt ........14 0 3 11 12 54 3

Grup 11

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Corró Amunt ........... 17 14 1 2 63 21 43
 2.- Caldes Montbui ....... 17 13 1 3 57 33 40
 3.- Bigues ...................... 16 12 1 3 53 20 37
 4.- Palau-Solità ................16 11 1 4 41 20 34
 5.- AE Ametlla .............. 16 10 3 3 57 26 33
 6.- Santa Agnès ............. 17 9 5 3 48 23 32
 7.- Ramassà ................... 17 10 1 6 50 26 31
 8.- Lourdes .................... 16 10 1 5 40 18 31
 9.- La Llagosta .............. 17 9 4 4 50 35 31
 10.- At. Vallès B .............. 17 4 4 9 39 47 16
 11.- Vallgorguina ............ 17 3 3 11 36 51 12
 12.- Llinars ...................... 17 3 2 12 23 50 11
 13.- Vilamajor ................. 17 3 2 12 27 58 11
 14.- Sentmenat ..................17 3 1 13 29 67 10
 15.- CF Ametlla ............... 17 3 1 13 20 65 10
 16.- At.Lliçà d’Amunt .... 17 1 1 15 21 94 4

Femení
Preferent

FC Martinenc, 6 - CE Llerona, 1
CE Pontenc, 2 - CE Sabadell, 0
Fundació Jupiter, 1 - Fundació Terrassa, 3
FC Girona, 0 - UE Porqueres, 3
PBB La Roca - CF Palautordera, ajornat
Descansa: CF Cerdanyola Vallès

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Porqueres .............17 13 2 2 39 8 41
 2.- CF Palautordera ...... 15 11 3 1 50 11 36
 3.- Fundació Terrassa .....16 10 4 2 42 17 34
 4.- PBB La Roca ............. 15 7 4 4 36 20 25
 5.- FC Martinenc .............16 7 4 5 35 22 25
 6.- FC Girona ...................15 7 2 6 35 20 23
 7.- CF Cerdanyola Vallès 15 6 3 6 25 21 21
 8.- CE Pontenc .................16 4 2 10 13 37 14
 9.- CE Llerona ............... 16 3 3 10 16 41 12
 10.- CE Sabadell ................16 2 4 10 12 42 10
 11.- Fundació Jupiter .......15 0 1 14 2 66 1

FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

AE Xarxa Horta, 1 - FS Canet, 9
FCS Arrahona, 3 - CFS Montcada, 3
AECS L’Hospitalet, 3 - EF Les Corts, 2
CE Jesús-Maria, 2 - CEFS Prosperitat, 6
CN Caldes, 2 - Futsal Mataró B, 2
CFS Arenys de Munt, 8 - Gràcia FSC, 3
CFS Montsant, 2 - Eixample, 1
Unión Santa Coloma, 4 - Sant Joan Vilassar, 
2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- EF Les Corts ...............15 11 2 2 65 37 35
 2.- FS Canet .....................13 11 1 1 64 23 34
 3.- CEFS Prosperitat .......15 7 3 5 65 60 24
 4.- CE Jesús-Maria ..........14 7 3 4 52 51 24
 5.- Unión Santa Coloma .14 6 4 4 56 56 22
 6.- Gràcia FSC ..................15 7 1 7 58 66 22
 7.- CFS Montsant ............14 6 3 5 54 42 21
 8.- AECS L’Hospitalet ....14 6 3 5 60 55 21
 9.- CN Caldes ................ 15 5 4 6 53 56 19
 10.- CFS Montcada ...........15 4 6 5 49 55 18
 11.- Sant Joan Vilassar .....15 4 5 6 69 66 17
 12.- CFS Arenys de Munt 15 5 2 8 45 52 17
 13.- Eixample .....................14 5 1 8 35 56 16
 14.- Futsal Mataró B .........14 4 2 8 49 54 14
 15.- AE Xarxa Horta .........14 2 4 8 27 49 10
 16.- FCS Arrahona ............14 2 2 10 49 72 8

Divisió d’Honor Catalana

Vacarisses CE, 5 - EFS Girona, 4
FS Castellar, 7 - CFS Lloret, 2
FS Ripollet B - Badalona Futsal, ajornat
Pineda de Mar, 1 - Montornès La Unión B, 3
FS Parets, 12 - CFS Vilamajor, 5
Sant Julià de Ramis, 4 - FS Sant Cugat, 1
CEFS Manlleu, 2 - Rapid Santa Coloma, 9
Descansa: Ciutat de Mataró

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FS Castellar ................13 11 0 2 71 40 33
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	 2.-	Ciutat	de	Mataró	.......14	 10	 0	 4	 78	 43	 30
	 3.-	FS	Parets	.................. 14	 9	 1	 4	 88	 51	 28
	 4.-	Rapid	Santa	Coloma	.13	 8	 3	 2	 52	 42	 27
	 5.-	Vacarisses	CE	.............13	 8	 1	 4	 61	 58	 25
	 6.-	Sant	Julià	de	Ramis	...14	 7	 3	 4	 55	 49	 24
	 7.-	CFS	Vilamajor	......... 14	 8	 0	 6	 56	 51	 24
	 8.-	CEFS	Manlleu	............14	 6	 3	 5	 54	 56	 21
	 9.-	FS	Sant	Cugat	............13	 5	 2	 6	 54	 55	 17
	10.-	CFS	Lloret	..................14	 4	 2	 8	 44	 41	 14
	11.-	Montornès	La	Unión	B	14	4	 2	 8	 49	 64	 14
	12.-	FS	Pineda	de	Mar	......14	 3	 2	 9	 51	 64	 11
	13.-	Badalona	Futsal	.........13	 2	 3	 8	 39	 79	 9
	14.-	EFS	Girona	.................14	 2	 2	 10	 46	 65	 8
	15.-	FS	Ripollet	B	..............13	 2	 2	 9	 39	 79	 8

