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L’assemblea d’ERC de les 
Franqueses escull Imma 
Ortega com a cap de llista  
a les properes municipals

Una empresa distribueix 
des de Martorelles un 
nou detergent ecològic, 
fet amb tires de cel·lulosa

Fiscalia i defensa demanen 
l’absolució del cap          
de policia de Granollers 
jutjat per ‘mobbing’

(Pàgina 16)(Pàgina 9) (Pàgina 11)

Deu ajuntaments vallesans 
s’alien per protegir i 
impulsar l’oli d’oliva vera
Demanaran la creació d’una denominació d’origen protegida (Pàgines 2 i 3 i editorial)
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Representants dels ajuntaments i de la finca Mas Curró, de Caldes, davant d’una olivera mil·lenària

Protesta a 
Granollers 
per les multes 
a membres  
de la PAH

(Pàgina 8)

(Pàgina 18)

El TSJC 
ordena que 
Cardedeu posi 
la bandera 
espanyola

(Pàgina 10)

Balter Gallart, 
de Granollers, 
Goya a la 
Millor Direcció 
Artística

El Fraikin 
guanya el 
Benidorm i 
recupera la 
segona plaça

(Pàgina 25)

El CB Mollet 
apallissa el 
València B   
(92-69) i se 
situa cinquè

(Pàgina 30)
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La plantilla de Cricursa es 
va manifestar aquest dis-
sabte davant de la Sagrada 
Família per exigir que es 
mantinguin els llocs de 
treball. Dues ofertes, enca-
ra per concretar, donarien 
continuïtat a l’empresa de 
Granollers, ara en concurs.

Treballadors 
de Cricursa 
es manifesten 
a la Sagrada 
Família

(Pàgina 15) La manifestació es va fer davant del monument on llueix un dels últims projectes de l’empresa
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Els alcaldes, alcaldesses i regidores que van participar en la trobada de divendres, davant d’una olivera mil·lenària a la finca de Mas Curró de Caldes

Front comú de deu 
ajuntaments per 
impulsar la DOP de 
l’oli de vera del Vallès
Una reunió al Mas Curró de Caldes dona el tret de sortida al procés

Caldes de Montbui

Josep Villarroya

Alcaldes, alcaldesses i regi-
dores de 10 municipis del 
Vallès Oriental i Occidental 
s’han proposat aconseguir 
un reconeixement oficial per 
a l’oli obtingut de l’olivera 
vera, una varietat autòctona 
de les dues comarques el 
conreu de la qual és històric, 
però en petites produccions 
i encara poc conegut. En una 
trobada que es va fer diven-
dres al Mas Curró de Caldes, 
representants d’aquests 10 
municipis van decidir impul-
sar un procés per aconseguir 
el reconeixement d’una nova 
denominació d’origen pro-
tegida (DOP) per aquesta 
varietat que s’afegiria a les 
cinc que hi ha actualment a 
Catalunya.

“Som 10 ajuntaments que 
hem constatat la necessitat 
de fer un reconeixement a un 
dels productes més emble-
màtics del Vallès, l’oli de 
vera, fet amb la varietat tra-
dicional de nostre territori. 
Sempre ha estat molt present 
en la realitat dels nostres 
pobles, però hem constatat 
que calia posar-lo més de 
manifest perquè encara és 

molt desconegut per al gran 
públic. També hem constatat 
que hi ha una quarantena de 
petits productors que fan un 
oli de gran qualitat i això ens 
ha portat a constituir aquest 
grup per impulsar el reconei-
xement de la denominació 
d’origen protegida”, deia 
l’alcalde de Caldes, Isidre 
Pineda, després de la troba-
da de representants dels 10 
ajuntaments que es va fer 
divendres al migdia a la finca 
Mas Curró, de Caldes.

“És un projecte que ens 
il·lusiona i que posa de mani-
fest un sector primari emble-
màtic del nostre territori”, 
afegia Pineda, que reconei-
xia, però, les grans diferènci-
es que hi hauria amb la resta 
de les DOP catalanes. “Par-
lem d’una sisena denomina-
ció d’origen molt diferent 
de les altres perquè estem 
parlant de l’oli més metropo-

lità, més proper a Barcelona, 
amb uns petits productors, 
que són, evidentment encara 
molt petits, però que fan un 
oli molt especial perquè és 
l’oli del Vallès.” D’entrada, 
s’ha descartat l’alternativa 
de la Indicació Geogràfica 
Protegida (IGP) perquè no 
n’existeix cap en el sector de 
l’oli.

L’alcalde de Caldes no des-
carta la possibilitat que a la 
DOP es puguin incloure olis 
fets amb altres varietats molt 
presents al Vallès. “El que és 
clar és que l’àmbit geogràfic 
és el Vallès. Ho tenim clar, 
ha de ser oli del Vallès. La 
varietat que és més tradicio-
nal i que articula tot aquest 
moviment és la vera, però 
no volem deixar al marge 
els altres productors. És una 
de les qüestions que en els 
següents passos hem d’acla-
rir. I posar-nos a disposició 
de la Generalitat perquè ens 
acompanyi i ens aconselli en 
aquest camí. També sabem 
que hi ha productors que 
fan cupatges entre oli de 
vera i altres varietats, majo-
ritàriament arbequines. Són 
qüestions que haurem d’anar 
explorant. Però el que és evi-
dent és que la varietat local, 

tradicional i autòctona, la 
més arrelada al territori, és 
la vera”, remarcava Pineda.

Els alcaldes que impulsen 
el projecte de DOP volen 
posar de relleu el potencial 
agrari del Vallès, tot i la seva 
proximitat a Barcelona. “Som 

àrea metropolitana, tenim 
una proximitat molt gran 
amb Barcelona, però també 
una gran tradició agrícola. 
Creiem que el futur del sec-
tor agrari és en l’especialitza-
ció i la qualitat dels produc-
tes”, deia Isidre Pineda.

“És fonamental que s’entengui   
el tresor que teniu aquí”
Un tast a Mas Curró posa de relleu la qualitat de l’oli de vera verge extra

Xavier Ruzafa explica les característiques de l’oli vera als participants en la reunió de divendres al Mas Curró

Caldes de Montbui

J.V.

“La varietat vera és fantàsti-
ca perquè té molts més poli-
fenols que altres varietats. 
Llavors, ho hem d’aprofitar. 
Però el que a mi m’agrada és 
que comença suau, no com 
altres varietats, que comen-
cen, des del principi, com 
un cop de puny. En canvi la 
vera del Vallès comença dol-
ceta, fins i tot tranquil·la i 
després va pujant de mica en 
mica el picant i l’amarg, de 
manera que et dona temps 
a tastar el plat i després 
sentir el gust de l’oli. A part 

dels antioxidants que té.” 
Ho explicava Xavier Ruzafa, 
membre de l’Associació de 
Microproductors d’Oli de 
Catalunya (AMPOC), una 
entitat que s’ha constituït 
fa poc temps i que atorga el 
premi Barcelona-Catalunya 
Selecció. “Volem potenciar 
l’oli verge extra de qualitat 
a Catalunya i potenciar els 
productors d’oli d’oliva ver-
ge extra, que sovint fan molt 
bon oli però no és reconegut 
perquè no en tenen prou 
quantitat per ser reconeguts 
arreu.”

Ruzafa va fer un tast a la 
mateixa masia de Can Curró, 

on els assistents van poder 
comprovar la diferència 
entre un oli etiquetat com 
a verge extra i un que pro-
dueix la finca de Caldes. 
El representant d’AMPOC 
advertia que no tots els olis 
que es diuen verge extra 
tenen la mateixa qualitat. 
“No és just generalitzar 
dient que l’oli de vera del 
Vallès és molt bo. Ara conec 
el Mas Curró, que ho fa bé, 
però no m’ha costat gaire 
trobar un oli fet de vera no 
gaire bo.”

Xavier Ruzafa explicava 
que ha ajudat a tirar enda-
vant projectes de qualitat a 

Els ajuntaments 
buscaran el 
suport de la 

Generalitat per 
obtenir el segell
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Els alcaldes, alcaldesses i regidores que van participar en la trobada de divendres, davant d’una olivera mil·lenària a la finca de Mas Curró de Caldes

Una finca que ha apostat 
per la varietat vera i ha 
plantat unes 1.300 oliveres 
en els darrers anys

Caldes de Montbui

J.V.

A la trobada de la finca de 
Mas Curró hi van partici-
par, a més d’Isidre Pineda i 
Dolors Castellà, l’alcalde de 
Bigues i Riells del Fai, Joan 
Galiano; el de l’Ametlla, 
Pep Moret; el de Cànoves 
i Samalús, Josep Cuch; la 
de Sant Feliu, Mercè Ser-
ratacó; el de Palau-solità i 
Plegamans, Oriol Lozano, i 
el de Sentmenat, Marc Ver-
neda. També hi eren la regi-
dora d’Agricultura i Medi 
Ambient de les Franqueses, 
Sònia Tena, i la de Cultura 
i Benestar Social de Santa 
Eulàlia, Anna Montes. 

La finca de Caldes és una 
de les petites explotaci-
ons d’oliveres que hi ha al 
Vallès i que ha apostat en 
els darrers anys per la vari-
etat vera. El seu propietari, 
Francesc Sagalés, va fer 
d’amfitrió dels participants 
en la trobada.

El gestor de la finca, Juan 
Manuel Romero, va explicar 
que, fa uns anys, hi havia 
unes 6.000 oliveres de la 
varietat arbequina i unes 

200 de vera, la majoria 
disperses pels marges dels 
camps. “Quan ens vam ado-
nar de l’enorme qualitat de 
la varietat vera, una varie-
tat autòctona que té l’avan-
tatge d’estar aclimatada, 
en Francesc va contribuir a 
fer que la finca recuperés la 
seva personalitat i vam bus-
car planter per reintroduir 
la varietat.”

Des de llavors, s’han 
plantat al voltant de 1.300 
exemplars d’olivera vera de 
forma progressiva. L’any 
passat se’n van plantar més 
de 600 i la previsió és plan-
tar-ne unes 600 més durant 
la primavera d’aquest any.

 En conjunt, la producció 
de la finca de Mas Curró és 
d’un 80.000 quilos d’olives 
anuals de les quals s’obte-
nen uns 12.000 litres d’oli 
verge extra. 

Els canals de distribu-
ció, són, majoritàriament, 
restaurants i agrobotigues 
de la mateixa comarca. 
Romero va explicar que la 
producció de l’oli es fa en 
“quatre o cinc molins que 
són dels millors que hi ha a 
tot Catalunya”.

“Ara parlem de l’oli, però ja 
fa temps que a la Garriga tre-
ballem en el projecte Arrela’t 
per veure com podem ajudar 
el sector agrícola del nostre 
municipi i com podem impul-
sar les noves maneres de tre-
balla el camp. Ens hem ado-

nat que tenim moltes coses 
en comú en molts pobles del 
Vallès Oriental i Occidental, 
perquè tradicionalment ens 
comuniquem de forma radial 
i amb la capital de la comar-
ca, però tenim moltes coses 
en comú que podem explo-

tar”, afegia l’alcaldessa de la 
Garriga, Dolors Castellà.

El següent pas que pensen 
fer els ajuntaments és dema-
nar una reunió amb la Gene-
ralitat. “Esperem que ens 
acompanyi en aquest camí”, 
diu Pineda.

Uns 40 productors vallesans 
conreen 170 hectàrees, un 80% 
a la Garriga, Caldes i Bigues i 
Riells del Fai

Caldes de Montbui

J.V.

El Vallès Oriental i Occiden-
tal tenen una llarga tradició 
en la producció d’oli de vera, 
com ho demostra la fira anu-
al que es fa a Bigues i Riells. 
És un oli de reconegut pres-
tigi, però encara desconegut 
pel gran públic, tot i la seva 
qualitat i el fet de ser la que 
es troba més a prop de la 
capital catalana.

La producció de la vari-
etat vera s’ha mantingut 
històricament a partir del 
treball de petits productors 
i, en l’actualitat, segons un 
estudi fet per la Cooperati-
va Agrària del Vallès, hi ha 
constància de 38 productors 
d’olivera vera al Vallès i es 
comptabilitzen al voltant de 
13.000 exemplars d’aquesta 
varietat, amb una superfície 
aproximada de 170 hectà-
rees, la majoria situades en 
municipis del centre de la 
plana vallesana. En concret, 

se situen a la part alta de la 
riera de Caldes, a la riera de 
Sentmenat, la vall del Tenes i 
el curs mitjà del riu Congost.

Fins a 12 municipis del 
Vallès Oriental i Occiden-
tal disposen de terrenys 
amb plantacions d’olivera 
d’aquesta varietat. Són la 
Garriga, Bigues i Riells del 
Fai, Caldes, Sentmenat, les 
Franqueses, Cànoves i Sama-
lús, Sant Feliu, Canovelles, 
l’Ametlla, Sabadell, Palau-
solità i Plegamans i Castellar 
del Vallès.

La gran majoria de les 
oliveres, al voltant de 8.000, 
i unes 64 hectàrees conrea-
des –un 80% del total de la 
superfície– es concentren 
en tres municipis: Caldes, la 
Garriga i Bigues i Riells del 
Fai. 

Actualment, a Catalunya 
hi ha cinc denominacions 
d’origen protegides d’oli 
reconegudes: són Terra Alta, 
Garrigues, Empordà, Siurana 
i Baix Ebre-Montsià.
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Xavier Ruzafa explica les característiques de l’oli vera als participants en la reunió de divendres al Mas Curró

comarques com el Pallars 
o la Selva, a Arbúcies, però 
advertia que no és gaire 
partidari de les denomina-
cions d’origen protegides. 
“Engegar una DOP des de 
zero és complicadíssim. Jo 
no soc polític, però sé que 
des d’Europa no volen més 
DOP.” Malgrat tot, lloava 
la iniciativa dels ajunta-
ments. “No passa res; és una 
bona iniciativa ajuntar-se 
i defensar alguna cosa, 
sobretot per diferenciar-
nos perquè hi ha una dada 
que és que a Catalunya 
l’any passat es van produir 
31.000 tones d’oli d’oliva i 
a la Xina, 70.000. Llavors, 
és fonamental que, des dels 
municipis s’entengui el 
tresor que teniu aquí. I s’ha 
d’aprofitar.” Va remarcar la 
importància de saber dife-
renciar un oli de qualitat. 
“Fer oli de qualitat depèn de 
moltes coses, algunes que 

no es poden controlar, com 
la pluja, la calor, el fred, el 
vent... I per desgràcia estem 
acostumats a menjar olis 
que no són de qualitat. A mi 
em va passar fa 16 anys. Jo 
anava al supermercat i com-
prava oli d’oliva i amb això 
ja pensava que feia la dieta 
mediterrània, fins que vaig 
tastar, per primera vegada, 
un verge extra de qualitat. I 
em vaig enfadar perquè nin-
gú m’havia dit fins llavors 
que el que jo estava menjant 
no tenia res a veure amb el 
verge extra de qualitat.”

Sobre el camí cap a la DOP, 
l’alcalde de Caldes, Isidre 
Pineda, admetia que “el pro-
cés serà llarg, però serà molt 
bonic”. “No ens hem mar-
cat un calendari. Ens hem 
proposat anar a visitar una 
DOP, probablement la Garri-
gues, per veure el seu funci-
onament intern. I obrir-nos 
a més ajuntaments.”
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Territori adjudica el nou enllaç de 
la C-17 amb el sector de Mango
Es millora la sortida cap al polígon Font del Ràdium i es fa una nova entrada en sentit sud

Granollers/Lliçà d’Amunt

F.P.

El Departament de Polí-
tiques Digitals i Territori 
ha adjudicat les obres de 
millora de la connexió de 
la C-17 amb els polígons 
Font del Ràdium i Coll de 
la Manya, de Granollers, i 
de Can Montcau (on hi ha 
la zona comercial i el centre 
logístic de Mango), de Lliçà 
d’Amunt. L’actuació forma 
part del pla de millores de la 
C-17 amb una inversió total 
d’uns 60 milions d’euros i 
mitja dotzena de projectes 
diferents. 