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CF	Castellón	..............15	 12	 3	 0	 50	 18	 39
	 2.-	CN	Caldes	................ 16	 12	 1	 3	 53	 25	 37
	 3.-	Intersala	Zaragoza	....16	 10	 3	 3	 50	 29	 33
	 4.-	FSF	César	Augusta	....16	 9	 5	 2	 55	 36	 32
	 5.-	Mecanoviga	Eixample	15	10	 0	 5	 58	 32	 30
	 6.-	AE	Les	Corts	..............14	 9	 1	 4	 50	 32	 28
	 7.-	Penya	Esplugues	B	....16	 8	 2	 6	 61	 44	 26
	 8.-	CD	La	Concordia	..... 16	 7	 3	 6	 52	 34	 24
	 9.-	AECS	L’Hospitalet	....16	 7	 3	 6	 47	 48	 24
	10.-	Emotion	Zaragoza	.....16	 6	 5	 5	 42	 45	 23
	11.-	FS	Castelldefels	.........15	 4	 4	 7	 42	 45	 16
	12.-	FS	Ripollet..................14	 2	 4	 8	 38	 56	 10
	13.-	Aliança	Mataró	..........15	 2	 3	 10	 41	 65	 9
	14.-	Sabadell	Femení	........16	 2	 2	 12	 34	 64	 8
	15.-	AD	Sala	Zaragoza	......16	 2	 1	 13	 38	 83	 7
	16.-	CD	Santa	Ana	.............16	 1	 2	 13	 17	 72	 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 

OAR	Gràcia	-	CH	Bordils,	ajornat
Sesrovires,	34	-	Mubak	BM	La	Roca,	44
St	Esteve	de	P.,	37	-	H	Banyoles,	30
SM	Adrianenc,	32	-	La	Salle	Montcada,	37
H	Terrassa	-	H	Sant	Joan	Despí,	ajornat
CA	Sabadell	,	21	-	CH	Poblenou,	29
Palautordera-Salicru	-	Sant	Cugat,	ajornat
KH-7	Granollers,	26	-	Joventut	Mataró,	24

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mubak	BM	La	Roca	. 17	 15	 0	 2	 572	 484	 30
	 2.-	KH-7	Granollers	...... 16	 12	 0	 4	 536	 465	 24
	 3.-	OAR	Gràcia	................16	 12	 0	 4	 560	 502	 24
	 4.-	St	Esteve	de	P........... 17	 10	 2	 5	 556	 510	 22

	 5.-	La	Salle	Montcada	.....15	 10	 1	 4	 510	 470	 21
	 6.-	H	Sant	Cugat	..............14	 9	 1	 4	 451	 382	 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..............16	 8	 1	 7	 472	 473	 17
	10.-	Joventut	Mataró	........17	 6	 0	 11	 453	 479	 12
	11.-	H	Terrassa	..................15	 5	 1	 9	 428	 456	 11
	12.-	St.Esteve	Sesrovires	..17	 5	 1	 11	 546	 576	 11
	13.-	H	Banyoles	.................16	 5	 1	 10	 455	 512	 11
	14.-	SM	Adrianenc	............17	 4	 1	 12	 498	 541	 9
	15.-	Palautordera-Salicru	15	 3	 0	 12	 392	 449	 6
	16.-	CA	Sabadell		...............15	 0	 0	 15	 380	 532	 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,	42	-	Mubak	La	Roca,	30
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	.......... 14	 7	 1	 6	 402	 396	 15
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............14	 6	 1	 7	 437	 427	 13
	 5.-	Garbí	Palafrugell	.......14	 6	 0	 8	 452	 456	 12
	 6.-	Espanyol	Handbol	.....13	 5	 2	 6	 365	 359	 12
	 7.-	CH	Cardedeu	........... 13	 4	 1	 8	 366	 399	 9
	 8.-	Mubak	La	Roca	........ 14	 1	 0	 13	 375	 518	 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	...........12	 9	 0	 3	 393	 348	 18
	 3.-	H	Ègara	.......................12	 8	 0	 4	 340	 307	 16
	 4.-	CH	Martorell	.............12	 6	 2	 4	 375	 358	 14
	 5.-	CEH	BCN	Sants	.........10	 6	 1	 3	 322	 301	 13
	 6.-	St	E.	Sesrovires	..........13	 4	 2	 7	 373	 386	 10
	 7.-	UE	Sarrià	....................12	 5	 0	 7	 344	 375	 10
	 8.-	Joventut	Mataró	........13	 4	 1	 8	 362	 383	 9
	 9.-	H	Banyoles	.................12	 4	 0	 8	 350	 389	 8
	10.-	Espanyol	Handbol	.....10	 2	 2	 6	 258	 264	 6
	11.-	Cerdanyola	CH	..........12	 2	 1	 9	 347	 402	 5

Primera Fase-B

Handbol	La	Garriga,	37	-	BM	Barberà,	22
Les	Franqueses,	29	-	Lleida	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	 13	 10	 1	 2	 398	 303	 21
	 3.-	CH	Valldoreix	............13	 8	 2	 3	 380	 334	 18
	 4.-	AEH	Les	Franqueses	12	 9	 0	 3	 382	 345	 18
	 5.-	Ràpid	Cornellà	...........11	 7	 1	 3	 336	 312	 15
	 6.-	Handbol	Igualada......12	 6	 0	 6	 377	 363	 12
	 7.-	BM	Barberà	................12	 5	 1	 6	 325	 361	 11
	 8.-	Lleida	Pardinyes	........11	 5	 0	 6	 326	 315	 10
	 9.-	Sant	Joan	Despí	B	......13	 3	 1	 9	 352	 382	 7
	10.-	Poblenou	B	.................13	 3	 1	 9	 342	 412	 7
	11.-	OAR	Gràcia	................13	 3	 0	 10	 356	 386	 6
	12.-	SM	Adrianenc	C	........13	 1	 0	 12	 323	 485	 2

Grup A

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	La	Salle	Montcada	B	.13	 11	 0	 2	 418	 331	 22
	 2.-	BM	Polinyà	.................11	 10	 0	 1	 387	 318	 20
	 3.-	CH	Sant	Andreu	........12	 8	 1	 3	 381	 348	 17
	 4.-	SA	Súria	......................13	 8	 0	 5	 354	 320	 16
	 5.-	Palautordera-Salicru	11	 7	 0	 4	 316	 322	 14
	 6.-	CH	Sant	Fost	............ 12	 5	 1	 6	 329	 337	 11
	 7.-	Coope.	Sant	Boi	B	......13	 4	 0	 9	 326	 352	 8
	 8.-	Handbol	Berga	...........12	 3	 0	 9	 345	 373	 6
	 9.-	FH	Sant	Vicenç	..........13	 3	 0	 10	 343	 385	 6
	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	.13	 11	 0	 2	 398	 340	 22
	 2.-	Salle	Bonanova		.........13	 9	 0	 4	 384	 338	 18
	 3.-	E.	Pia	Granollers	..... 11	 8	 1	 2	 313	 269	 17
	 4.-	H	Fornells...................12	 8	 0	 4	 353	 296	 16
	 5.-	CH	Bordils	C	..............13	 7	 1	 5	 354	 353	 15
	 6.-	Castelldefels	..............12	 5	 0	 7	 319	 306	 10
	 7.-	Garbí	de	Palafrugell	..12	 5	 0	 7	 327	 350	 10
	 8.-	BCN	Sants	..................12	 2	 0	 10	 296	 360	 4
	 9.-	H	Sant	Cugat	C	..........11	 2	 0	 9	 276	 333	 4
	10.-	CA	Sabadell	B	............11	 1	 2	 8	 239	 314	 4

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......10	 7	 0	 3	 289	 260	 14
	 4.-	Vilanova	i	la	Geltrú	...11	 6	 0	 5	 296	 293	 12
	 5.-	Salle	Bonanova	..........12	 5	 1	 6	 337	 336	 11
	 6.-	S.Andreu	de	la	Barca	.11	 4	 0	 7	 283	 288	 8
	 7.-	Vendrell	......................12	 4	 0	 8	 298	 357	 8
	 8.-	HC	Vallag	...................10	 2	 1	 7	 247	 267	 5
	 9.-	Tarragona	HC	............11	 1	 0	 10	 263	 336	 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,	20	-	CH	Cardedeu	B,	34
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	.........................12	 9	 0	 3	 373	 270	 18
	 3.-	CH	Castellbisbal........12	 7	 0	 5	 320	 303	 14
	 4.-	H	Santpedor	...............13	 6	 1	 6	 380	 361	 13
	 5.-	CH	Sant	Just	..............12	 5	 3	 4	 313	 317	 13
	 6.-	CH	Cardedeu	B	........ 11	 5	 2	 4	 307	 304	 12
	 7.-	BM	Pau	Casals	...........13	 5	 1	 7	 338	 346	 11
	 8.-	Montgrí	CH................11	 4	 1	 6	 263	 286	 9
	 9.-	Espanyol	Handbol	.....10	 3	 0	 7	 270	 284	 6
	10.-	CH	Ripollet	................12	 0	 0	 12	 240	 394	 0

Femení
Divisió d’Honor 

Bera	Bera,	33	-	Rocasa	Gran	Canaria,	20
Lanzarote,	24	-	Handbol	Sant	Quirze,	24
Liberbank	Gijón,	32	-	Costa	Sol	Málaga,	26
Atlético	Guardés,	37	-	Salud	Tenerife,	17
Zuazo	Barakaldo,	24	-	Aula	Valladolid,	24
KH-7	BM	Granollers,	36	-	Porriño,	29
Elche,	29	-	Morvedre,	15

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Bera	Bera	....................13	 12	 1	 0	 415	 306	 25
	 2.-	Liberbank	Gijón	........12	 10	 0	 2	 337	 291	 20
	 3.-	Costa	Sol	Málaga	.......13	 9	 0	 4	 394	 341	 18

	 4.-	Rocasa	Gran	Canaria	.12	 8	 2	 2	 383	 331	 18
	 5.-	Atlético	Guardés	.......13	 8	 1	 4	 360	 317	 17
	 6.-	Aula	Valladolid	..........12	 8	 1	 3	 380	 348	 17
	 7.-	Elche	...........................12	 7	 1	 4	 304	 287	 15
	 8.-	KH-7	BM	Granollers	12	 6	 1	 5	 341	 337	 13
	 9.-	Porriño........................13	 4	 2	 7	 355	 378	 10
	10.-	Zuazo	Barakaldo	.......12	 3	 2	 7	 325	 327	 8
	11.-	Morvedre....................13	 3	 0	 10	 283	 373	 6
	12.-	Handbol	Sant	Quirze	13	 1	 2	 10	 297	 391	 4
	13.-	Salud	Tenerife	...........11	 1	 0	 10	 288	 357	 2
	14.-	Zonzamas	Lanzarote	13	 0	 1	 12	 292	 370	 1

Divisió d’Honor Plata

Elda	Prestigio,	35	-	Mubak	La	Roca,	29
CH	Amposta,	16	-	CB	Almassora,	27
FH	Sant	Vicenç,	27	-	BM	Benidorm,	21
KH-7	Granollers	At,	20	-	BM	Castellón,	30
H	Sant	Joan	Despí,	32	-	Levante	Marni,	22
Handbol	Gavà,	22	-	Grupo	USA,	32
Joventut	Mataró,	33	-	OAR	Gràcia,	23