Les obres, que també millo-
raran l’accés al petit barri 
de Can Franquesa, situat 
en terme de Lliçà d’Amunt, 
s’han adjudicat a la unió tem-
poral d’empreses formada 
per Arnó Infraestructures i 
Lantania per un import de 
7,82 milions i un termini 
d’execució de 22 mesos. A 
banda, l’empresa Givasa s’ha 
quedat amb el lot relacionat 
amb la senyalització, abali-
sament, defenses i seguretat 
viària lligada a la remode-
lació per un import d’uns 
927.000 euros. En aquest cas, 
el termini per fer l’actuació 
és de quatre mesos. Els dos 
lots havien sortit a concurs 
per un import total de 9,63 
milions.

L’actuació afectarà un tram 
de 2,3 quilòmetres de la C-
17, entre els quilòmetres 
18,7 i 21. Per una banda, 
millorarà l’actual accés al 
polígon Font del Ràdium per 
als vehicles que circulen en 
sentit nord: es donarà més 
seguretat a l’entrada cap al 
carrer Duran i Reynals, que 
actualment es fa pràctica-
ment sense carril de desac-
celeració i a través del carril 
d’incorporació a la C-17 en 
direcció nord per als vehicles 
que surten de Granollers pel 
Coll de la Manya. A més, es 

reordenaran la resta d’acces-
sos amb un nou branc que 
facilitarà tant la incorporació 
a la C-17 en sentit nord des 
del polígon com la sortida 
cap a les zones industrials a 
través d’un carril prou llarg 
per permetre als conductors 
fer els canvis de carril neces-
saris sense perjudicar la 
fluïdesa del tronc principal. 
La nova sortida culminarà 
amb la rotonda situada entre 
el polígon Font del Ràdium 
i Can Franquesa. Des d’aquí, 
es podrà accedir al polígon 
a través del carrer Alfred 

Nobel que s’allarga cap al 
nord fins a connectar amb la 
nova rotonda. 

La connexió amb el polí-
gon de Can Montcau –i el 
sector comercial del Leroy 
Merlin– es farà a través d’un 
nou pas que s’obrirà per sota 
de la C-17. Serà des d’aques-
ta nova rotonda i anirà a 
parar just a la rotonda que 
hi ha a l’extrem sud de la 
zona comercial, al carrer del 
Comerç. Permetrà que els 
vehicles que circulin per la 
C-17 en sentit nord i vulguin 
accedir a les empreses i esta-
bliments comercials no hagin 
d’arribar fins a l’enllaç amb 
la carretera de Granollers a 
Lliçà d’Amunt (la BV-1432), 
situat més al nord.

NOVA CONNEXIÓ EN 
SENTIT BARCELONA

El projecte preveu construir 
una nova incorporació a la 
C-17 en direcció Barcelona 
directament des del sector 
logístic i comercial de Can 
Montcau. Serà a través 
d’un nou vial que sortirà 
de la rotonda del carrer del 
Comerç i pujarà cap a la C-17. 
La incorporació s’allargarà 
fins a la sortida cap a Lliçà de 
Vall i la carretera de Sabadell 
(C-155) per facilitar els can-
vis de carril i reduir les afec-
tacions a la calçada principal. 

La nova incorporació suma-
da al pas sota la C-17 també 
millorarà la connexió en 
sentit sud per a les empreses 
del polígon Font del Ràdium 
–ara han d’incorporar-se pri-
mer a l’antiga N-152 a través 
dels mateixos carrers del 
polígon– i per als veïns de 
Can Franquesa, que ara han 
de creuar el polígon.

Treballs  
en paral·lel
Granollers

Territori no ha concretat 
quan s’iniciaran les obres 
però serà properament. 
Coincidirà, en part, amb 
l’ampliació de la calçada 
de la C-17 amb un tercer 
carril en sentit nord entre 
Parets i Granollers, que ha 
d’acabar l’any que ve. Tot 
just dimecres passat es va 
obrir al trànsit el tercer 
carril en sentit sud.

Nou enllaç de la C-17 a Granollers i Lliçà d’Amunt

Can Franquesa

C-17

C-17
C-17

Terme Lliçà d’Amunt

Pol. Ind. Font del Radium

Terme Lliçà de Vall

Terme GranollersN-152z

Sector Can Montcau

Nou enllaç sentit Barcelona

Nou accés polígons

C. Duran i Reynals

Nou pas sota la C-17

Funcionarà almenys fins al desembre per les obres a la Garriga

Renfe busca empresa per fer el 
servei de bus entre les estacions 
de la Garriga i les Franqueses

La Garriga

EL 9 NOU

Renfe ha obert aquest febrer 
un concurs públic per trobar 
una empresa que presti el 
servei amb autobús entre 
les estacions de la Garriga 
i les Franqueses per cobrir 
el recorregut que feien els 
trens de la línia R3 que teni-
en inici o final de trajecte a 
la Garriga i que ara comen-
cen o acaben el seu recor-
regut a les Franqueses. Tot 
plegat deriva de la supressió 
de la via 4 de l’estació de la 
Garriga. El concurs, publicat 
la setmana passada, preveu la 
prestació del servei entre els 

mesos de març i desembre 
d’aquest any. 

Els autobusos hauran de 
cobrir tres expedicions dià-
ries de dilluns a divendres 
entre les dues estacions amb 
sortides de les Franqueses a 
les 14.31, 18.57 i 20.44 i de 
la Garriga a les 15.14, 19.52 i 
21.32. Es preveu un trajecte 
de 20 minuts. En les bases, 
Renfe estableix que el servei 
s’ha de prestar amb auto-
busos de com a mínim 55 
places i microbusos de 23 a 
30. Han de tenir maleter per 
a equipatge i han de garan-
tir el confort del passatgers 
amb climatització adequada i 
neteja diària interior i exteri-

or aplicant mesures preventi-
ves de la covid. També es fixa 
que el transbordament a la 
Garriga es farà a la plaça del 
Silenci i, a les Franqueses, en 
un espai situat a 50 metres 
de l’estació. 

La plataforma d’usuaris 
de la línia R3 Perquè no ens 
Fotin el Tren valora de for-
ma positiva que “es manté 
el servei per uns quants 
mesos” dels trens que aca-
baven o començaven el seu 
recorregut a la Garriga. En 
canvi, lamenta que “el plec 
no requereix específicament 
que el bus admeti cadires de 
rodes, cotxets, bicicletes o 
patinets”. 

Sant Celoni torna a 
fer controls policials 
contra el consum i 
tràfic d’estupefaents

Sant Celoni

La Policia Local de Sant 
Celoni, els Mossos i la uni-
tat canina de Santa Maria 
de Palautordera van donar 
continuïtat aquest divendres 
als controls policials contra 
el tràfic d’estupefaents al 
municipi. Es van inspecci-
onar diferents locals i es 
va fer una detenció, a més 
d’aixecar algunes actes per 
tinença de substàncies. No 
es van aixecar, en canvi, 
actes d’incompliment de 
normatives a cap dels locals 
inspeccionats. L’actuació, 
amb control de l’espai públic 
i inspeccions administratives 
a establiments, es fa després 
de diferents avisos veïnals. 
La setmana passada ja se’n 
van fer en altres zones amb 
una vintena d’identificacions 
que van derivar en diverses 
denúncies, també per tinença 
d’estupefaents.

Sor Lucía Caram 
participa en un acte 
del Memorial Santi 
Cucurella a la Garriga

La Garriga

La religiosa, escriptora i 
activista Sor Lucía Caram 
participarà aquest dimarts 
en un dels actes organitzats 
en el sisè Memorial San-
ti Cucurella, a la Garriga. 
“Vers una societat humana 
i humanitzadora” és el títol 
de la ponència que impartirà 
dimarts al Patronat de la 
Garriga. El memorial recorda 
l’escriptor i historiador Santi 
Cucurella, creador i impulsor 
de la Fundació Universitària 
Martí l’Humà, que organit-
za les activitats. També va 
ser professor i director de 
l’Institut Manuel Blancafort 
i membre fundador de Con-
trapunt. Va morir el 2015, a 
61 anys. El memorial, que va 
començar el dia 1 i consta de 
quatre ponències, es tancarà 
la setmana que ve amb una 
conferència del doctor en 
filosofia Àngel Castiñeira.
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Acord del Ple de data 27/01/2022 de l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall pel qual s’aprova inicialment la modificació 
del Reglament Orgànic Municipal regulador del règim 
organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini 
de trenta dies perquè els interessats puguin examinar 
l’expedient i formular les reclamacions i els suggeri-
ments que estimin pertinents.

Lliçà de Vall, 7 de febrer de 2022
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El Consorci de Residus promou 
el compostatge a vint municipis
Una vintena de persones se citen a Palautordera per aprendre a fer compost a casa
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El primer taller de compostatge casolà va tenir lloc dijous passat a la tarda al Centre Cívic de Palautordera

Sta. M. de Palautordera

Pol Purgimon

Una vintena de persones es 
van moure dijous a la tar-
da fins al Centre Cívic de 
Palautordera per participar 
en el primer dels dos tallers 
de compostatge casolà que 
el Consorci de Residus farà 
al poble. Es tracta d’una de 
les primeres activitats de 
la campanya per fomentar 
aquesta mena de reciclatge, 
que es farà en l’àmbit de 20 
municipis del Vallès Oriental 
i el Moianès. 

L’objectiu de tot plegat és 
clar: “Amb el compostatge, 
reduïm la possibilitat d’efec-
te hivernacle”, explicava 
una tècnica del Consorci 
als participants del taller. 
Maria Parra, que és veïna de 
Palautordera, hi va acudir 
amb aquest ànim. Amb la 
seva parella, han comprat un 
terreny i d’aquí a uns mesos 
hi aniran a viure. “Tindrem 
una casa amb jardí i, ja que hi 
som, creiem que podríem fer 
alguna cosa més amb el tema 
del reciclatge.” Ara diu que 
estan limitats en aquest sen-

tit, perquè viuen en un pis. 
“Tenim algun arbre fruiter a 
la terrassa, però quan anem a 
viure a la nova casa voldrem 
fer un hort.” 

L’hort implicaria tenir 
adob i amb el compostat-
ge –que encara no han fet 

mai– voldrien cobrir aquesta 
necessitat, a més de ser més 
respectuosos amb el medi 
ambient. “És una manera 
d’autogestionar tu mateix el 
rebuig. És millor que posar-
lo en una bossa i tirar-lo al 
contenidor dels residus orgà-

nics. Encara que el tiris aquí, 
ve un camió a buscar-lo i el 
porten a una planta de com-
postatge. I això contamina”, 
explica Maria Parra.

Ella admet que no tenia “ni 
idea” de com es feia aquest 
procés de manera casolana 

Vilanova 
celebra el 38è 
aniversari de la 
independència

Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

Prop de 150 veïns de 
Vilanova es van reunir 
aquest dissabte a la plaça 
del poble per commemo-
rar el 38è aniversari del 12 
de febrer de 1964, quan el 
municipi es va independitzar 
de la Roca i de Montornès i 
va constituir un ajuntament 
propi. Uns mesos abans, el 
6 de desembre de 1983, la 
Generalitat havia reconegut 
oficialment Vilanova del 
Vallès com a municipi.

La celebració va tenir un 
caire popular. Malgrat l’ame-
naça de pluja, els assistents 
van poder participar en 
una calçotada popular. “La 
independència municipal va 
representar la culminació 
de l’esforç de molts veïns”, 
va dir l’alcaldessa, Yolanda 
Lorenzo. També va celebrar 
que amb l’acte es poguessin 
retrobar per compartir una 
activitat, després de les res-
triccions per la covid.

fins que va acudir al taller. 
Diu que s’ha sorprès, perquè 
a la barreja s’hi poden tirar 
closques d’ou o bosses biode-
gradables. Durant el taller, a 
més, es va dir que el compos-
tador –el recipient on es fa la 
barreja– ha de tenir orificis 
d’entrada per l’oxigen i esti-
gui en un lloc “mínimament 
ventilat”. La tècnica va 
recomanar no posar-hi excre-
ments d’animals domèstics 
i va incidir en alguns ele-
ments, com el marro de cafè, 
que ajuden a donar espai i 
textura al compost.

Un altre aspecte clau del 
compostatge casolà és que, 
fent-lo, també es redueix la 
despesa de l’administració, 
que és encarregada de dur la 
matèria orgànica a plantes 
compostadores. L’alcalde de 
Palautordera –Jordi Xena– i 
el president del Consorci 
–Albert Camps–, per la seva 
banda, animen els veïns que 
facin compostatge a casa. Si 
bé es cert que es necessita 
espai per fer-ho, i normal-
ment són més hàbils les cases 
amb jardí que els pisos, tal 
com va explicar Jordi Xena. 
“Palautordera destaca per-
què té un nivell molt baix 
d’impropis en els conteni-
dors d’orgànica”, també va 
assegurar el president del 
Consorci, Albert Camps.

El taller de compostatge 
tindrà una altra sessió a 
Palautordera, serà el 3 de 
març i ja s’hi repartirà un 
compostador per als usuaris.

La directora de l’escola El Calderí, 
de Caldes, alerta que la situació 
dels docents és “insostenible”
Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La directora de l’escola El 
Calderí de Caldes, Marta 
Mas, alerta que la situació 
laboral del personal docent 
és “insostenible”. Ho diu 
en una carta que va adreçar 
dijous de la setmana passada 
al Departament d’Educació 
de la Generalitat –poden lle-
gir el text sencer a la pàgina 
12 d’aquest mateix periòdic–. 
“El fet de continuar duent a 
terme la tasca educativa que 
ens pertoca des dels centres i 
assumir, alhora, la gestió i la 
burocràcia de la situació de 
pandèmia ens ha portat a un 
desgast enorme, a una satu-
ració excepcional i a un can-
sament que arrosseguem des 
de fa molts mesos”, diu Mas.

La directora d’El Calderí 
afirma: “No podem continuar 
assumint totes les tasques 
que se’ns encomanen (omplir 
aplicatius d’indicadors i 
dades anuals, fer memòries i 

actualitzacions de projectes 
de direccions, crear nous 
grups impulsors de llengües 
i d’àmbit digital, llegir i fer 
propostes dels nous currí-
culums que han d’entrar en 
vigor el proper curs...) quan 
hem de continuar fent front 
a substitucions de mestres, 
acompanyament a mestres 
novelles i avaluacions de les 
mateixes, donar resposta a 
situacions particulars de les 
famílies, fer un acompanya-
ment a alumnes, fer avançar 
pedagògicament el centre, 
millorar resultats educatius, 
celebrar les festes tradicio-
nals, preparar les jornades de 
portes obertes, i tantes altres 
gestions.”

Per aquest motiu, Mas 
demana als responsables del 
Departament “una reflexió 
sobre totes les consideraci-
ons que els exposo ja que, des 
de la realitat de cada centre, 
estem tots plegats saturats i 
desgastats”. “Sé que paguem 
el preu dels efectes devasta-

dors de la covid-19, però no 
em puc estar de demanar-los 
temps. L’escola i els professi-
onals que hi treballem neces-
sitem temps per respirar, per 
comprendre i per generar 
complicitats”, afegeix.

La carta adreçada a la con-
selleria també lamenta “que 
s’hagi donat la informació de 
la reorganització del calenda-
ri escolar pel proper mes de 
setembre a través dels mit-
jans sense que representants 
de la inspecció educativa, 
de les direccions de les jun-
tes territorials, sindicats... 
en sabéssim res”. Segons la 
directora, aquest fet és “un 
indicador més que demostra 
que hi ha quelcom de l’orga-
nització del sistema educatiu 
que no acaba de funcionar 
del tot”.
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Ernest Aymerich dona explicacions als participants en la jornada de dissabte al camp experimental de bràssiques en una finca de Gallecs

L’adaptació de la bràssica al Vallès
Gallecs mostra, en una jornada, noves varietats de cols i coliflors en un cultiu experimental

Mollet del Vallès

J.V.