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Elda	Prestigio	............17	 15	 1	 1	 504	 417	 31
	 2.-	FH	Sant	Vicenç	..........18	 14	 1	 3	 483	 406	 29
	 3.-	CB	Almassora.............17	 14	 0	 3	 442	 414	 28
	 4.-	Grupo	USA	.................16	 11	 0	 5	 518	 427	 22
	 5.-	OAR	Gràcia	................18	 10	 2	 6	 508	 464	 22
	 6.-	BM	Castellón	.............17	 10	 2	 5	 477	 437	 22
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....17	 9	 1	 7	 462	 453	 19
	 8.-	Joventut	Mataró	........17	 7	 1	 9	 435	 436	 15
	 9.-	BM	Benidorm	............18	 5	 4	 9	 420	 448	 14
	10.-	Handbol	Gavà	............16	 5	 2	 9	 394	 428	 12
	11.-	Mubak	La	Roca	........ 17	 6	 0	 11	 433	 471	 12
	12.-	Levante	Marni	...........18	 3	 1	 14	 447	 516	 7
	13.-	KH-7	Granollers	At	. 17	 2	 0	 15	 377	 498	 4
	14.-	CH	Amposta	...............17	 0	 3	 14	 379	 464	 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	14	 8	 1	 5	 420	 426	 17
	 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	........... 14	 1	 3	 10	 308	 445	 5

Grup B

CH	Vilanova	del	Camí,	26	-	Canovelles,	15
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	..........12	 11	 0	 1	 361	 275	 22
	 2.-		H	Palautordera	....... 11	 10	 0	 1	 358	 255	 20
	 3.-	Handbol	Ribes	...........12	 8	 0	 4	 340	 267	 16
	 4.-	CH	Vilamajor	.......... 12	 6	 0	 6	 346	 328	 12
	 5.-	CH	Martorell	.............12	 2	 1	 9	 298	 385	 5
	 6.-	CH	Vilanova	del	Camí	11	 2	 1	 8	 262	 297	 5
	 7.-	CH	Canovelles	......... 12	 1	 0	 11	 256	 414	 2

Primera Catalana. Grup A

Lleida	Pardinyes,	21	-	H	Sant	Cugat,	17
H	Sant	Quirze,	31	-	CH	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	Quirze	B	.........11	 7	 0	 4	 319	 284	 14
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............10	 7	 0	 3	 264	 244	 14
	 5.-	H	Santpedor	...............12	 6	 0	 6	 338	 328	 12
	 6.-	OAR	Gràcia	B	.............10	 6	 0	 4	 248	 256	 12
	 7.-	HC	Perelló	..................11	 5	 0	 6	 259	 263	 10
	 8.-	BM	Pau	Casals	...........11	 1	 0	 10	 235	 307	 2
	 9.-	Torró	d’Agramunt	.....11	 1	 0	 10	 218	 297	 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	7	 5	 0	 2	 174	 163	 10
	 4.-	CH	Vilamajor	B	......... 9	 2	 1	 6	 188	 218	 5
	 5.-	CH	Sant	Fost	.............. 9	 2	 1	 6	 212	 236	 5
	 6.-	CE	BCN	Sants	B	...........8	 2	 0	 6	 203	 208	 4

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

Barça,	6	-	Reus	Deportiu,	2
Pas	Alcoi,	8	-	Igualada	Rigat	,	6
Recam	Làser	Caldes,	4	-	CP	Voltregà,	3
Deportivo	Liceo,	5	-	Parlem	Calafell,	3
CP	Alcobendas,	0	-	Garatge	Plana	Girona,	2
CE	Noia	Freixenet,	7	-	Lleida	Llista	Blava,	3
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.-	CE	Noia	Freixenet	.....15	 9	 4	 2	 74	 43	 31
	 4.-	Lleida	Llista	Blava	.....16	 9	 3	 4	 66	 49	 30
	 5.-	Reus	Deportiu	...........16	 9	 2	 5	 71	 63	 29
	 6.-	Recam	Làser	Caldes	16	 7	 4	 5	 50	 40	 25
	 7.-	Parlem	Calafell	..........16	 7	 2	 7	 53	 65	 23
	 8.-	Pas	Alcoi	.....................16	 5	 4	 7	 55	 60	 19
	 9.-	CP	Voltregà	................16	 4	 2	 10	 39	 57	 14
	10.-	Igualada	Rigat		..........16	 4	 2	 10	 41	 75	 14
	11.-	CP	Manlleu	................16	 4	 1	 11	 44	 79	 13
	12.-	Garatge	Plana	Girona	16	 3	 2	 11	 31	 65	 11
	13.-	CP	Alcobendas	...........16	 3	 1	 12	 37	 77	 10
	14.-	CH	Palafrugell	...........15	 2	 3	 10	 40	 64	 9

OK Lliga Plata Nord

CE	Arenys	de	Munt,	6	-	CE	Vendrell,	4
Rochapea,	1	-	Dominicos,	7
RC	Jolaseta,	3	-	CHP	Sant	Feliu,	0
Compañía	de	María,	2	-	CP	Tordera,	3
SD	Espanyol,	4	-	CH	Mataró,	2
Deportivo	Liceo,	5	-	CH	Lloret,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CE	Arenys	de	Munt...12	 8	 1	 3	 51	 38	 25
	 2.-	Dominicos	..................13	 7	 3	 3	 52	 33	 24
	 3.-	CP	Tordera	.................13	 6	 4	 3	 59	 43	 22
	 4.-	SD	Espanyol	...............13	 6	 3	 4	 36	 37	 21
	 5.-	CE	Vendrell	................11	 6	 2	 3	 48	 37	 20
	 6.-	CH	Mataró	.................12	 6	 1	 5	 55	 46	 19
	 7.-	Deportivo	Liceo	.........13	 5	 3	 5	 50	 43	 18
	 8.-	CH	Lloret....................12	 5	 2	 5	 48	 46	 17
	 9.-	RC	Jolaseta	.................11	 4	 3	 4	 40	 37	 15
	10.-	CHP	Sant	Feliu	........ 13	 4	 1	 8	 41	 53	 13
	11.-	Compañía	de	María	..12	 4	 0	 8	 30	 43	 12
	12.-	Rochapea	....................13	 1	 1	 11	 31	 85	 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

Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’
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AGENDA

evangèlica. 10.00.

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

Obrim les cartes de 
la postguerra. Taller 
de descripció de 
correspondència històrica.  
Arxiu Municipal. 16.00.

Segon plenari de l’Arrel-
Fòrum de les Adolescències.  
Gra. 17.00.

Estrena a Twitch de La 
Gralla xou. La Gralla. 19.00.

Sessió informativa sobre 
el procés de preinscripció 
i matrícula als centres 
d’educació. En línia. 19.00.

Trobada amb Jan Arimany, 
editor de Trotalibros. La 
Gralla. 19.30.

Dijous 10

Cardedeu. Hora menuda; 
‘Contes de Hans Christian 
Andernsen’, amb Eva 
González.  Biblioteca Marc 
de Vilalba. 17.00.

Presentació del llibre 
Historia de l’esquerra 
independentista, de Carles 
Viñas, coordinador.  
Biblioteca Marc de Vilalba. 
18.30.

El Documental del mes: En 
el llindar, Direcció: Coraci 
Ruiz. Cinema Esbarjo. 20.00.

Granollers. Participa a la 
ràdio de Can Bassa. Trobada 
informativa. Centre Cívic de 
Can Bassa. A les 17.30 i a les 
19.00.

Club de lectura de novel·la: 
El monstre de la memòria.  

Dilluns 07

Granollers. Navega i crea 
arxius amb l’ordinador. 
Formació digital per adults.  
Biblioteca Roca Umbert. 
16.00.

Xerrada sobre la lactància. 
Espai familiar. Centre Cívic 
Jaume Oller. 16.00.

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

Dimarts 08

Granollers. Sostenibilitat: 
tendències i oportunitats 
per a les empreses Trobades 
GRID. Guanyar amb la 
sostenibilitat, a càrrec de 
Fabrizio Ferraro, professor 
de IESE Business School i 
Isaac Peraire, director de 
l’Agència de Residus de 
Catalunya. I en finalitzar 
Cafè Networking. Sala 
Oberta del Teatre Auditori. 
09.00.

Vine a jugar a l’Scrabble 
en català. Servei de Català. 
17.00.

Hora del Conte amb Judith 
Navarro Royo. Biblioteca 
Roca Umbert. 17.30.

Xerrada: “Existeix un dret 
humà al medi ambient?”, 
a càrrec d’Àlex Peñalver, 
professor titular de Dret 
Administratiu de la UB. 
Aules Universitàries de 

l’AGEVO. Museu. 18.30.

Sessió informativa: En bici 
sense edat. En línia. 18.30.

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

La Garriga. Xerrada: “Funció 
de les esquerres en una 
societat capitalista”, a càrrec 
de Jordi Eduard Perales. VI 
Memorial Santi Cucurella.  
TeatreEl Patronat. 18.30.

Xerrada: “Arqueologia dels 
centres de reclusió. Dels 
camps de concentració 
franquistes als camps 
de refugiats del segle 
XXI”, amb Xurxo Ayán, 
de l’Instituto de História 
Contemporanea de la 
Universidade Nova de 
Lisboa.  Can Luna. 19.00.

Lliçà d’Amunt. Aula 
tecnològica. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 17.00.

Moià. Llegir el teatre. La 
casa del dolor de Víctor 
Sánchez. A càrrec d’Elvira 
Permanyer. Biblioteca de 
Moià. 19.30.

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

Dimecres 09

Granollers. Campanya de 
donació de sang.  Església 

GrANOLLErS 
síLViA pérez Cruz. 
Teatre Auditori de 
Granollers. Dijous, 10 de 
febrer. 20.00.

Biblioteca Roca Umbert. 
19.00.

Concert de Sílvia Pérez Cruz, 
amb la presentació del disc 
Farsa. Teatre Auditori. 20.00.

L’Ametlla del Vallès. Bingo 
popular amb premis. Casal 
de la Gent Gran. 17.30.

Montmeló. Espectacle 
de circ: Després de tot: De 
quan Prometeu, els bitcoins 
i el martell de la mort, de 
la companyia Psirc. Sala 
Polivalent de la Torreta. 
18.00. Cal reservar entrada.

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

Converses en francès.  
Biblioteca de Montornès. 
19.00.