El Consorci de Gallecs i la 
Fundació Miquel Agustí van 
fer aquest dissabte una jor-
nada per donar a conèixer la 
gran diversitat de la família 
de les bràssiques, més enllà 
de la varietats més conegu-
des d’aquestes hortalisses 
com puguin ser la col o la col-

i-flor. Unes vint persones van 
participar en la jornada i van 
visitar el camp experimental 
que, des de la tardor, hi ha 
en una finca de Gallecs amb, 
aproximadament una vinte-
na de varietats de bràssiques, 
tradicionals i millorades, i 
van escoltar les explicacions 
d’Ernest Aymerich, membre 
d’un grup de recerca de la 
Fundació Miquel Agustí a la 

Universitat Politècnica de 
Barcelona que, entre altres 
objectius, es dedica a conser-
var i potenciar varietats anti-
gues de conreus. Tot i que la 
jornada anava dirigida tant a 
consumidors com a produc-
tors agraris, la majoria dels 
participants van afirmar que 
el seu interès era com a con-
sumidors.

Tot i la gran diversitat de la 

família, les bràssiques solen 
ser infrautilitzades, ja que el 
cultiu es limita a pocs tipus 
de varietats. En la jornada es 
van mostrar varietats selecci-
onades per les seves aptituds 
agronòmiques i culinàries.

Un dels objectius del camp 
experimental era comprovar 
l’adaptació de les diferents 
varietats al clima del Vallès. 
Van ser seleccionades a 

partir d’un projecte del Con-
sorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. Es van plantar 
entre l’estiu i la tardor passa-
des i ara ja estan en la darre-
ra fase de desenvolupament.

Els participants van veure 
de primera mà les varietats i 
van poder valorar l’adaptació 
a les condicions del Vallès i 
descobrir noves preparaci-
ons culinàries a partir de les 
quals incorporar aquestes 

noves varietats al consum 
habitual. 

“Hem pogut veure que 
unes varietats s’adapten 
millor que d’altres, fet que és 
interessant de cara a perme-
tre que productors de la zona 
puguin incorporar-les al seu 
cicle de cultiu. També hem 
vist que la majoria s’han por-
tat bé. Tot i que hem tingut 
un hivern bastant fred, han 
aguantat, i és un bon senyal”, 
deia Ernest Aymerich.

Després de la visita al 
camp, Mikel Díez, del Centre 
Universitari de Turisme, 
Hoteleria i Gastronomia 
(CETT) de la Universitat de 
Barcelona, va parlar de les 
aptituds agronòmiques i culi-
nàries de les noves varietats 
bràssiques i es van cuinar 
diversos plats que els assis-
tents van tastar davant l’er-
mita de Gallecs. La jornada 
la va presentar la gerent del 
Consorci de Gallecs, Gemma 
Safont.

Granollers per la Independència-
Primàries tornarà a presentar-se  
a les properes municipals
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Oriol Vila, membre de Primàries, parla durant l’assemblea d’electors de dissabte

Malgrat un 
hivern fred, la 
majoria de les 
varietats s’han 

adaptat bé

Granollers

J.V.

Granollers per la Indepen-
dència-Primàries es tornarà 
a presentar a les eleccions 
municipals de l’any vinent. 
Va quedar palès durant la 
cinquena assemblea d’elec-
tors que va reunir diumenge, 
al Casino de Granollers, una 
trentena de persones.

L’actual regidor del Grup 
Municipal, Joan Ricart, ha 
explicat que la intenció és 
buscar “una data mítica” per 
posar en marxa el procés per 
a l’elecció dels membres de la 
candidatura i aquesta podria 
ser el dia 1 d’octubre, cinquè 
aniversari del referèndum 
per la independència. El pro-
cés serà semblant del que es 
va viure abans de les elecci-

ons municipals de l’any 2019 
en què Primàries va obtenir 
un representant. El grup 
també prepara la presentació 
pública de la seva web, <pri-
mariesgranollers.cat> i de la 
segona edició del llibre 1.477 
veus, 1 sola història, publicat 
el 2020 i en què repassava la 
seva activitat a l’Ajuntament.

L’assemblea d’electors 
també va servir per debatre 
la proposta de futur del grup 
municipal de cara a les pro-
peres eleccions. Va començar 
amb un informe de l’activitat 
municipal des de l’inici de 
l’actual mandat, a càrrec dels 
dos regidors que ha tingut 
la formació política, Mònica 
Ribell, del 2029 al 2021, i 
Joan Ricart, del 2021 fins 
l’actualitat. Abans, es va fer 
un repàs dels orígens histò-

rics del grup.
De l’activitat municipal, 

es va fer esment de totes les 
mocions presentades, apro-
vades i rebutjades, fins al 

setembre de l’any passat, així 
com les propostes presenta-
des en el si de les comissions 
informatives i consells con-
sultius on el grup té repre-

sentació. Arnau Peral va ser 
l’encarregat de presentar 
la pàgina web del grup, que 
registrarà tota l’activitat 
municipal.
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Durant els darrers anys, el Vallès 
Oriental s’ha consolidat com un 
dels principals nuclis industrials 
de Catalunya. Al predomini habi-
tual de les indústries metàl·liques, 
químiques i alimentàries se li està 
afegint en els últims anys el sector 
logístic. Aquesta branca d’activitat 
es beneficia de la bona xarxa de 

comunicacions existent al territo-
ri. La bona comunicació amb les 
grans vies de connexió a Europa i la 
resta de l’Estat, amb l’AP-7 i altres 
carreteres més locals com la C-17, 
que aquest dies estrena tercer carril 
en direcció sud entre Granollers i 
Parets. I en un futur proper, amb 
tres carrils també en direcció nord. 

Teixit industrial
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El col·lectiu va reunir una vintena de participants en l’assemblea oberta d’aquest diumenge

L’entitat es coordina amb més col·lectius feministes de la comarca

La Coordinadora Feminista defineix 
els actes del 8 de març a Granollers 

Granollers

EL 9 NOU

La Coordinadora Feminis-
ta avança en el programa 
d’activitats que es faran a 
Granollers al voltant del 8 de 

març, Dia Internacional de la 
Dona. Ho va fer en una tro-
bada oberta, aquest diumen-
ge al matí a la plaça Jacint 
Verdaguer de Granollers, 
amb l’assistència d’una vin-
tena de dones. L’objectiu de 

l’assemblea era, precisament 
implicar més dones a l’en-
titat i, amb l’assistència, el 
donen per complert.

Els primers esbossos del 
programa d’activitats estan 
fets i s’acabaran de perfilar 

els propers dies abans de fer-
ne una presentació pública 
el 2 de març. El que ja està 
definit és l’acte central, amb 
una manifestació que comen-
çarà a 2/4 de 7 de la tarda a la 
plaça de la Porxada. S’espera 
que pugui ser una mani-
festació amb participació 
d’altres col·lectius feminis-
tes del Vallès Oriental, amb 
els quals l’Assemblea vol 
estrènyer vincles. De fet, la 
Coordinadora Feminista de 
Granollers preveu participar 
en les jornades prèvies al 8 
de març en algunes activitats 
que organitzen col·lectius 
feministes d’altres poblaci-
ons de la comarca.

L’entitat ha organitzat 
durant els últims anys les 
marxes a Granollers del Dia 
Internacional de la Dona i 
aquest any vol que tinguin 
encara més participació. Al 
voltant de la jornada també 
prepararà altres activitats, 
com l’elaboració d’un gran 
mural que faran coincidir 
amb alguna xerrada i un acte 
lúdic. També es preveu que 
es facin activitats en col-
laboració amb el casal popu-
lar la Malgirbada, amb un 
taller d’autodefensa.

Com l’assemblea de diu-
menge, l’objectiu de la Coor-
dinadora Feminista amb les 
activitats del 8 de març és 
donar-se a conèixer i contri-
buir que les dones s’organit-
zin.

Quatre ferits, 
un de molt 
greu, en un 
accident a 
Martorelles

Martorelles

EL 9 NOU

Quatre persones van resul-
tar ferides, una de caràcter 
molt greu i dues més de 
caràcter greu, en un accident 
que es va produir la mati-
nada d’aquest diumenge a 
Martorelles. Per causes que 
es desconeixen, el vehicle 
va acabar topant, poc abans 
de les 7 del matí, contra un 
mur al carrer Carrerada de la 
població. 

Com a conseqüència de la 
topada, un dels quatre ocu-
pants del vehicle, el ferit de 
més consideració, va quedar 
atrapat i va ser necessària 
la intervenció dels Bombers 
per poder treure la víctima, 
que va ser traslladada a 
l’Hospital de la Vall d’He-
bron. Un altre dels ferits es 
va traslladar a l’Hospital de 
Sant Pau de Barcelona i el 
segon ferit greu, a l’Hospital 
de Granollers. El ferit lleu 
va ingressar a l’Hospital de 
Mollet. Hi van intervenir 
cinc dotacions dels Bombers.

La PAH de Granollers demana la 
retirada de multes als seus membres
La plataforma rebutja la versió de la Policia Local en què es basen les sancions
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Un centenar de persones es van manifestar divendres al vespre a la Porxada

Granollers

J.V.

La Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) de 
Granollers ha demanat que 
l’Ajuntament deixi sense 
efecte les sancions que ha 
imposat a dos activistes 
de l’entitat i una dona que 
ocupa, amb la seva família, 
un pis d’un gran tenidor a 
la ciutat. Les multes són de 
450 euros per no atendre les 
indicacions dels agents de la 
Policia Local.

En una concentració que 
es va fer divendres al ves-
pre a la Porxada, la PAH va 
negar la versió dels fets que 
han fet agents de la Policia 
Local i que van donar lloc a 
les sancions. Segons la versió 
policial, els agents van veure 
com un grup de persones for-
çaven el pany de la porta del 
pis i, a més, es van negar a 
identificar-se. La PAH, però, 
assegura que, quan va arribar 
la policia, la família ja havia 
dormit al pis i tenia totes les 

seves pertinences a l’interi-
or. Segons un portaveu, en 
aquell moment hi havia la 
porta oberta perquè espera-
ven l’arribada d’un dels fills. 

Un altre membre de la PAH 
va afirmar que demanarien 
una reunió amb l’alcalde, 
Josep Mayoral, i el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Rudy 

Benza, per demanar que 
s’anul·lin les sancions.

En la concentració es va 
explicar la història de la dona 
sancionada i la seva família, 

el seu marit i dos fills, que 
des del 2012 han viscut en 
condicions molt precàries, 
en habitacions, cases d’amics 
o pisos ocupats. Per un dels 
pisos on van viure van pagar 
2.000 euros a una de les màfi-
es que es dediquen a vendre 
claus de pisos buits.

La PAH es va mostrar molt 
crítica amb l’actuació de 
l’Ajuntament de Granollers. 
“No és habitual que la 
repressió de les persones 
vulnerables vingui dels 
ajuntaments. Normalment, 
les sancions venen dels Mos-
sos. Demanem la retirada 
de les multes i que acabi el 
desallotjament il·legal de 
famílies vulnerables.” I va 
lamentar que alguns mitjans 
de comunicació incidissin en 
les ocupacions lligades a fets 
delictius. “Això no passa ni a 
Granollers ni a Canovelles, 
en què la gran majoria són 
famílies que si ocupen és 
perquè no tenen cap altra 
alternativa.” 

Al final de la concentra-
ció, diverses persones van 
enganxar cartells a la façana 
de l’Ajuntament que diuen 
“Multa per no garantir el 
dret a l’habitatge i per crimi-
nalitzar a qui sí que el defen-
sa”. Fonts municipals han 
dit a EL 9 NOU que l’Ajun-
tament no farà cap valoració 
sobre els fets que denuncia 
la PAH.
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Imma Ortega, candidata 
d’ERC a les Franqueses
L’elecció posa molts dubtes sobre la repetició de la coalició IEC

Les Franqueses del Vallès

J.V.

L’assemblea d’ERC de les 
Franqueses va escollir, dijous 
passat, Imma Ortega com 
a candidata a l’alcaldia en 
les municipals de l’any que 
ve. L’actual regidora, única 
candidata que es presentava, 
considera que la base elec-
toral republicana permet 
aspirar als millors resultats 
el 28 de maig de l’any vinent. 
L’elecció d’Ortega fa pen-
sar que el partit descarta 
repetir la coalició de l’any 
2019 en què va anar amb els 
Comuns i l’associació Les 
Franqueses Imagina, sota el 
nom d’Imagina Esquerra en 
Comú (IEC), encapçalada per 
Rafael Bernabé. Cap mem-
bre d’ERC s’hi ha referit, de 
moment. La llista va tenir 
tres representants, lluny dels 
6 que  van sumar el 2019 els 
4 d’Imaginem les Franqueses 
en Comú i els 2 d’ERC.

Ortega, arquitecta de 
professió, va ser la número 

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

L’Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor ha aprovat 
definitivament el pressupost 
d’aquest 2022 després de 
desestimar l’al·legació que 
havia presentat el sindicat 
UGT, que en demanava la 
nul·litat. El pressupost inclou 
una partida de 114.895 euros 
per a l’empresa municipal de 
serveis recentment creada 
–Municipal, SL–. En la seva 
al·legació, el sindicat apunta-
va que aquesta societat supo-
sa “una precarització sense 
precedents de les condici-
ons laborals dels empleats 
públics”.

En una nota pública, el sin-
dicat indica que “la sorpresa 
va arribar quan els pressu-
postos establien la contrac-
tació d’empleats mitjançant 
una empresa pública amb 
condicions molt més precà-
ries que les recollides en el 
conveni col·lectiu dels emple-
ats públics de l’Ajuntament”. 
Denuncia que els salaris arri-
ben a ser més del 30% més 
baixos i que la jornada labo-

ral establerta és molt superi-
or a la de l’Ajuntament. 

El pressupost aprovat 
definitivament suprimeix 
la previsió de personal de la 
Municipal i la seva remune-
ració. L’alcalde, Raül Valen-
tín, admet que potser van 
ser “massa ràpids publicant 
el sou” dels treballadors de 
l’empresa pública. “Els tre-
balladors i els sous vindran 
després de l’encàrrec de ser-
veis”, afegeix. De moment, 
no està fet l’encàrrec ni els 
serveis que assumirà la nova 
empresa. L’encàrrec es farà 
en funció de la finalització 
dels cotractes que hi ha. 

En principi, la Municipal 
s’encarregaria de la neteja 
d’equipaments municipals 
per, en un futur, assumir 
altres serveis com la neteja 
viària o el manteniment 
de l’enllumenat públic. La 
Municipal encara no està 
inscrita al registre mercantil, 
perquè s’ha de nomenar un 
gerent. Valentín explica que 
els salaris, tot i no arribar als 
d’un treballador municipal, 
seran millors que els d’una 
empresa privada.

2 de la llista d’IEC. En el 
moment de proposar la seva 
candidatura, va afirmar: 
“Aquest temps m’ha servit 
per acumular experiència a 
l’Ajuntament i al Consell, 
col·laborant estretament 
amb la resta de companys de 
la coalició d’IEC.”  Va afegir 
que es marca dos objectius 
durant els propers mesos: 
“El primer és fer créixer la 
secció local amb més mili-
tants i amics, amb gent afí 
al projecte republicà, per 
poder formar una candidatu-
ra representativa d’un muni-

Sant Antoni de Vilamajor 
desestima l’al·legació d’UGT 
per al pressupost d’aquest any

cipi de 20.000 habitants amb 
cinc pobles. L’altre és gua-
nyar les eleccions, que penso 
que és possible, tenint en 
compte la feina feta durant 
aquesta legislatura des de 
l’oposició i sabent que a les 
darreres eleccions estatals 
hi va haver més de 2.500 
veïns i veïnes que van fer 
confiança a ERC. Ara hem 
d’aproximar-nos a la gent i 
convèncer la ciutadania que 
el projecte que tenim per a 
les Franqueses és el millor.” 

Va afegir que confia que 
la ciutadania voti per una 
alternativa il·lusionant i 
republicana, després d’un 
mandat marcat, segons ella, 
per la inestabilitat i els tren-
caments dins de l’equip de 
govern, al qual critica pel 
que considera polítiques 
basades en el creixement 
a qualsevol preu i insensi-
bles amb el canvi climàtic. 
I aposta per la defensa del 
territori, un dels actius 
més preuats de conjunt del 
municipi.
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El nou aparcament de Can Molins –ja acabat– vist des de la banda del pavelló de Sant Esteve 

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

Sant Esteve de Palautordera 
ha donat per acabades les 
obres de renovació de l’apar-
cament de Can Molins, un 
dels més concorreguts del 
municipi. Els treballs han 
servit per pavimentar l’espai, 
reordenar les places d’apar-
cament i millorar la circula-
ció dins la pròpia infraestru-
cutra. Les obres han durat 
tres mesos i mig i han costat 
265.000 euros a la Diputació, 
que ha finançat el projecte 

d’acord amb el seu Pla Gene-
ral d’Inversions. 

L’Ajuntament de Sant Este-
ve, per la seva banda, consi-
dera que es tracta d’una obra 
estratègica per al municipi. 
“Dona servei a tots els veïns 
del centre del poble i tam-
bé als usuaris del pavelló”, 
explica el regidor d’Urbanis-
me, Marc Nieto. 

Amb aquests treballs, s’ha 
convertit l’antic aparcament 
–que era de terra i estava 
perimetrat amb tanques de 
fusta– en un espai obert i de 
plataforma única, amb prio-

ritat per als vianants.
L’aparcament, que conti-

nua sent gratuït, ara té 65 
places, incloent les àrees 
reservades per a persones 
amb mobilitat reduïda i dues 
places per carregar vehicles 
elèctrics. Aquestes últimes, 
són les primeres que hi ha 
a Sant Esteve. De places, en 
són una desena menys que 
fa uns mesos enrere per tal 
de garantir la seguretat. Els 
aparcaments se situen en 
semibateria. També hi ha 
una zona reservada per a les 
motos.

L’Hospital de 
Granollers fa la 
primera operació 
de varius 
gàstriques

Granollers

EL 9 NOU

L’Hospital de Granollers va 
tractar amb èxit la setmana 
passada el primer pacient 
amb varius gàstriques. La 
intervenció la van dur a ter-
me membres de l’equip d’In-
fermeria del centre i faculta-
tius de la Unitat de l’Aparell 
Digestiu, que van comptar 
amb el suport del Servei 
d’Anestesiologia. D’aquesta 
manera, el centre va realitzar 
de forma exitosa el seu pri-
mer procediment endoscòpic 
per atendre i tractar un paci-
ent amb aquesta patologia.

L’inici d’aquest nou projec-
te de la Unitat de l’Aparell 
Digestiu, un departament 
que l’Hospital de Granollers 
havia posat en marxa el 
setembre de 2020 i es troba 
en fase de desenvolupament, 
s’emmarca en l’aposta del 
centre per potenciar el crei-
xement i la innovació.

Tot plegat també ha per-
mès a l’Hospital incorporar 
aquesta tècnica dins de 
la seva cartera de serveis, 
i evitar així que els paci-
ents amb varius gàstriques 
s’hagin de desplaçar fins a 
centres externs, amb tots els 
inconvenients i molèsties 
que això pot comportar. Fins 
ara, aquest tipus de pacients 
solien derivar-se a l’Hospital 
Clínic de Barcelona, el centre 
de referència de Granollers 
en el marc de l’aliança estra-
tègica assistencial C-17.

Les varius gàstriques són 
malformacions vasculars que 
poden aparèixer a l’estómac 
dels pacients amb malalties 
hepàtiques avançades en fase 
de cirrosi. Hi ha un alt risc 
que puguin sagnar i el paci-
ent presenti una hemorràgia 
interna gastrointestinal.

Localitzat sa i 
estalvi un home que 
havia desaparegut  
a Caldes

Caldes de Montbui

Els Mossos d’Esquadra van 
informar aquest divendres 
de la localització, sa i estal-
vi, d’en Piotr, un home que 
havia desaparegut dijous de 
la setmana passada a Cal-
des. Els Mossos havien fet 
aquest dimarts una crida a la 
col·laboració ciutadana. En 
van difondre una imatge i la 
descripció i van demanar que 
les persones que disposessin 
d’alguna informació contac-
tessin amb el telèfon 112.

Pel regidor d’Urbanisme 
de Sant Esteve, Marc Nieto, 
el nou projecte també facilita 
la circulació dins del mateix 
aparcament. S’hi estableix 
un únic sentit, de manera 
que els cotxes hi han d’en-
trar obligatòriament per la 
zona del pavelló i resseguir 
el circuit, fins a sortir una 
altra vegada per davant del 
pavelló. 

D’aquesta manera, el carrer 
Joaquim Blume –que abans 
quedava fora del perímetre 
de l’aparcament– passa a 
tenir un única direcció. “És 
la manera que hem trobat 
de fer una circulació lògica. 
És un carrer estret i no hi 
podien passar dos cotxes a la 
vegada”, explica Marc Nieto. 
En aquest sentit, també s’ha 
reduït la circulació en aques-
ta àrea de 30 a 20 quilòme-
tres per hora.

El nou aparcament també 
inclou petites zones enjardi-
nades i en el mateix projecte 
s’elimina l’accés amb vehicle 
al carrer Pare Casals, entre 
el teatre i l’església. L’Ajun-
tament també es reserva 
la meitat de l’aparcament 
contigu amb el carrer Pare 
Casals per tallar-la al trànsit 
i que serveixi com a àrea 
polivalent per a espectacles 
o festes. La posada en marxa 
del nou aparcament ha bui-
dat altres zones del poble on 
estacionaven els cotxes.

S’ha establert 
un únic sentit 

de circulació en 
tot l’àmbit de 
l’aparcament

Té 65 places, dues amb connexió per carregar cotxes elèctrics

Sant Esteve renova 
l’aparcament de Can Molins

El TSJC ordena posar la bandera 
espanyola a l’ajuntament de Cardedeu
El jutjat atén un recurs de l’entitat espanyolista Impulso Ciudadano

Cardedeu

EL 9 NOU

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) ha 
ordenat a l’Ajuntament de 
Cardedeu que torni a pen-
jar al balcó de la Casa de la 
Vila les banderes catalana i 
espanyola. Ho ha fet arran 
de la denúncia de l’entitat 
espanyolista Impulso Ciuda-
dano, que havia portat als 
jutjats l’Ajuntament perquè 
a l’edifici municipal només 
hi oneja una senyera estelada 
i, durant algun temps, també 
hi havia una pancarta que 
demanava la llibertat dels 
presos polítics.

Una primera resolució 
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La façana de la Casa de la Vila, en una imatge d’arxiu

judicial del jutjat contenciós 
administratiu havia deses-
timat la petició de l’entitat 
que presideix l’exdiputat de 

Ciutadans José Domingo, 
perquè no la considerava 
legitimada per formular la 
petició, que era el fonament 

que havia al·legat l’Ajunta-
ment de Cardedeu. El poste-
rior recurs que va presentar 
l’entitat al TSJC considera 
que Impulso Ciudano sí que 
està legitimada per presentar 
aquesta denúncia, perquè 
el seu objectiu fundacional 
de defensa de la Constitució 
coincideix amb l’objecte de la 
denúncia. A més a més, atén 
la petició que, com a mesura 
cautelar, l’Ajuntament hagi 
de posar al balcó les dues 
banderes.

L’Ajuntament, que gover-
nen en coalició ERC i la CUP, 
està valorant les resolucions 
per determinar els passos a 
emprendre davant de la deci-
sió judicial.
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La fiscalia i la defensa demanen 
l’absolució del cap de la policia  
de Granollers jutjat per ‘mobbing’
L’acusació reclama nou anys d’inhabilitació per, entre d’altres, destinar un agent a la grua

Barcelona

Ferran Polo

La defensa i la fiscalia van 
demanar la lliure absolució 
del cap de la Policia Local de 
Granollers, l’inspector Lluís 
Colomer, jutjat divendres a 
l’Audiència de Barcelona per 
un presumpte delicte d’as-
setjament laboral arran de la 
querella criminal que va pre-
sentar un agent del mateix 
cos l’any 2015. “El delicte no 
queda acreditat d’acord amb 
el Codi Penal. Els elements 
típics no concorren i no han 
quedat acreditats”, va dir la 
fiscal. L’acusació particular, 
que representa l’agent, va 
mantenir la petició de penes: 
dos anys de presó, nou anys 
d’inhabilitació, una compen-
sació econòmica de 40.000 
euros i el pagament de les 
despeses judicials. Després 
de set hores, i el testimoni 

d’una desena de policies, 
diversos treballadors munici-
pals i pèrits, el judici va que-
dar vist per a sentència.

La denúncia contra Colo-
mer va arribar mig any des-
prés que l’agent s’incorporés 
a la Policia Local. Hi va tor-
nar d’acord amb una sentèn-
cia del Tribunal Contenciós 
Administratiu que revocava 
el suspens de les pràctiques 
que havia fet al cos. L’acusa-
ció particular va argumentar 
l’assetjament per l’adscripció 
de l’agent al servei de grua, 
per enviar una patrulla a reti-
rar-li l’arma quan estava de 
baixa per motius psicològics i 
per manar obrir l’armariet de 
l’agent a la comissaria –tam-
bé estant aquest de baixa– 
per recollir una emissora que 
es necessitava per a altres 
serveis de l’Ajuntament. 

En la seva declaració, Colo-
mer va assegurar que l’assig-

nació de l’agent a la grua es va 
fer “per raons organitzatives” 
del moment i que, en tot cas, 
“no era definitiva”. També 
perquè l’agent no tenia accés 
al sistema d’informació poli-
cial (SIP) per uns antecedents 
penals que li constaven i això 
impedia assignar-lo a serveis 
com els de sala o sancions. 
Que la retirada de l’arma és 
preceptiva quan hi ha una 
baixa laboral per motius psi-
cològics i que se li va anar a 
buscar “després de reclamar-
li per tots els mitjans possi-
bles sense obtenir resposta”. 
I que l’obertura de l’armariet 
es va fer pel mateix motiu. Va 
exposar que el mateix dia se’n 
van obrir sis més i “es va fer 
en presència d’un represen-
tant sindical i aixecant acta”. 
“Com és possible que es digui 
que això són actes d’assetja-
ment en un cos jerarquitzat 
com la policia? Estaven dins 

de les funcions del cap i no 
són actes humiliants”, va 
afirmar l’advocat de Colomer 
en les conclusions. “Una altra 
cosa és com les percep ell”, 
va afegir apuntant als trets 
de personalitat recollits en 
informes forenses.

El denunciant, en canvi, 
va assegurar no haver rebut 
els requeriments per lliurar 
l’arma i l’emissora. També 
va exposar que mentre era 
a la grua i ja havia demanat 
el trasllat a una altra tasca 
es va passar a sala un altre 
company que no ho havia 
sol·licitat i que tampoc tenia 
accés al SIP.

Els policies que van decla-
rar van dir que la retirada de 
les armes és normal en casos 
de baixes per motius psicolò-
gics i que l’obertura de l’ar-
mariet per retirar l’emissora 
antiga es va fer a més poli-
cies. En canvi, van plantejar 

opinions més discordants 
s’obre l’excepcionalitat d’as-
signar un policia sempre a la 
grua –n’hi ha que s’hi presen-
ten voluntaris– tot i coincidir 
que ni és un servei degradant 
i no implica quedar apartat 
dels companys del torn.

POC CONTACTE

L’acusació també va argu-
mentar el suposat assetja-
ment per la falta de contacte 
entre l’agent i el cap, perquè 
no se li responien escrits o 
instàncies que presentava 
i perquè, sosté l’acusació, 
Colomer va buscar informa-
ció contra l’agent denunciant 
i va fer-la córrer entre com-
panys per desacreditar-lo.

Colomer va explicar que 
havia parlat “només quatre 
vegades i un màxim de cinc 
minuts en total” amb l’agent 
però va dir que això és nor-
mal tenint més de 100 perso-
nes al seu càrrec. En aquestes 
converses, va negar qualsevol 
tipus de pressió a l’agent. “Al 
revés, va ser ell qui em va dir 
que seria a mi a qui farien 
fora.” També va negar haver 
difós cap tipus d’informació 
sobre el denunciant entre la 
plantilla i va exposar que si 
estava al cas d’una investi-
gació que la policia estatal 
tenia oberta a l’agent va 
ser perquè aquest cos li va 
requerir les seves adreces.

El suspens de les 
pràctiques, origen del cas
Barcelona

F.P.

L’advocada de l’agent 
denunciant va situar l’ori-
gen de tot plegat en el 
recurs contenciós adminis-
tratiu que el seu client va 
guanyar a l’Ajuntament i 
que derivava del suspens 
a les pràctiques fetes a la 
Policia Local al 2009 des-
prés de la formació a l’Esco-
la de Policia. Va preguntar 
a l’inspector Lluís Colomer 
sobre els fets provats de la 
sentència que vinculen el 
suspens a ordres directes 
seves als caporals i sergents 
que van fer l’avaluació. 
“Diu això però no és el que 
va passar. El magistrat va 
arribar a conclusions errò-
nies per culpa de la defensa 

mal plantejada feta des de 
l’Ajuntament. L’advocat 
–un especialista en conten-
ciós administratiu– no ens 
va portar a declarar com li 
havíem demanat. D’aquella 
pols, aquests fangs”, va dir 
l’inspector, que també va 
lamentar que l’Ajuntament 
no hi presentés recurs. 

En la seva declaració, 
Colomer va negar “haver 
donat cap ordre per sus-
pendre” el denunciant i 
els policies que van fer 
l’avaluació van ratificar-ho 
divendres. Alguns, fins i 
tot, van justificar el suspens 
per actuacions concretes de 
l’agent. “Cada vegada era 
més difícil trobar un policia 
que volgués patrullar amb 
ell”, va dir un dels aleshores 
sergents avaluadors. 
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Una desena d’ajuntaments 
del Vallès Oriental i del 
Vallès Occidental han cons-
tituït una taula de municipis 
per aconseguir la Denomi-
nació d’Origen Protegida 
(DOP) per a l’oli de vera del 
Vallès. La vera és una varietat 
autòctona d’olivera que es 
troba a unes 167 hectàrees de 
la part alta de riera de Caldes, 
la riera de Sentmenat i el 
curs mitjà del riu Congost. Es 
calcula que hi ha unes 13.000 
oliveres de vera conreades 
per 38 productors a Bigues, 
Caldes, Cànoves i Samalús, 
Castellar, l’Ametlla, la Garri-
ga, les Franqueses, Sant Feliu 

de Codines, Palau-solità i Ple-
gamans i Sentmenat. L’Ajun-
tament de Bigues i Riells del 
Fai i el Consell Comarcal, 
del bracet de pagesos, l’únic 
trull que queda a la comarca 
i defensors de la filosofia 
Slow Food, fa anys que tre-
ballen per posar en valor 
l’oli de vera del Vallès. Hi 
ha, doncs, un precedent més 
que interessant en la defensa 

d’aquesta DOP.
Vagi per endavant que 

aconseguir la DOP per a la 
vera del Vallès no serà pas 
senzill ni immediat. La DOP 
té raó de ser perquè prote-
geix la qualitat d’un producte 
elaborat d’una determinada 
manera en una zona geo-
gràfica molt concreta. Això 
voldrà dir normes, control 
i autoexigència perquè es 

pugui mantenir un estàndard 
de qualitat. A hores d’ara, al 
Vallès Oriental només se’n 
produeixen dues: la DOP de 
la mongeta del ganxet i la DO 
del vi d’Alella. I la DOP no 
ha servit de meta, sinó més 
aviat com la sortida del llarg 
i feixuc camí de convèncer 
cuiners, gastrònoms i, òbvia-
ment, consumidors perquè la 
triïn i la facin servir. 

Tant el Vallès Oriental com 
l’Occidental tenen un deute 
amb el seu sector primari. 
Fa dècades que la pagesia 
s’empetiteix i perd hectàrees 
i explotacions, primer per la 
pressió de la construcció i la 
indústria i els propers temps 
pels parcs fotovoltaics. Inicia-
tives com l’impuls de la DOP 
Vera del Vallès, la consolida-
ció de la mongeta del ganxet 
i el vi d’Alella o la Fira del 
Tomàquet de Santa Eulàlia de 
Ronçana, entre d’altres, són 
una resposta concreta de les 
administracions locals per-
què els joves pagesos vegin el 
futur amb alguna esperança i 
puguin mantenir-se arrelats 
a la terra.

L’oli de vera del Vallès, 
una DOP a defensar

Benvolguts i benvolgudes,
M’adreço a vostès com a mestra i directora d’es-

cola pública. Com a persona compromesa de fa més 
de 15 anys amb l’educació, amb voluntat de servei i 
actitud constructiva i, sobretot, com a membre de la 
comunitat educativa d’aquest país.