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

Esbarjo	 En	el	llindar	 20.00	(Documental	del	mes)

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 Pan	de	limón	con	semillas	de	amapola	 16.30
	 En	un	muelle	de	Normandía	 18.45
	 Todo	ha	ido	bien	 20.30

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 Encanto	 16.00
	 Scream	 18.00,	20.15	i	22.30
	 Moonfall	(Atmos)	 16.15	i	19.15
	 The	King’s	Man:	La	primera	misión	(Atmos)	 22.15
	 Mamá	o	papá	 16.00	i	18.00
	 Moonfall	 20.00	(dj.	VOSE)	i	22.30	/	17.00
	 Buscant	la	màgica	Doremi	 16.15
	 Spider-man	no	way	home	 18.00	i	22.45
	 Los	ojos	de	Tommy	Faye	 16.15	i	22.00	/	20.30
	 Matrix	resurrections	 19.10
	 ¡Canta!	2	 17.00	i	19.15	/	16.10	i	18.20
	 West	Side	Story	 21.30
	 El	método	Williams	 19.30	i	22.15
	 La	abuela	 16.30,	18.30,	20.30	i	22.20
	 Clifford,	el	gran	perro	rojo	 16.00
	 Belfast	 18.00	i	20.00
	 En	un	muelle	de	Normandía	 22.00
	 Lunáticos	 17.15
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 19.00	i	22.00

SANT CELONI  Dimecres

Ocine	 Moonfall	 17.45,	18.30,	21.00	i	22.20
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 21.00
	 ¡Canta!	2	 18.20
	 La	abuela	 20.30	i	22.30
	 Spider-man	no	way	home	 19.00
	 Matrix	resurrections	 22.00
	 Scream	 18.00	i	20.10

BELFAST
Regne Unit 2021. Dir. Kenneth 
Branagh. Amb Jude Hill, Lewis 
McAskie i Caitriona Balfe. 
Drama.	Un	drama	de	maduresa	
ambientat	en	els	tumults	de	la	
Irlanda	del	Nord	de	finals	dels	
anys	60,	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	
entre	elles,	una	gemma	màgica,	
que	els	portarà	a	una	màgica	
aventura.	Pel·lícula	de	la	sèrie	
anime La màgica Do-Re-Mi,	amb	
motiu	del	seu	vintè	aniversari.

¡CANTA! 2
EUA 2021. Dir. Garth 

Jennings. Animació.	En	un	
món	d’animals	antropomòrfics,	
el	coala	Buster	Moon	és	el	
propietari	d’un	teatre	on	
organitza	espectacles	musicals.	
En	el	concurs	de	cant	més	
gran	del	món	va	aconseguir	
que	els	debutants	Rosita,	
Mike,	Johnny,	Ash	i	Meena	
fossin	llançats	a	la	fama.	En	
aquesta	nova	entrega, Buster	
Moon	i	els	seus	amics	han	de	
persuadir	l’estrella	del	rock	
Clay	Calloway	perquè	s’uneixi	
a	ells	en	l’estrena	d’un	nou	
espectacle.	

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	a	tota	mena	
de	singulars	personalitats.	
Aquest	lloc	recull	a	diferents	
talents,	dels	quals	Stanton	sabrà	
treure’ls	partit,	com	és	el	cas	de	
Molly,	una	jove	extraordinària	
amb	la	qual	marxarà	a	la	ciutat	
per	crear	el	seu	propi	espectacle.	
Però,	no	satisfet	amb	aquest	
triomf,	Stanton	s’aliarà	amb	una	
misteriosa	dona	anomenada	
Lillith	per	crear	un	perillós	
entramat	per	a	aconseguir	el	
major	èxit	possible.

CARTELLERA

CINEMA 

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.

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	lligams	
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	

OCINE 
GRANOLLERS 
L’actriu	Jessica	Chastain	
a	la	pel·lícula	‘Los	ojos	
de	Tammy	Faye’



LA GUIANOU9EL

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.

Treball 

Busquem cuiner/ ajudant de 
cuina amb experiència en bra-
sa i JOSPER. Interessats envi-
eu CV a: eltrabuc@eltrabuc.
com

claSSificaTS

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

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
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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 contra 
rellotge 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.

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.

MOONFALL
EUA 2022. Dir. Roland 
Emmerich. Amb Halle Berry, 
Patrick Wilson i John Bradley. 
Ciència ficció. Una força 
misteriosa colpeja la Lluna 
fora de la seva òrbita i l’envia 
en xoc directe contra la Terra a 
tota velocitat. Unes setmanes 
abans de l’impacte amb el 
món a la vora de l’aniquilació, 
l’executiva de la Nasa i 
exastronauta Jo Fowler està 
convençuda de tenir la clau 
per salvar el nostre planeta. 
Però només l’astronauta Brian 
Harper i el teòric conspiranoic 
KC Houseman la creuen. 
Aquests herois inversemblants 
muntaran una missió impossible 
a l’espai, i deixaran enrere tots 
els seus éssers estimats, per 
aterrar a la superfície lunar i 
intentar salvar a la humanitat, 
enfrontant-se a un misteri de 
proporcions còsmiques.

SCREAM
EUA 2022. Dir. Matt Bettinelli-
Olpin i Tyler Gillett. Amb 
Courteney Cox, Neve Campbell 
i David Arquette. Terror. El 
malson ha tornat. Vint-i-cinc 
anys després que tinguessin lloc 
aquells brutals assassinats al 
poble de Woodsboro, Califòrnia, 
i commocionessin els seus 
habitants, un nou assassí ha 

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 de Pilar, però el 
que haurien de ser només uns 
dies amb la seva àvia s’acabaran 
convertint en un terrorífic 
malson.

LOS OJOS  
DE TAMMY FAYE
EUA 2021. Dir. Michael 
Showalter. Amb Jessica 
Chastain i Andrew Garfield. 
Drama. Biopic de Tammy Faye 
Bakker. Als anys 70 i 80, Tammy 
Faye i el seu marit, Jim Bakker, 
van posar en peus pràcticament 
del no-res la xarxa de cadenes 
religioses més gran del món, 

així com un part temàtic, i 
van gaudir d’una immensa 
popularitat gràcies als seus 
missatges d’amor, acceptació i 
prosperitat. Faye era llegendària 
per les seves pestanyes 
indestructibles, la seva original 
manera de cantar i la seva 
generositat a l’hora d’acollir a 
persones de tota mena. Però no 
va passar gaire temps abans que 
les irregularitats financeres, 
les rivalitats i intrigues i els 
escàndols enderroquessin un 
imperi construït amb gran 
meticulositat.