Vull agrair-los la gestió tan complexa que estan 
duent a terme els darrers anys donades les circum-
stàncies de pandèmia que ens ha tocat viure i posar 
en valor la seva voluntat de prendre decisions per 
orientar aquest país cap a una transformació educa-
tiva. Entenc que des del seu càrrec de màxima res-
ponsabilitat i des de les estructures del propi siste-
ma educatiu, es volen prendre mesures per garantir 
la igualtat d’oportunitats, vetllant per tots els nens 
i nenes, també els més vulnerables.

Des de fa un temps el Departament d’Educació 
s’ha mostrat fermament compromès amb la defensa 
de la llengua catalana i el nostre model d’immersió 
lingüística. A més, amb la proposta dels nous cur-
rículums basats en l’èxit per a tots els alumnes, es 
pretén continuar fomentant l’autonomia dels cen-
tres apostant per la perspectiva de gènere, el treball 
competencial, la consciència democràtica i social, el 
benestar emocional i l’educació plurilingüe.

Aquesta direcció que està prenent el Departa-
ment d’Educació és compartida per molts mestres 
i moltes direccions de les escoles del nostre estimat 
país. No obstant això, i amb llàgrimes als ulls, neces-
sito traslladar-los algunes consideracions per conti-
nuar aportant el meu gra de sorra en aquesta xarxa 
educativa de la qual en formem part tots i totes.

Aquests tres darrers cursos hem estat immer-
sos en una pandèmia que ens ha obligat a continu-
ar acompanyant els alumnes i les seves famílies, a 
continuar vetllant pels processos d’ensenyament i 
aprenentatge, a perseverar en la millora dels resul-
tats educatius, a actualitzar documents pedagògics 
normatius interns de centre... Com sabeu, hem con-
tinuat treballant com havíem fet sempre per obrir 
les escoles i per fer escola, però no ho hem fet en 
un context normalitzat, sinó que ho hem fet en un 
context de pandèmia que ens ha obligat a estar con-
nectats permanentment, a llegir, entendre i aplicar 
nous protocols, a gestionar el centre amb una nova 
organització, a fer més reunions de coordinació 
amb la pròpia comunitat educativa... i, és clar, sos-
tenint totes les incerteses, incongruències i dubtes 
que els temps presents ens han portat.

El fet de continuar duent a terme la tasca edu-
cativa que ens pertoca des dels centres i assumir, 
alhora, la gestió i la burocràcia de la situació de pan-
dèmia ens ha portat ha un desgast enorme, a una 
saturació excepcional i a un cansament que arrosse-
guem de fa molts mesos.

La meva reflexió va encaminada justament a fer-
los veure que això és insostenible. No podem conti-
nuar assumint totes les tasques que se’ns encoma-
nen (omplir aplicatius d’indicadors i dades anuals, 
fer memòries i actualitzacions de projectes de direc-
cions, crear nous grups impulsors de llengües i 
d’àmbit digital, llegir i fer propostes dels nous cur-
rículums que han d’entrar en vigor el proper curs...) 
quan hem de continuar fent front a substitucions 
de mestres, acompanyament a mestres novelles i 
les seves avaluacions, donar resposta a situacions 
particulars de les famílies, fer un acompanyament 
a alumnes, fer avançar pedagògicament el centre, 
millorar resultats educatius, celebrar les festes tra-
dicionals, preparar les jornades de portes obertes 
d’enguany, i tantes i tantes altres gestions.

I no és sostenible perquè alguna part de la pròpia 
estructura del sistema educatiu no acaba de funcio-
nar. Crec que ens hem oblidat que els processos de 
canvi i de transformació són lents, que hem perdut 
de vista que el sistema educatiu està patint cons-
tants canvis de rumb que fan que mestres i direcci-
ons ens hàgim d’adaptar contínuament de manera 
improvisada i gens planificada, i que per assumir 
una cosa, a vegades, cal renunciar a una altra.

Els demano que facin una reflexió sobre totes les 
consideracions que els exposo ja que, des de la reali-
tat de cada centre, estem tots plegats saturats i des-

gastats. Sé que paguem el preu dels efectes devas-
tadors de la covid-19, però no puc estar –amb el 
màxim respecte i a fi de ser constructiva– de dema-
nar-los temps. L’escola i els professionals que hi tre-
ballem necessitem temps: temps per respirar, per 
comprendre i per generar complicitats; temps per 
compartir, per debatre, acordar i programar, temps 
per cuidar-nos els uns als altres i drenar tot el pes 
de la responsabilitat, el servei i les actuacions fetes 
que portem a les nostres espatlles.

Defujo totalment de la cultura de la queixa i del 
victimisme, però amb les darreres orientacions 
i informacions que rebem des del Departament 
d’Educació, a través de trobades telemàtiques mit-
jançant Youtube, tinc la impressió que aquest temps 
no només no ens és donat, sinó que tinc la sensació 
de sumar i sumar noves tasques i d’haver de donar 
resposta cada vegada a més responsabilitats.

Les hores del dia són les que són, i per això els 
demano com a treballadora i persona al servei de 
l’educació, que se’m permetés també la meva pròpia 
conciliació laboral i familiar. Els demano, perquè ho 
considerin si ho troben oportú, una racionalització 
de les tasques que demanen a les direccions a favor, 
justament, d’una educació al servei dels alumnes. 
Els demano també que escoltin més els nostres 
representants i que deixin de donar informacions 
estel·lars a través dels mitjans de comunicació sen-
se haver informat, amb un temps raonable, als qui 
estem directament afectats per les seves decisions.

En aquest sentit, aprofito l’ocasió per expressar-
los que lamento que s’hagi donat la informació de 
la reorganització del calendari escolar per al pro-
per mes de setembre a través dels mitjans sense 
que representants de la inspecció educativa, repre-
sentants de les direccions de les juntes territorials, 
sindicats... en sabéssim res. Per a mi, aquest és un 
indicador més que demostra que hi ha quelcom de 
l’organització del sistema educatiu que no acaba de 
funcionar del tot.

Des de l’autonomia de centres entenc que con-
fien en les direccions del país i que el trànsit cap 
a aquesta transformació educativa és la seva i la 
nostra prioritat. Els demano més temps, més com-
prensió, més consideració cap als equips directius 
i equips docents dels centres. Amb el soroll de titu-
lars inesperats i amb l’estupefacció d’haver d’as-
sumir noves tasques i reptes quan ja no arribem a 
donar resposta al nostre dia a dia, de cap manera no 
aconseguirem apropar-nos a una educació de quali-
tat a casa nostra.

Espero que puguin llegir aquesta carta, que pre-
tén només fer-los arribar el meu testimoni com a 
directora de centre perquè coneguin, de primera 
mà, com molts directius i mestres ens sentim a les 
escoles. Resto a la seva disposició per a qualsevol 
consideració que creguin oportuna.

Als responsables del Departament d’Educació
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Marta Mas Tarradas

Directora de l’escola El Calderí
mmas2254@xtec.cat
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Al cosí Lluís, des de la meva 
admiració
Des de l’admiració per qui ha decidit marxar fent ús del 
dret a demanar finalitzar la vida en trobar-se en un camí 
de no retorn. Fa mesos, en saber que volies iniciar aquest 
camí, en parlàvem amb la teva esposa, per a ella la teva 
decisió és molt dolorosa i diria que difícil d’acceptar 

El cosí amb qui poc parlava, amb qui hi ha hagut res-
pecte i estimació vers la seva manera de ser: home de 
poques paraules, ens ha donat a tots una lliçó de llibertat. 
Hem parlat com no ho havíem fet mai, repassant des de 
la infantesa a molts moments compartits i detalls que de 
forma sorprenent has anat esgranant en la que sens dub-
te és la conversa més llarga que hem tingut mai i també 
la darrera.

Hem arribat amb una barreja de sentiments agredolços, 
fa temps que no ens vèiem i tu mai no has estat home de 
buscar moltes relacions, més aviat ets fugisser de les tro-
bades, però, per exemple, m’ha emocionat que ens com-
partissis la reunió de cosins de fa alguns anys.

En sortir t’hem donat les gràcies per totes les vivències 
compartides i per deixar-nos formar part tan íntimament 
com mai havíem fet en molts anys de vida. Avui hem com-
partit el teu adéu ple de joia per qui sap que aviat acabarà 
el dolor permanent per malalties diverses que t’han por-
tar a decidir marxar.

Pau respecte i plenitud, crec que aquestes serien les 
paraules més properes per definir el que sento després 
d’escoltar-te explicant els teus motius: a 85 anys la vida 

t’ha castigat amb diverses malalties i un ictus que et treu 
tota la mobilitat i fa que necessitis ajuda per tot; però per 
pensar i recordar ho fas amb una gran brillantor i així 
hem compartit moments bonics.

Per això escric aquestes línies compartint un gran senti-
ment d’estimació familiar i molt respecte per una decisió 
que he copsat plena de llum i llibertat. La nit de dimecres 
a dijous ha estat la darrera a la residència on has estat 
aquests darrers temps, has demanat passar la darrera nit 
a casa teva i així serà. El divendres al matí va venir l’equip 
de Salut encarregat de fer realitat la teva petició d’acabar 
de patir.

Desitjo compartir aquest testimoniatge en reconeixe-
ment i amb la voluntat d’ajudar a entendre els qui viuen 
moments semblants i els costa d’acceptar que un ésser 
estimat decideixi demanar ajuda per deixar el patiment 
que el té en un camí sense retorn i cada dia més fosc i 
dolorós.

Calamanda Vila i Borralleras
Cardedeu

La discriminació dels residents 
de l’Asil Hospital de la Garriga
Som un grup de residents de l’Asil Hospital de la Garriga 
que no entenem el tracte discriminatori que patim per 
part de les administracions en les restriccions de les sor-
tides de tots aquells que estan amb la pauta completa de 
vacunació i donen negatiu a totes les proves. Ens sentim 
discriminats respecte a les persones que viuen a casa seva 
i tenen plena llibertat de moviment perquè considerem 
que la llibertat de sortir és un dret inalienable.

Voldríem saber els criteris que marquen aquests pro-
tocols i que per a nosaltres són incomprensibles i molt 
importants d’entendre. Esperem una resposta que acla-
reixi els nostres dubtes i la defensa dels nostres drets, 
que creiem no respectats.

Roser Homar Magrans, Agustina Gendra Capella, Roser 
Perez Cortés, Magdalena Dalmau Torruella, Carme 

Pellicer Tinto, Pere Parera Rius, Carme Ariza Casulà i 
Josep Manils Molins, en representació dels residents de 

l’Asil Hospital de la Garriga
La Garriga

Fins quan? Fins a dir prou!
Quan el terror treia el cap en els meus ulls; quan l’amor 
tenia gust de fel; quan era molt difícil passar tan carre-
gada de dolor pel pantà de la vida, sense esfondrar-me en 
l’oblit. Però quan per fi vaig decidir trencar amb força la 
infinita frontera de l’odi, malgrat la fragilitat que fa la 
por, és quan de matinada i sigil·losament, amb maldes-
tres passos perquè el cruixir de les sabates no despertés 
el botxí dels meus sentiments, va ser, quan vestida amb 
la foscor del passat, vaig tancar lentament la porta. La 
mateixa porta que obria de pressa al principi, quan l’amor 
encara era la bola de la realitat. La mateixa porta que des-
prés de les ressaques del perdó encara obria amb il·lusió.

Ara, asseguda a l’andana d’una estació sense nom, per 
agafar el tren de la llibertat, amb el bitllet mil vegades 
somiat, el que vaig comprar a la finestreta de la esperan-
ça. Aquí asseguda en aquesta andana fosca i freda. Jo, la 
foscor, sempre m’ha fet por. Ara me’n fa tornar a la boira 
dels plors, on ni la llum del sol no pot assecar les llàgri-
mes. Aquí asseguda sense tornar la mirada, llegint en el 
meu cap el passat, quan el voler era desig i l’estimar era 
donar. Quan vaig veure a poc a poc segrestar-me per gelo-
sia, quan la primera burla, el primer insult que precedeix 
la bufetada i d’aquesta, la pallissa. Quan la seva primera 
súplica d’un fals perdó, a vegades comprat amb fineses i 
regals. Era un parany de la realitat que no canvia.

 Aquets quans són uns molts. Els que massa dones no 
saben quan canviarà, però no podran entendre-ho fins que 
no sigui tard. Per aquest motiu, tal com jo dic: “No sé llegir 
la vida perquè no l’entenc, ni escriure amor etern perquè 
mai no menteixo.”

Lluís Ferrer Padró
Figaró

BÚSTIA

Compte amb els lladres 
de bastons de senderisme 
al Montseny

Fa un parell de caps de setmana vam fer una bonica 
matinal a les Agudes i el Turó de l’Home des de Pas-
savets. Feia molt temps que no veníem pel Montseny i 
ens va agradar retrobar-nos amb la fageda i els corriols 
que condueixen fins als dos cims, des d’on s’albira una 
magnífica vista del massís i del litoral. Estàvem con-
tents i, tot i que al nostre parer la ruta era un pèl massa 
transitada, vam comentar que era esplèndid trobar tant 
jovent fent senderisme.

Al cim del Turó de l’Home vam deixar els bastons 
un moment per immortalitzar l’excursió i, en el temps 
de fer-nos la selfie, els pals havien desaparegut. Estem 
molt acostumats a fer senderisme pel Pirineu i sempre 
hem coincidit amb bona gent. En rutes més llargues i 
complexes, com alguns ascens a tresmils, a l’últim tram 
fins i tot hi hem deixat material per alleugerir el pes 
abans de fer el cim. No som els únics. I mai abans no 
ens havien robat res. 

S’ha de ser mala persona per endur-se uns pals que 
saps que són d’algú que és allà mateix, a pocs metres, 
gaudint de les vistes del Montseny. I no és pel valor 
dels pals, que estem indignats, sinó pel gest malèvol de 
qui els va robar. Per això escric aquesta carta, perquè 
els qui camineu pel Montseny aneu amb compte amb 
els lladres de bastons.

Mariona Casas Deseuras
Olot

Aquest proper diumenge a les 12 del 
migdia, 24 joves a partir de 16 anys i 
adults de la parròquia de Sant Esteve 
de Granollers rebran la confirmació. 
A més, serà un dia doblement de fes-
ta perquè per primer cop presidirà la 
celebració el nou bisbe de la diòcesi de 
Terrassa, monsenyor Salvador Cristau.

Algú pot preguntar què té d’especi-
al aquest fet. Doncs penso que és una 
mostra del camí de l’Església en cada 
moment històric i social. Per una ban-
da l’edat: la confirmació entesa avui 
més com un sagrament que respon a 
processos personals de gent d’edats 
diferents que veuen en l’Església una 
resposta raonable. Per altra, el canvi 
de bisbe: caminem junts amb pastors 
diferents perquè l’Església és un poble. 
I un bisbe de 71 anys: no ens movem 
per qüestions secundàries com l’edat 
o d’altres.

Un dels grans valors del dia a dia 
eclesial és la intergeneracionalitat, 
les relacions entre persones i grups 
de diferents edats que intercanvien 
experiències i coneixements. Podem 
conviure i celebrar junts des d’infants 
a gent d’edat avançada, simplement 
per compartir la fe. És un signe molt 
important en la societat actual, on ens 
trobem, per exemple, situacions en què 
la gent gran té dificultats de fer trà-
mits a causa de la digitalització, o on 
les propostes de molts àmbits són per a 
edats sense cap contacte entre elles. La 
transversalitat de la comunitat cristia-
na és un espai preciós. Àmbits com el 
voluntariat de Càritas, on joves i grans 
ara van de la mà, o l’animació de cants, 
on comparteixen estils i propostes, en 
són un exemple.

Et confirmes avui en el lloc i la 
comunitat que tens, no la que voldries 
tenir segons els teus gustos, i això és 
un bany de realisme i serenitat. I alho-
ra somiem junts en un món que ani-
rem dia a dia transformant.

Sense fer soroll l’Església està fent 
un camí de sinodalitat, de retroba-
ment, de mirar el que ens uneix i 
caminar junts, i penso que també 
és un signe que la societat d’aquí a 
no gaire temps reclamarà en molts 
àmbits. Aportarem el nostre gra de 
sorra si ho fem bé i des de cada cele-
bració o proposta de les comunitats 
cristianes busquem aquest treballar 
junts pel bé comú… Com dient sovint: 
que així sigui!

LA PROPOSTA ESTEV@

Confirmar-se, 
avui

Un dels grans 
valors del dia a dia 
de l’Església és la 

intergeneracionalitat, 
un signe important

Josep Monfort 

Rector de Granollers  
i vicari episcopal  
del Vallès Oriental

@santestevegr
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A Joan Font i Pujol

És un grup de cases en una clariana del bosc, prop 
d’un llac que té a tocar una gran tartera. A la part 
de darrere, les cases tenen uns estenedors on solen 
penjar la roba, que es miren entre ells.

En tots els estenedors hi ha cadires petites, com 
per a nines. Segons més tard, totes les cadires apa-
reixen amb un home assegut pensant que semblen 
una reproducció d’El pensador de Rodin. Els seients 
–que recorden un petit setial–, fruit d’una ventada 
es troben tots ells dansant per l’aire. Els seus rumi-
adors hi continuen asseguts però ara, en lloc d’es-
tar pensant, s’estan llançant cintes de colors. Apa-
reix un helicòpter i s’emporta les cintes. Aquells 
personatges filosòfics se’l miren, tornen a la seva 
posició inicial i del seus caps s’enlairen tot de sig-
nes d’interrogació.

Mentre això passa se sent una música –de violon-
cel i saxófon, que surt de dues d’aquelles cases– que 
escolant-se entre els arbres es percep per tota la vall.

Els fills de Rodin porten a les mans unes robes de 
colors amb un paraigua que les cobreix, no volen 
que cap helicòpter pugui endur-se-les. Les teles 
onegen al vent i d’elles neixen unes partitures, que 
emprenen el vol gràcies a una gran ventada i for-
men una dansa plena de música. Els rumiadors tot 
contemplatius alcen el cap, s’ho miren i somriuen. 
Les partitures inicien el seu viatge per portar les 
seves músiques arreu, ho fan amb una gran energia 
i plenes de vitalitat.

Els pensadors pleguen les seves teles i seguei-
xen a les seves cadires. Se sent en la llunyania una 
música suau. Un d’ells fa un xiulet i, com per gene-
ració espontània, tornen a aparèixer unes teles a 
l’aire. Són blanques, tenen una ratlla gruixuda, 
negra i irregular, que travessa en diagonal tota la 
roba. Amb el torb van convertint-se en uns bertrols 
que tenen la ratlla negre ben palesa. Aquestes nan-
ses es donen les mans i comencen una dansa men-
tre van allunyant-se. 

Mentre marxen les nanses dansaires els esta-
dants d’aquestes cases xerren en la porta d’un dels 
masos. De la finestra de l’habitació on sol assa-
jar la violoncel·lista en venen les primeres notes 
d’una suite de Bach. Ells es miren i amb un gest de 
complicitat somriuen i callen. Els encanta escoltar-
la, toca molt bé i és un goig sentir-la. Decideixen 
anar a la part de darrere de les cases, sembla que 

allà encara se sent millor. Aquella mena de plaça fa 
de caixa de ressonància. Quina és la seva sorpresa 
quan els rodenitos aplaudeixen, i de sobte s’obre la 
lluerna de les golfes de la casa de l’intèrpret musi-
cal, i en surt un vagó –sembla de tren– allargat 
amb moltes finestres i una cabina incorporada a un 
extrem. Aquells homes i dones se senten perplexos 
amb el que estan veient. Els personatges asseguts 
en les cadires han deixat d’aplaudir i aquell vagó, 
que semblava de joguina, s’ha anat inflant i allar-
gant i ara té la mida d’un vagó de tren. Va volant 
fent voltes sobre aquelles cases, els xerraires esde-
venen desconcertats. Estant en aquest estat apa-
reixen uns altres veïns molt empipats, a ells la 
música d’aquell saxo i d’aquella violoncel·lista no 
només no els agrada sinó que endemés els molesta. 
Tenen una petita discussió, i pocs minuts més tard 
aquells a qui els molesta la música, que alhora tam-
bé voldrien que la campana de l’església tampoc no 
sonés, marxen fent gestos de contrarietat. Un d’ells 
es gira i dirigint-se als que es queden els diu:

–Esteu sonats si aquestes bestieses us interessen! 
–Si estar sonat és perquè ens atrau la música, 

benvinguts els sonats al món –va respondre un dels 
interpel·lats. 

–Toqueu de peus a terra, la música no és produc-
tiva, i el que cal avui és produir per aixecar el país 
–li va respondre un dels que marxava.

–Us equivoqueu, la música produeix gaudi i sen-
sibilitat, que són molt necessaris per trobar sor-
tides a la crisi de productivitat i de valors. Sense 
aquests no sortirem del forat –va respondre un 
altre.

–Sou uns somiatruites, així no aixecarem res de 
res –va respondre-li un altre, mentre anaven allu-
nyant-se.

I així va quedar suspesa, que no acabada, aquella 
discussió, ja que els que marxaven estaven cada cop 

més lluny i ja no era possible continuar aquell dià-
leg de sords.

Al tren volador se li va convertint el fusellatge 
–el terra i el sostre– en transparent. Té en la part 
del davant una cabina, en el sostre dues claraboies, 
a cada costat cinc finestres, i darrere del vagó hi ha 
una plataforma que ocupa tot l’ample.

De la part de sota del tren es van desplegant una 
ala a cada costat. Cada cop més aquest tren té aires 
d’avió. Com qui no vol la cosa, com el fet més natu-
ral, en cada ala apareixen els pensadors caminant 
com si res. Travessen el fusellatge i s’asseuen cada 
un d’ells en un seient corresponent a una finestra, 
a una claraboia, a la cabina o a la plataforma. Estan 
asseguts per grups. Tots alhora, com si estiguessin 
interpretant una simfonia, obren les seves maletes.

En un grup en treuen quadres de Klimt, Kan-
dinski, Klee i Kuo. Aquests quadres es posen a par-
lar entre ells sobre colors i formes. Acaben rient. 
En un altre grup els dos pensadors treuen unes 
reproduccions de Giacometti i de Botero. I les dues 
escultures xerren sobre les formes, i sobre la sen-
sació de pes o de lleugeresa. En un tercer grup, 
també de dos pensadors, de les seves maletes en 
surten partitures de Mestres Quadreny i de Tol-
rà, que entre elles discursegen sobre ritmes i tons. 
En un quart grup hi ha tres pensadors. En obrir la 
maleta en surten tres mòbils de Calder, Tinguerly 
i Duchamp. Es fan revelacions, entre ells, sobre la 
subtilesa dels moviments en l’aire. En un cinquè 
grup hi ha dos pensadors. En obrir les seves male-
tes en surten dos quadres de Pierneff i Laubser, 
dos pintors africans. Un arbre, esvelt i ple de vida 
del quadre del primer pintor, es dirigeix a una bar-
ca del segon quadre de l’altre pintor, i li manifesta: 
“Vosaltres i nosaltres gaudim del vent, els pintors 
que diguin el que vulguin. Nosaltres a gaudir.” En 
el sisè grup, de dos pensadors, en obrir les maletes 
en surten unes reproduccions de la Pina Baush i la 
Sophie Kasser, que estan cantant com si estiguessin 
ideant una coreografia. En el darrer grup tenim set 
pensadors, obren les seves maletes i apareixen unes 
reproduccions en miniatures, plenes de vida, de tot 
d’arquitectes –Gehry, Niemeyer, Foster, Moneo, 
Ming Pei...– formulant comentaris sobre la impor-
tància de la llum en els espais d’un edifici.

Quan tots estan instal·lats al seu lloc, i totes les 
maletes obertes i immerses en les seves tertúlies, el 
tren volador fa una darrera volta sobre aquell pati, 
el fusellatge es torna fosc i els vidres ennegreixen. 
Des de baix ja només es veu el vagó volador, però 
res del que hi passa dins, i ràpidament desapareix i 
es perd entre els núvols. 

Al mateix instant que ha desaparegut aquell 
estrany aparell al balcó de la casa de la violoncel-
lista apareix, per art de màgia, un gran llençol blanc 
amb la frase: “Quin és el pes de la cultura?”

Obro els ulls, la tassa de cafè està buida. M’aixeco i 
esbadello la finestra com si fos una flor. Sento sonar 
una suite de Bach interpretada per un violoncel.
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Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

Cada dia estic més astorada de com els nostres 
governs viuen en una realitat paral·lela i com con-
tribueixen a construir-la. I això en tots els àmbits, 
des de l’elaboració de plans i projectes que només 
són realitat sobre el paper i que no es concreten en 
millores de la vida de les persones, fins a controls 
ambientals parcials que només controlen un tipus 
de contaminants i que permeten al govern munici-
pal de les Franqueses afirmar, cofoi, que respirem 
un aire net.

Polítics i tècnics viuen als despatxos en la seva 
bombolla de paper (lleis, informes, mesures sempre 
dins dels límits legals...). Sembla que els governs 

estiguin sempre al costat del poder econòmic, ser-
vint-lo, sense escoltar les persones o fent veure que 
les escolten, creant comissions i taules que són una 
pantalla de fum per no intervenir realment, per no 
prendre mesures dràstiques per evitar els perjudi-
cis de la mala gestió industrial.

L’Administració no pot ignorar les demandes de 
la ciutadania. Si fa anys que duren les queixes i les 
denúncies per fums, sorolls i pudors o per les restes 
d’alumini que en escombrar els camions es llencen 
a la via pública –i van a parar a les lleres dels rius i 
enverinen l’aigua i el medi–, no és per ganes de ron-
dinar. Ignorar-ho durant anys i quan la gent s’orga-
nitza crear una comissió de soroll i esperar que les 
persones afectades siguin qui aporti propostes de 
solució és pur cinisme. 

Prendre mesures per determinar la qualitat de 
l’aire i mesurar només un tipus de contaminants 
és decididament prendre el pèl a la població. Con-
vé saber que a banda de la contaminació per PM10 
–petites partícules de pols, de cendra, de sutge o 
de metalls–, que és la que es mesura amb el capta-
dor de partícules que ha estat instal·lat durant tres 
mesos al pati de l’ajuntament de les Franqueses, 
algunes indústries instal·lades al municipi emeten 

també altres tipus de contaminants: els anomenats 
compostos orgànics volàtils, no menys perillosos per 
a la salut i que a més són els responsables de les 
pudors, i convé saber que el govern municipal té en 
un calaix una proposta d’estudi sobre aquests conta-
minants per detectar en quins nivells són presents 
a l’atmosfera i quines zones en resulten afectades 
(a causa de la configuració geogràfica, els corrents 
d’aire i altres condicionants meteorològics).

D’altra banda, esbombar a bombo i platerets, per 
mitjà de la premsa, els informes sobre l’anàlisi de 
les partícules captades i no haver-los fet arribar ni 
a l’oposició, que els ha demanat repetidament, ni a 
les persones afectades organitzades en una entitat, 
i no informar tampoc els integrants de la comissió 
de soroll de les mesures correctores que ha comen-
çat a aplicar una determinada indústria és menyste-
nir la participació ciutadana.

Mentrestant estem esperant un altre estudi de 
soroll, perquè el darrer, dins els límits legals però 
pels pèls, es va fer en període de poca activitat 
industrial, i això permet sospitar raonablement que 
amb activitat normal el nivell de soroll no és legal-
ment acceptable.

Però qui dia passa any empeny...

Mitges veritats
Maria Forns Roca

Regidora de Sal-CUP  
a les Franqueses del Vallès
maria.forns@lesfranqueses.cat

L’estenedor
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L’advocat del Col·lectiu Ronda Josep Pérez, s’adreça als treballadors en l’assemblea posterior a la manifestació de dissabte
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La mesa de Nissan 
dona 15 dies al 
‘hub’ per presentar 
un pla de viabilitat 

Montmeló

EL 9 NOU

La mesa de reindustrialitza-
ció de Nissan ha donat dues 
setmanes al hub de descarbo-
nització que lidera l’empresa 
de Montmeló QEV Technol-
gies per presentar un pla de 
viabilitat, solvència finan-
cera i inversors privats que 
garanteixin que pot ocupar 
les plantes que el fabricant 
japonès ha deixat inactives a 
la Zona Franca i a Montcada.

En la reunió celebrada 
dijous passat, es van posar en 
comú les dificultat aparegu-
des en el procés, que s’han 
accentuat amb la renúncia 
dels propietaris dels terrenys 
de Sant Andreu de la Barca 
a aportar-los en la reindus-
trialització. Això ha obligat 
a redistribuir els espais de 
manera que Silence hauria 
d’establir-se a la Zona Fran-
ca, opció que el fabricant de 
motos elèctriques rebutja. 
En els espais lliures de Zona 
Franca encara hi ha oberta 
l’opció que s’hi instal·li un 
altre grup industrial, vincu-
lat a les bateries per a motos.

Mollet reflexiona 
sobre la recuperació 
econòmica en temps 
de pandèmia
Mollet del Vallès

El president de la Fira de 
Barcelona i conseller delegat 
de Mat Holding, Pau Relat; 
la diputada de Desenvolupa-
ment Econòmic de la Diputa-
ció, Eva Menor, i la regidora 
Mireia Dionisio participaran 
aquest dilluns en la primera 
conferència del cicle “Dià-
legs per a la transformació de 
les ciutats”, de l’Ajuntament 
de Mollet. En un acte que es 
farà via streaming i en el qual 
també participarà el secre-
tari general del Ministeri 
d’Indústria Raül Blanco, es 
reflexionarà sobre la recupe-
ració econòmica en temps de 
pandèmia.

Caldes analitza 
les novetats 
del treball autònom
Caldes de Montbui

El Servei d’Empresa de 
l’Ajuntament de Caldes orga-
nitza un acte formatiu sobre 
les “Novetats en l’esfera del 
treball autònom”. L’experta 
Yolanda Pesa informarà, 
en format digital, sobre les 
novetats legislatives que 
afecten els autònoms en una 
formació de dues hores, el 23 
de febrer.

Els preus de venda o lloguer de sostre industrial es manté el 2021

El mercat de naus s’activa amb 
un descens del 30% de l’oferta

Granollers

EL 9 NOU

Les naus i solars industrials 
en oferta s’han reduït en un 
terç durant el 2021, segons 
dades de l’Observatori dels 
Polígons d’Activitat Econò-
mica del Vallès Oriental, del 
Consell Comarcal. El total 
de naus i solars en oferta 
superava els 1.500 quan va 
començar el 2021 i va aca-
bar l’any amb 1.015 actius 
disponibles. El mercat s’està 
activant, però els actius més 
antics tenen encara difi-
cultat de comercialització, 
com demostra que la durada 
mitjana de les ofertes en els 
portals immobiliaris tenen 
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Vista aèria del polígon Jordi Camp de Granollers

una mitjana de 400 dies, una 
xifra que ha variat poc en els 
últims trimestres.

L’evolució a la baixa en el 

nombre d’actius immobi-
liaris industrials en oferta 
no és exclusiva del Vallès 
Oriental, i s’està produint en 

Dues empreses plantegen opcions 
de continuïtat per a Cricursa
La plantilla del fabricant de vidre es manifesta per exigir el manteniment dels llocs de treball

altres comarques de l’àrea 
de Barcelona. En el cas del 
Vallès Oriental, però, és un 
fenomen que s’està produint 
amb més intensitat. És una 
situació que es dona tant en 
el mercat de venda com en 
el de lloguer, però tots dos 
canals mostren diferències 
pel que fa al total de metres 
quadrats que es comercia-
litzen, amb menys sostre de 
lloguer disponible perquè té 
una sortida més ràpida. 

El descens d’instal·lacions 
i solars en oferta és genera-
litzat, però és més intens en 
poblacions com les Franque-
ses, Granollers, Lliçà de Vall i 
Santa Maria de Palautordera, 
mentre que Parets i Llinars 
del Vallès mantenen les ofer-
tes del trimestre anterior.

Els preus es ressenten poc 
de l’evolució del mercat i 
tendeixen a l’estabilitat, amb 
575 euros per metre quadrat 
de mitjana en la venda i 4,13 
euros per metre quadrat i 
mes en el cas del lloguer.