LUNÁTICOS
Alemanya 2021. Dir. Ali 
Samadi Ahadi. Animació. Basat 
en un dels llibres infantils 
més populars d’Alemanya, 
Moonbound explica la història 
del petit Pete, que s’embarca 
en un viatge encantador 

juntament amb l’escarabat, el 
Sr. Zoomzeman i Sandman per 
rescatar a la seva germana petita 
del malvat Moon Man.

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

OCINE 
GRANOLLERS 
D’esquerra a dreta, els 
actors John Bradley, 
Patrick Wilson i Halle 
Berry, al film ‘Moonfall’
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Fa 30 anys 
3/2/1992

“Detecten 
vedells amb 
clembuterol en 
una granja de 
Santa Eulàlia”

Fa 20 anys 
4/2/2002

“Protesta 
de 300 alumnes 
de l’IES Parets 
perquè 
els arreglin 
la calefacció”

Fa 10 anys 
6/2/2012

“Els participants 
aproven 
el nou traçat 
de la Mitja 
de 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 7 a 10.

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
✚ FERRARONS 
C. Banys, 106-108.  
Tel. 93 871 81 28 | dies 7 a 10.

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
✚ NADAL 
Av. Primer de Maig, 28.  
Tel. 93 560 04 50 | dies 7 a 10.

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
✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 7. 
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 8. 
✚ GALLECS 
C. Gallecs, 73.  
Tel. 93 570 79 73 | dia 9. 
✚ ROVIROSA 
C. Berenguer III, 66.  
Tel. 93 593 00 95 | dia 10.

Montmeló
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 4.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 7. 

✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 8. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 9. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 10.

Montornès del Vallès
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 7.
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 8. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 9. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 10.

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
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 7. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 8. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 9. 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 10.

Sant Esteve de Palautordera
✚ ANTOJA 
Ctra. Montseny, 25. Tel. 93 848 
26 46 | dilluns a dissabte, de 9.15 
a 13.30h i de 16.30 a 20.30h.

Sant Feliu de Codines
✚ C.R. BOTET PIRO 
C. Barcelona, 1. Tel. 93 866 30 64 
| dilluns a dissabte, de 9 a 21h.

Sant Fost de Campsentelles
✚ CAN COROMINES 
Av. St. Jeroni, 2. Tel. 93 573 44 35 
| dilluns a dissabte, de 9 a 20.30h.

Sant Pere de Vilamajor
✚ SANDOVAL 
Av. Sant Nonet, 15. Tel. 93 845 
20 94 | laborables, de 9 a 13.30h 
i de 17 a 20.30h. 

Santa Maria de Palautordera
✚ MARIA REIXACH 
C. Major, 44. Tel. 93 848 00 30 | 
dilluns a dissabte, de 9 a 13.30h 
i de 16.30 a 20.30h. 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Com reflexiu, com 
cavil•lós...?: no, simplement per equilibrar o 
reparar un greuge / 2. Donacions perquè en 
treguin un de ca l’Obiols. Estafen el pollas-
tre / 3. Mica de mica. És per culpa seva que 
moltes mestresses no volen gas ciutat a casa. 
Abracen en Ferran / 4. Quantitat tradicional-
ment implicada en la mesura. Ruca, estulta 
/ 5. Teixit d’origen nilòtic. Dient cadascú la 
seva / 6. Extrems de l’Eindhoven. Nota mar-
ginal en una acta per indicar un sou reduït 
/ 7. Assignatura que només podíem seguir 
consumint opi. Roba de mudar, d’aquella que 
altera tant les ties / 8. La formiga a la sabata. 
Procreat no, però proveït d’òcrea sí. Una altra 
mica / 9. Solucionà la qüestió de si és clari-
net o trombó. Enemics d’Avançar el Pas / 10. 
Petó al coccis. És a l’exarquia com l’àcrata a 
l’acràcia / 11. Poca broma. Conreï pel sistema 
del guaret: de dreta a esquerra. L’Hug tal com 
sona / 12. Bosc a tocar de can Virgili. Hauria 
quedat bruta, si no fos per la multitud / 13. 
Posta un poc ocasional. Així és com voldríem 
el servei.

VERTICALS: 1. Biga central molt comba-
tiva a Castella. Ni orbo ni sobro: bado / 2. 
Ara obro, però només a mitges. Les meves 
preferides les tinc als ulls. El sí de les dames 

/ 3. Telèfon acoblable a una unitat televisiva. 
Més que sensual, temptadora de saliva / 4. 
Element en forma de planeta en forma de 
gos. Pell com pernil, ben curada / 5. Es troba a 
la foresta. Instal•lo un inquilí a les golfes, cap 
dalt / 6. A la vençuda va la tercera. Una explo-
sió com una bomba. Anima de dragó / 7. So-
pen sense vocalitzar. Varietat de diarrea més 
vistosa, perquè es queda a les dents. Triple no 
mortal al carrer / 8. Dediquin la respiració al 
líder soviètic. Antipàtica com una bugada al 
sol / 9. Remenant per les notaries hi ha una 
italiana del nord. Quin xisclet més ocurrent! / 
10. L’arbre més relaxant. Investigador mèdic 
molt indiscret. Ruc escuat / 11. Tan selecte 
de costums que només gasta petroli del bo. 
Sufoqui al carrer d’en Marià / 12. Ens ha es-
talviat la feina d’aprendre’l. Com a document 
no està gens satisfet.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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

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

SORTEIG
D’ENTRADES

DOBLES

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

SORTEIG DE CISTELLS AmB pRODuCTES CApRABO

Guanyadors del sorteig del mes de desembre

Guanyador: Àngel Blasco,
de Granollers

Guanyador: Lluís Balcells,
de l’Ametlla del Vallès

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Bellavista
teatreauditori

Teatre

mAmAAA!!!
Dissabte 12 febrer a les 20.00

fEstiVal DEls amatEurs

Dilluns, 7 de febrer de 2022 39



LA CONTRA

  EL    NOU
Presidenta Beth Codina
Director editorial Agustí Danés

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

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

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

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

Impressió Cre-a
Dipòsit Legal B-34.571-1989

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

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

9

NOU9EL

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
0

0
4

2
0

2
0

7

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
1

0
3

L’exclusió social ha crescut fins 
al 29,1% de la població catalana 
durant la pandèmia. Per què?

Són diferents motius. Tenim defici-
ències al nostre model socioeconòmic 
que la covid intensifica. Una és la 
gran precarietat que genera el nostre 
mercat laboral. Moltes persones que 
tenien una situació precària abans 
del 2020 ara han caigut en exclusió i 
fins i tot exclusió severa. 

Què vol dir exclusió?
El concepte d’exclusió intenta anar 

una mica més enllà del de pobresa. 
La pobresa s’identifica amb mancan-
ces econòmiques, però la gent que 
s’acosta a Càritas pateix molt més 
que anar justes de diners. Moltes 
vegades no tenen accés a drets bàsics, 
com el d’un habitatge, o tenen xarxes 
de relacions molt febles, com la gent 
gran que viu sola. Persones en exclu-
sió social severa són, per exemple, els 
qui no tenen llar i viuen al carrer fins 
a casos de famílies d’una mare amb 
fills que treballa al mercat informal i 
que ha de sumar feinetes d’hores per 
pagar una habitació de relloguer per-
què no li arriba per a un pis.

La reforma del mercat laboral 
aprovada la setmana passada servi-
rà per corregir l’exclusió?

Penso que s’ha de valorar la inten-
ció de dialogar amb els diferents 
agents (patronals i sindicats), això 
és positiu. Però per acabar amb la 
precarietat que s’ha generat cal una 
reforma en profunditat. Es necessi-
ten canvis a gran escala i a llarg ter-
mini, fins i tot en el model productiu. 
Això no es fa d’un dia per l’altre. Sí 
que s’estan fent passos i es té clar 
el diagnòstic: aquest mercat laboral 
tan generador de precaritat no pot 
continuar igual. Ja veurem si aquesta 
darrera reforma comença a fer alguna 
cosa. No és una fita, és un primer pas.

La manca d’habitatge també gene-
ra exclusió. Què s’hauria de fer?

La gent té dificultat per accedir-hi 
i té dificultat per mantenir un habi-
tatge digne. Contrasten els preus dels 

lloguers tan alts amb els sous tan bai-
xos, a causa de la precarietat de què 
parlàvem abans. A Catalunya, 588.000 
persones queden en pobresa severa 
un cop han pagat les despeses de casa 
seva. Això vol dir que has de triar: 
o pago casa meva o pago la resta de 
coses. És un altre dels gran problemes 
que tampoc no se solucionen d’un dia 
per un altre. Les tres administracions 
(local, catalana i estatal) han de tre-
ballar plegades i han de generar un 
parc d’habitatges de lloguer social. 
Mercat laboral i habitatge són els dos 
gran reptes que tenim sobre la taula.

Reptes pendents que des de 
Càritas alerten de fa molts anys.

El 2019 van presentar un altre 
informe que avisava d’aquestes 
debilitats. Ha vingut la covid i les ha 
intensificat, molta gent ha caigut en 
l’exclusió. Crec que ens cal repetir 
que calen polítiques públiques enfo-
cades als sectors més vulnerables, cal 
posar-los al centre. No podem accep-
tar una societat que avança i que està 
deixant tanta gent enrere.

Dol que Catalunya sigui una 
comunitat tan rica i tingui una 
exclusió social tan gran?

A Catalunya, les persones amb més 
pobresa són les que més han empitjo-
rat amb la covid. I les persones amb 
millor situació han continuat millo-
rant-la. Buscant les causes d’això tor-
nes a adonar-te que té a veure amb el 
mercat laboral. Pensem en els joves, 
que encadenen contractes precaris, 
pensem en les dones o pensem en les 
persones estrangeres...

Sense pandèmia, milloraran les 
dades d’exclusió social?

Hem d’evitar que aquesta gran 
exclusió social per culpa de la covid 
es torni crònica. És difícil fer el 
camí invers si es viu massa temps en 
exclusió. És un gran repte per a les 
administracions: ajudar les persones 
a sortir d’aquesta situació com més 
aviat millor. 

Jesús Medina
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Feu, de 44 anys, és una de les signants de l’Informe so-
bre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, de 
la Fundació Foessa de Càritas. Hi ha una dada demoli-
dora: 1 de cada 3 catalans viu en exclusió social.

“Hem d’evitar que la gran exclusió social 
per culpa de la covid es torni crònica”

MÍRIAM FEU, coordinadora del Grup  
de Treball d’Anàlisi Social de Càritas

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LXVIII)

Encapsulat
Una càpsula del temps 
és com un ampolla amb 
missatge llançada al mar 
del temps. A la primera 
pedra del Centre de Radi-
oteràpia de Granollers se 
n’ha enterrat una i entre 
els objectes hi ha EL 9 
NOU de divendres passat 
i una entrevista en un lla-
pis de memòria a un dels 
pacients que es benefici-
arà del nou equipament 
sanitari. Si escau, es 
desenterrarà d’aquí a uns 
segles i aquells granolle-
rins del futur tornaran al 
2022.
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VISIÓ PERIFÈRICA