Granollers

Joan Carles Arredondo

El futur de Cricursa, empresa 
líder internacional en fabri-
cació de vidre per al sector 
de l’arquitectura, es definirà 
en els propers dies. Aquesta 
mateixa setmana s’espera 
que es concretin les propos-
tes de dos grups interessats 
a donar continuïtat a l’activi-
tat de l’empresa, en concurs 
de creditors des de desem-
bre. De moment, l’interès 
no ha passat de contactes 
informals, sense que s’hagin 
traduït en ofertes concretes, 

però la plantilla, l’adminis-
tració concursal i el jutge 
esperen aquesta concreció 
per determinar la continuïtat 
de l’empresa.

Aquest dissabte, la plan-
tilla va manifestar la reivin-
dicació del manteniment 
dels prop de 300 llocs de 
treball –entre les plantes de 
Granollers, i Balaguer i la 
Sentiu de Sió, a la comarca 
de la Noguera–. El gruix de 
la plantilla es va manifestar 
a Barcelona, davant de la 
Sagrada Família, on llueix un 
dels últims grans encàrrecs 
de l’empresa de Granollers, 

l’estel de la torre de la Verge 
Maria del temple.

En l’assemblea posterior a 
la manifestació va transcen-
dir l’interès que han mostrat 
el grup industrial Tvitec –un 
gegant del sector del vidre, 
especialitzat en vidre pla 
i per al qual la tecnologia 
de vidre corbat de Cricursa 
comportaria una complemen-
tarietat evident– i un grup 
del qual no se’n va desvelar 
el nom, però que estaria en 
l’òrbita del conglomerat 
d’empreses de l’inversor Jor-
ge Tornini, que recentment 
va adquirir per la mateixa via 

de la compra de la unitat pro-
ductiva l’empresa Figueras 
de Lliçà d’Amunt.

Només es coneixen esbos-
sos de la proposta de Tvitec, 
empresa amb seu a Castella 
i Lleó, disposada inicialment 
a assumir un centenar llarg 
de llocs de treball, proba-
blement repartits entre les 
plantes de Granollers –la més 
preparada tècnicament– i la 
de la Sentiu –la més gran i 
amb maquinària més moder-
na–. De moment, només són 
intencions perquè l’oferta no 
s’ha presentat formalment, 
un pas que s’espera que es 
faci aquesta setmana. El grup 
inversor, per la seva banda, 
ha fet unes primeres visites a 
les fàbriques i no ha avançat 
intencions.

La plantilla, representada 
pel Col·lectiu Ronda, demana 
que el procés no s’allargui. 
Actualment, l’expedient de 
regulació temporal de l’ocu-
pació (ERTO) acordat amb 
els gestors de l’empresa dona 
un respir econòmic als treba-
lladors als quals se’ls deuen 
cinc nòmines. “El procés no 
es pot allargar, o hi ha una 
solució en pocs dies o s’opta 
pel tancament”, es pronuncia 
Inocente Díaz, treballador a 
Granollers. “Hem arribat fins 
aquí per una mala gestió i 
volem salvar llocs de treball, 
però tenim poca informació 
sobre les ofertes”, diu Anto-
nio Carrasco, treballador de 
la planta de la Sentiu de Sió.
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La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
HLGB Management, SL, dedi-
cada a la realització de petites 
obres en locals comercials. 
Capital: 3.010 euros. Adminis-
trador: Oliver Helbig. Aderça: 
Arc de Sant Martí, 16.

Les Franqueses del Valès

La societat Mofidtrans, SL, 
dedicada al transport de mer-
caderies per carretera, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 15.500 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 19.000 euros.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Lotify, SL, dedicada a la 
intermediació del comerç de 
productes diversos; organit-
zació de convencions i fires 
de mostres; comerç a l’engròs 
no especialitzat, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Marc Ortega Franco. Adreça: 
Sant Nicolau, 25.

Gualba

S’ha constituït la societat 
DCM-Wire, SL, dedicada a la 
compra, venda, distribució, 
intermediació de maquinària 
industrial i els seus compo-
nents, així com qualsevol altra 
activitat relacionada, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradora: Roser Martínez 

Cadenas. Adreça: passeig del 
Montseny, 5.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Auxiliar de Corte de Metales, 
SL, dedicada a la prestació de 
serveis de manipulació, tall 
i transformació de metalls; 
altres indústries manufactu-
reres. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Carles Tru-
llàs Parera. Adreça: av. Sant 
Julià, 227.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Bemonoe, SL, dedicada al llo-
guer de béns immobiliaris per 
compte propi. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Olga 
Tarragona Bierge. Adreça: Pi 
Gros, 25 (Can Granada).

L’Ametlla del Vallès

La societat Trigger Automoti-
ve, SL, dedicada a la compra, 
venda, comercialització de 
peces de recanvis i accesso-
ris per a vehicles, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 9.500 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 12.500 euros.

La Llagosta

La societat Lékué, SA, dedica-
da a la fabricació, representa-
ció, comercialització i distri-
bució d’articles per a la llar ha 

fet una ampliació de capital 
per valor de 25.401,98 euros. 
El capital resultant, subscrit i 
desemborsat, queda ara fixat 
en 63.666 euros.

Vallgorguina 

La societat Simin Invest, 
SL, dedicada a la realització 
d’activitats de cultiu, produc-
ció, fabricació, importació, 
exportació, distribució i 
comercialització de plantes 
aromàtiques, medicinals i 
farmacèutiques i els seus pro-
ductes, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 74.600 
eurios. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
80.000 euros.

Granollers 

S’ha constituït la societat 
Rancho Crossfit Granollers, 
SL, dedicada al desenvolupa-
ment de tot tipus d’activitats 
i especialitats esportives, 
inclòs l’entrenament esportiu 
en totes les seves varietats. 
Capital: 3.000 euros. Adminis-
trador: Víctor Viejo Castillo. 
Adreça: av. Sant Julià, 154.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Bishop Food&Drink, SL, amb 
activitat d’establiments de 
begudes; restaurants i llocs de 
menjar; repartiment a domi-
cili de menjars i begudes; 

càtering i serveis ambulants 
d’hostaleria, etc. Capital: 
10.000 euros. Administrador: 
Jaime Viñallonga Fernández. 
Adreça: av. Jaume I, 28.

Martorelles

S’ha constituït la societat Best 
Vibes Tours, SL, dedicada a 
les activitats de les agències 
de viatges. Capital: 8.000 
euros. Administrador: Albert 
Hernández López. Adreça: 
Navarra, 21.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat
Grup Foment-3, SL, dedicada 
a la construcció i execució 
d’obres d’edificació urbana, 
industrial i agropecuària; la 
promoció immobiliària; la 
compravenda de béns immo-
biliaris per compte propi. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Jofre Marc Bonet 
Navarro. Adreça: Anselm 
Clavé, 205. 

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Grupo Papear, SL, dedicada 
al serveis relacionats amb 
l’hostaleria en general, com 
bar, altres serveis d’alimen-
tació propis de la restauració, 
restaurant, cafeteria, bar 
musical, gelateria, orxateria, 
xocolateria, sales de festes, 
etc. Capital: 3.000 euros. 

Administrador: Adrián Her-
rero Castaño. Adreça: av. 
Antoni Gaudí, 50-52.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Reformas Larbi, SL, dedicada 
a la realització de treballs de 
cimentació, pavimentació, 
obra civil, reformes i pale-
teria. Capital: 3.006 euros. 
Administrador: Larbi Dahbi. 
Adreça: Sol, 12.

Canovelles

S’ha constituït la societat Bro-
tor Promociones Inmobilia-
rias, SL, dedicada a la compra, 
venda, permuta, promoció, 
administració, arrendament 
i explotació, sota qualsevol 
modalitat de tota classe de 
finques rústiques, urbanes, 
terrenys, solars i edificis; la 
construcció i urbanització, 
etc. Capital: 3.060 euros. 
Administradors: Joaquim 
Torres Pla, Lluís Torres Pla 
Adreça: Maresme, 34. 

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Belpor Management, dedi-
cada a altres activitats de 
consultoria de gestió empre-
sarial; activitats de societats 
hòlding. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Alberto 
Porqueras Talavera. Adreça: 
Sabadell, 33. 

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Innovació a la bugada
Una empresa expandeix des de Martorelles un detergent en tires biodegradables

Martorelles

J.C.A.

Tires biodegradables que 
substitueixen el detergent i 
el suavitzant tradicionals. La 
iniciativa de dos joves engi-
nyers ha pres forma sota la 
marca Natulim, que des de fa 
uns mesos està obtenint una 
bona acollida entre els con-
sumidors conscienciats que 
cal aportar en l’objectiu de 
reduir l’impacte ambiental. 
“Hem aconseguit una bona 
resposta i, el que és millor, 
tenim una taxa de repetició 
molt elevada”, explica Lluís 
Montull, cofundador de 
l’empresa juntament amb 
David Weiss. L’operativa 
de l’empresa –envasat i dis-
tribució del producte– és a 
Martorelles.

Natulim va escollir la via 
de la distribució a través del 
comerç electrònic i la respos-
ta va ser positiva. En menys 
d’un any de funcionament, 
ja tenen una xarxa de 20.000 
clients que esperen incre-
mentar. El producte també 
es pot trobar ara en petits 
establiments i dins del canal 
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Lluís Montull i David Weiss, fundadors de l’empresa, amb caixes amb el nou detergent que comercialitzen

especialitzat en productes 
ecològics.

Les tires de cel·lulosa que 
han desenvolupat els dos 
joves enginyers ofereixen 
un resultat com la resta 
de detergents, però en la 
seva fabricació es redueix 

el consum d’aigua (que és 
el component del 90% dels 
productes de neteja de roba 
convencionals), i es redu-
eix en consum de plàstic 
en el seu envasat. Les tires 
de cel·lulosa es dissolen 
en l’aigua i el producte no 

conté ni fosfats ni parabens 
–productes que perjudiquen 
el mitjà marí–. Les caixes 
també estan fetes amb car-
tró compostable i, fins i tot, 
s’utilitzen tintes amb origen 
vegetal per a les tintes de 
l’envasat. “És un producte 

sostenible, pràctic i com-
petitiu en cost”, assenyala 
Montull. Tot i tenir una for-
mulació diferent del deter-
gent convencional, el pro-
ducte no perd “ni poder de 
neteja ni qualitat”, afegeix.

L’objectiu que es mar-
ca l’empresa és ambiciós. 
“Volem ser la marca número 
1 en detergent ecològic a 
Espanya”, explica el cofunda-
dor de l’empresa. “Hem après 
com transmetre els beneficis 
del producte”, remarca. Per 
això ja treballen per ampliar 
els mercats i ja han fet uns 
primers passos a França i 
tenen planificat d’introduir-
se a Itàlia i Portugal.

Aquests objectius compor-
tarien afrontar importants 
creixements productius i 
logístics. “Tenim la infraes-
tructura preparada per fer 
grans creixements”, avança 
Montull. El plantejament de 
partida per a aquest any és 
“triplicar o quadruplicar les 
vendes”. Una fita en un sec-
tor madur, tradicional i una 
elevada fidelitat a la marca 
habitual.

Aquest creixement dona-
ria pas a altres reptes per a 
l’empresa, que actualment 
ha de fabricar el producte a 
l’estranger. Amb un volum 
de producció més elevat, 
arribaria el moment de plan-
tejar l’opció de muntar una 
fàbrica a l’Estat.
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El Mag Lari, divendres passat durant l’acte inaugural de ‘God of Pop’. La mostra es podrà visitar fins al 5 de març al Museu de Montmeló

Michael Jackson segons el Mag Lari
L’il·lusionista presenta a Montmeló la seva primera exposició pictòrica, centrada en el Rei del Pop

Una de les representacions de Michael Jackson dibuixades pel Mag Lari

Montmeló

Marta Santisteban

La majoria ha conegut el 
Mag Lari pels seus espec-
tacles de màgia. El que no 
coneix tothom és el seu fana-
tisme per Michael Jackson. 
En diverses ocasions, Lari 
ha declarat públicament la 
seva passió pel cantant pop 
i dels viatges que havia fet 
per conèixer-lo o aconseguir 
algunes de les seves peces 
més preuades en subhastes. 
De fet, el 2009 va publicar 
el llibre La màgia de Michael 
Jackson (Pagès Editors), on 
narra la seva vida al voltant 
del Rei del Pop.

Més desconeguda encara 
és la seva activitat com a pin-
tor. “Pintar és un acte molt 
solitari, que demana moltes 
hores i precisió”, va expli-
car divendres al Museu de 
Montmeló, en la inauguració 
de la seva primera exposició 
pictòrica “God of Pop”, una 
proposta de fusió barroca 
pop art, en què Michael Jack-
son és l’epicentre de l’obra. 
“Estic molt emocionat d’ex-
posar aquí els meus quadres 
sobre Jackson. La meva mare 
és pintora i sempre he vist 
les arts plàstiques a casa. Jo 
sempre he tirat més per les 
escèniques, però estic con-
tent de poder fer-te la com-
petència”, va dir picant l’ullet 
a la seva mare, present entre 
el públic.

Josep Maria Lari ha begut 
l’aigua artística de la seva 
mare, Montserrat Viaplana, 
una artista molt més simbòli-
ca. “El meu estil és totalment 
abstracte, en canvi el seu 
és absolutament concret i 

definit. De vegades li dic: ‘No 
ressegueixis aquesta línia tan 
fina amb pinzell, fes servir 
un retolador acrílic’, però no 
em fa cas, és molt detallista, 
tot ha d’estar fet a la perfec-
ció”, va comentar Viaplana 
durant la visita. 

Pel que fa a les obres, la 
primera impressió és una 
gran explosió de colors. La 
fusió estrident del pop art 
en la seva vessant més des-
bocada i viva. L’imaginari 

col·lectiu concentrat en la 
imatge del més gran dels 
escenaris, ja que –tot i polè-
mic– Mickael Jackson va 
captivar la vida de centenars 
de milers de persones i va 
marcar un abans i un després 
en la història de la música.

Els personatges més emble-
màtics de la història univer-
sal, amb la cara de Michael 
Jackson, al més estil pop art-
Lari: Marilyn Monroe, Frida 
Khalo, El Joker o el mateix 

Jesús, amb un traç rectilini, 
perfecte i detallat; destre 
i quadrat, geomètric; amb 
acabats de flors hidràuliques 
i tocs brillants. En els retau-
les, plens de llum i colors, 
Michael Jackson sempre al 
centre, com el Messies. Con-
vertit en zombi, devorant 
Judes amb la resta d’apòstols 
en l’últim sopar, o amb els 
Jackson Five en la recreació 
de la passió del Crist Jackson. 
El cel, l’infern, i els dictà-
mens de la filosofia llatina, 
un apoteòsic materialisme 
oníric, de textura compacta i 
sinuosa: oli sobre fusta.

“Sou literalment les pri-
meres persones que veieu 
aquests quadres, a part de 
mi, el meu marit i la meva 
família. Estic nerviós, per-
què tot això va començar 
com una frikada, i ara és 
una exposició artística”, va 
confessar. “Tot això va sortir 
d’una idea que vaig tenir 
mirant retaules religiosos, i 
vaig voler emmarcar Michael 
Jackson dins d’un d’aquests 
retaules. Amb el màxim res-
pecte, és un divertiment.” 

Amb tot, la tria de 
Montmeló com a seu inau-
gural de l’exposició de Lari 
no és arbitrària. Com va 
explicar l’artista, hi va tenir 
molt a veure Pere Fontanet, 
tècnic de Cultura de l’Ajun-
tament: “Un dia va venir el 
Pere a casa i em va dir: ‘això 
és fantàstic. Aquests quadres 
han de veure la llum, s’han 
d’exposar!’. I aquí em teniu”, 
va celebrar. L’exposició “God 
of Pop” es podrà visitar en 
primícia fins al 5 de març 
al Museu Municipal de 
Montmeló.

La Filanda  
de la Garriga 
tanca el cicle  
de petits formats

La Garriga

EL 9 NOU

La Filanda Espai de Creació 
ha decidit tancar el cicle 
Petits Formats que portava a 
terme des del febrer de 2018 
al Nou Trull de la Garriga. 
Amb l’objectiu de continuar 
apropant art i cultura a tot-
hom, l’entitat obre una nova 
etapa i vol exposar artistes i 
fer propostes més arriscades 
que en un espai que no està 
destinat a ser sala expositiva 
són difícils de realitzar.

La Filanda Espai de Creació 
té en projecte exposicions 
col·lectives que poden apor-
tar actes culturals i amb pro-
postes artístiques paral·leles 
que poden enriquir les expo-
sitives i crear un nou diàleg. 
Diuen que a la Garriga falten 
espais d’exposició, ja que la 
sala municipal d’exposicions 
Andreu Dameson està tan-
cada i tampoc hi ha oferta 
d’espais privats. “Necessitem 
espais diferents on exposar, 
on poder crear aquest dià-
leg entre altres disciplines 
artístiques, poder obrir les 
portes a nous llenguatges 
com la instal·lació, videoart o 
escultura que es molt difícil 
i complicat d’acollir en un 
bar o restaurant com el Nou 
Trull, al qual estem agraïts. 
Hem après un munt dels 
seus clients i clientes amb les 
seves visions, critiques i inte-
rès per tot el que hem expo-
sat”, explica Diana Martín, 
comissària i organitzadora 
d’aquest cicle i directora 
artística de La Filanda.

El projecte de Petits For-
mats va sorgir de la necessi-
tat de poder oferir un espai 
on poder mostrar i projectar 
els artistes que formen part 
de la #ComunitatFilanda i 
l’oferiment del Riki Armen-
tano, propietari d’El Nou 
Trull, que venint del món 
creatiu va empatitzar ràpida-
ment amb el projecte.

DISCIPLINES DIFERENTS

Petits Formats va néixer amb 
la fórmula de poder donar 
possibilitat de visió a artis-
tes dins els murs d’un bar 
o espai públic; el gran tret 
diferencial ha estat que les 
exposicions han estat cuida-
des amb un comissariat d’art. 
Sempre eren de disciplines 
diferents però amb un punt 
en comú: l’art com a eina de 
transformació social.

 Un altre punt diferencial 
és que era una aposta arris-
cada fer exposicions en un 
espai que no està dissenyat 
per ser una galeria d’art.
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Projecció 
de l’òpera 
‘Norma’ 
al Cinema 
Edison

Granollers

EL 9 NOU

El Cinema Edison de 
Granollers acollirà aquest 
dijous a les 7 de la tarda la 
projecció de l’òpera Nor-
ma, de Vincenzo Bellini. 
És l’emissió realitzada al 
Macerata Opera Festival 
d’Itàlia. A través de la músi-
ca, Norma introdueix l’es-
pectador en la tragèdia d’una 
dona que es troba atrapada 
en la més gran de les contra-
diccions, quan es veu forçada 
a trencar els seus propis vots 
sagrats per acabar estimant 
aquell qui considera com el 
seu enemic.

El conflicte amorós que 
planteja l’obra és calcat de 
la tragèdia d’Eurípides, però 
la protagonista, a diferència 
de Medea, renuncia a matar 
els fills que comparteix amb 
l’home que la traeix. Els 
impenetrables boscos de 
l’Europa septentrional ser-
veixen com a transfons de la 
història.

Cardedeu

Oriol Serra

Roger Mas es troba immers 
aquests dies en una gira que 
commemora el seu primer 
quart de segle als escenaris. 
Dues dècades i mitja que 
l’han elevat fins al panteó 
dels grans mestres artesans 
de la cançó en llengua cata-
lana. 25 anys que, segons 
com, sembla que en siguin 
molts més. Quan surt a esce-
na, el de Solsona transmet 
una serenor, un ofici i una 
presència de què molt pocs 
poden presumir. A tot plegat 
cal sumar-hi un darrer disc, 
Totes les flors (2021), que 
certifica un present creatiu 
encara envejable.

Dissabte a la nit va actuar 
al Teatre Auditori Cardedeu 
(TAC) en el marc del Tastau-
tors. Acompanyat d’un trio 
de solvència prou contras-
tada –Xavier Guitó (piano), 
Arcadi Marcet (contrabaix) i 
la multiinstrumentista Míri-
am Encinas Laffitte (dilruba, 
viola, flauta i percussions)–, 
alternant el batec orgànic de 
la seva guitarra acústica amb 
els ressons elèctrics d’una 
imponent Telecaster, va 

centrar el repertori en el seu 
cançoner més recent i tan 
sols en comptadíssimes oca-
sions va recórrer als clàssics 
més pretèrits –a destacar un 
“No falta de res” reinventat 
en clau de polsegós rock psi-
codèlic, també un “La caseta 

d’enlloc” de marcat accent 
dylanià.

Va entrar en matèria amb 
els repunts malencònics de 
“Totes les flors” i els paisat-
ges desoladors de “Tu vols 
àngels xisclant”. Va posar la 
directa amb la rumba des-

vergonyida d’“Amb la polla 
i amb l’ou”, i va alternar una 
lectura en solitari d’“El rei 
dels verns” –adaptació d’un 
poema de Goethe– amb els 
aires cabaretescos de “Mort, 
qui t’ha mort?” i el blues 
desacomplexat de “Si us 

blau”. Menció a part va valer 
“Jordi”, una de les peces més 
aplaudides de la nit. Adapta-
ció d’una cançó tradicional 
anglesa, la tragèdia d’un jove 
injustament condemnat a 
mort, que Mas ha acabat con-
solidant com un dels plats 
forts del seu propi repertori.

el tastautors aposta 
pel públic familiar

El mateix dissabte a la tarda, 
el músic Marc Parrot i la 
pintora Eva Armisén havien 
presentat al TAC l’espectacle 
familiar Tinc un paper. Una 
proposta que va aglutinar 
disciplines com la música, el 
teatre o les arts visuals, i un 
format amb el qual el Tastau-
tors va obrir per primer cop 
la seva programació al públic 
infantil i familiar.

“És una línia que teníem 
pendent explorar. Aquesta 
primera experiència ha estat 
molt positiva, tant a l’àmbit 
artístic com de públic. A 
partir d’aquí, esperem poder 
consolidar-la en futures edi-
cions, ja sigui programant 
espectacles pensats expres-
sament per als més petits, o 
bé racionalitzant els horaris 
de la programació general 
per fer-los més conciliables. 
També ens estem plantejant 
buscar noves fórmules per 
acostar el cicle al públic ado-
lescent”, destacava un porta-
veu del Tastautors.

Roger Mas celebra 25 anys de trajectòria al Teatre Auditori Cardedeu, en el marc del Tastautors

Un quart de segle molt ben portat
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balter Gallart, aquest dissabte durant la seva intervenció a la gala dels Goya

Balter Gallart, premi a la Millor 
Direcció Artística als Goya
El granollerí, nominat en tres ocasions als premis, va ser guardonat per ‘Las leyes de la frontera’

Granollers

EL 9 NOU

El dissenyador de producció 
i director artístic granollerí 
Balter Gallart va ser un dels 
triomfadors de la 36a gala 
dels Premis Goya, que es va 
celebrar aquest dissabte al 
Palau de les Arts de València. 
El vallesà va obtenir el guar-
dó a la Millor Direcció Artís-
tica per la seva tasca a la pel-
lícula Las leyes de la frontera, 
de Daniel Monzón. Al mateix 
guardó hi competien César 
Macarrón per El buen patrón, 
Antxón Gómez per Madres 
paralelas i Mikel Serrano per 
Maixabel.

Gallart, que era nominat 
als premis per tercer cop, va 
explicar durant la seva inter-
venció que s’havia enamorat 
del guió de la pel·lícula tan 
bon punt l’havia llegit, ja 
que retrata una època que ell 
mateix havia viscut. “Portar 
a la pantalla una cosa tan 
pròxima va ser molt emocio-
nant”, va dir. Ambientada a 

Girona a finals dels anys 70 i 
basada en la novel·la homò-
nima de Javier Cercas, Las 
leyes de la frontera explica la 
història d’un jove inadaptat 
que, en conèixer una parella 

de petits delinqüents es veu 
immers en una espiral de 
robatoris.

La pel·lícula la protago-
nitzen Marcos Ruiz, Begoña 
Vargas i Chechu Salgado. 

i la crítica l’ha considerat 
una actualització del cine-
ma quinqui dels 70. Aquest 
dimarts a les 7 de la tarda es 
projectarà al Cinema Edison 
de Granollers.
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el cantautor de solsona va presentar a cardedeu el seu darrer disc, ‘totes les flors’
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Amb motiu de l’exposició, Sara Sabé ha revisitat un quadre que havia fet fa anys amb la imatge del carrer Major de Sant Celoni

Una col·lecció de “moments” 
La pintora Sara Sabé repassa alguns dels seus últims quadres en una exposició a Sant Celoni

Sant Celoni

Pol Purgimon

Sara Sabé (Santa Maria de 
Palautordera, 1987) va haver 
de regirar entre els quadres 
que ha pintat els últims anys 
per dur-los a la seva última 
exposició, a la Rectoria Vella 
de Sant Celoni. “Ha estat tot 
molt improvisat. Per exem-
ple, he hagut d’anar a buscar 
quadres que tenia a casa 
de familiars, que me’ls han 

cedit.”
De tot plegat, n’ha sortit 

“Atemporal. Imatges perdu-
rables”, una col·lecció de 37 
obres d’allò més variada i 
que es podrà veure fins al 27 
de març. “L’exposició no es 
basa en un tema concret, sinó 
que són moments esponta-
nis, que em van captar per 
alguna cosa, ja sigui el color 
o la llum.” 

Sabé hi barreja diferents 
tècniques, com ara acrílic, 

oli o aquarel·la, però sí que 
coincideix que bona part dels 
quadres són escenes urbanes 
i de paisatges. Des d’espais 
típicament barcelonins –des 
de dins dels carrers o d’altres 
amb detalls de l’skyline de la 
ciutat– a d’altres de Chicago 
o estampes de Sant Celoni o 
Palautordera, on s’ha estat 
tota la vida.

Dins l’exposició, es pot 
veure com ha evolucionat 
la seva obra, que va passar 

primer de quadres més 
vius –el 2016– a una “època 
fosca”, marcada per canvis 
personals. “Vaig estar tres 
o quatre anys sense gairebé 
pintar. Treballava moltes 
hores, vaig deixar-ho amb la 
parella i necessitava fer un 
reset. Llavors vaig començar 
a pintar quadres foscos. I 
no m’he adonat fins ara que 
eren foscos.”

Ara que passa per un 
moment vital molt dife-

rent, ha revisitat algun dels 
quadres d’aleshores i els ha 
omplert de color. Per exem-
ple, un dels que ensenya 
aquest 2022 per primera 
vegada té el carrer Major de 
Sant Celoni com a escenari, 
amb l’edifici de l’Ajuntament 
al fons. “El tenia fet per a 
una exposició a Can Ramis, 
el 2018, però no el vaig por-
tar perquè era molt negre i 
no m’agradava gens. El vaig 
guardar al bagul dels records, 
però una setmana abans 
d’aquesta nova exposició el 
vaig estirar i li vaig començar 
a posar color.” 

L’exposició també inclou 
obres molt noves, on ja 
explora altres tècniques, com 
un quadre amb l’església de 
Sant Celoni pintada sobre 
cartró i que té els extrems 
estripats. Ara també explica 
que està treballant la figura 
de persones, a les quals dedi-
ca algun quadre en una sale-
ta de la Rectoria Vella.

Sara Sabé va començar a 
pintar des de ben petita. “Em 
van apuntar a dibuix amb 
4 anys. Sempre he pintat, 
perquè és una necessitat que 
tinc. Suposo que com que 
no m’agrada destacar, és la 
manera que tinc d’explicar-
me, fent que els quadres 
parlin per mi.” Sabé explica 
que pinta a partir de fotos o 
imatges que té guardades al 
cap. “Quan vaig pel carrer, 
constantment veig quadres. 
Em quedo mirant el cel o el 
reflex de l’aigua.”

Sara Sabé també dirigeix 
una escola de pintura a 
Sant Celoni. I anys enrere 
s’havia dedicat a la creació 
d’escenografies i decorats 
amb els germans Castells, 
de Cardedeu, amb qui va fer, 
entre altres feines, el mapa 
topogràfic del sostre de l’At-
làntida de Vic.

Enric Casasses inaugura 
dijous unes vetllades 
culturals a Granollers

El poeta, dramaturg i rapsode Enric Casasses

Granollers

EL 9 NOU

El bar restaurant Anònims 
de Granollers serà l’escenari 
d’unes vetllades culturals 
cada segon dijous de mes 
impulsades per l’artista 
granollerí Jordi Pagès. L’es-
trena d’aquest nou cicle serà 
aquest dijous a les 7 de la 
tarda amb el recital poètic 
Soliloquis de nyigui-nyogui, 
d’Enric Casasses. La presen-
tació anirà a càrrec de la poe-
ta i cantautora granollerina 
Ivette Nadal, molt amiga 
de Casasses. En el mateix 
acte hi haurà una actuació 
poètica musical amb Pol 
Pagès Bonnín, a la guitarra, 
i Francesc Vidal, al saxo. 

“L’objectiu d’aquestes vetlla-
des és animar el cotarro de 
Granollers, que està una mica 
adormit, i activar la seva vida 
cultura”, ha explicat Pagès. 

El cicle, que s’allargarà 
fins al juliol, serà bàsica-
ment de poesia i música però 
inclourà altres disciplines i 
personatges com escriptors 
i científics, entre d’altres. 
“L’objectiu és ampliar el 
coneixement”, diu. 

Per a la inauguració del 
cicle, Pagès ha triat “un ani-
mal poètic tan important” 
com Casasses. El poeta, 
dramaturg, rapsode, editor 
i traductor és autor d’una 
obra genuïna i transgressora 
i recuperador de la tradició 
de la poesia oral. Amb un 

bagatge molt heterogeni 
–des de la poesia trobadores-
ca fins al surrealisme psico-
dèlic, passant per autors com 
Verdaguer o Víctor Català–, 
Casasses ha esdevingut el 
testimoni oral i escrit d’una 
nova manera de fer poesia 
en la literatura catalana. 
Guanyador de nombrosos 

premis literaris, l’any 2012 
va ser guardonat amb el Pre-
mi Nacional de Literatura pel 
Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts (CoNCA) 
com a reconeixement per la 
seva trajectòria literària i 
artística. El 2020 va rebre el 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes.

Ricard Mira participa 
en una col·lectiva  
a l’ICRE

Martorelles

L’escultor Ricard Mira, de 
Martorelles, participa aquest 
febrer en una exposició col-
lectiva de socis a l’Institut 
Catalàper a la Recerca en 
Escultura, ICRE. Mira hi 
contribueix amb “Retrat 
de Picasso”, una escultura 
de l’any 2018 inspirada en 
un autoretrat que va pintar 
Picasso en estil cubista. 
Es tracta d’un bust de fer-
ro de 2,5 centímetres de 
gruix i unes dimensions 
de 39x66x34 centímetres. 
L’exposició es titula “ICRE. 
Retrobament escultòric”, i 
es pot veure al Centre Cívic 
Pere Pruna, al carrer Gan-
duxer 130, a Barcelona. Està 
oberta fins al 25 de febrer de 
dilluns a divendres de les 10 
del matí a la 1 del migdia, i de 
4 de la tarda a 8 del vespre.
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Sabata vermella
Parets del Vallès L’exposició de fotogra-
fies “Jo, dona” –fins al 21 de febrer a la 
sala de Can Rajoler de Parets– vol home-
natjar la dona en tots els aspectes. Hi ha 
bellesa, vellesa, família, amistat, angoixa, 
desesperació, delicadesa, independència, 
alegria... i “malauradament”, segons el 
seu autor JORDI VILLACROSA, també 
desigualtat, discriminació o maltracta-
ment. És el que reflecteix aquesta imatge 
de denúncia: “La violència masclista és 
un dels pitjors problemes de la societat i, 
malgrat els avenços socials, ens fa avergo-
nyir, sobretot als homes”, diu Villacrosa. 
La foto està inspirada en la campanya de 
les sabates vermelles que va idear l’artis-

ta mexicana Elina Chauvet, tot pintant 
calçat d’aquest color com a crit de queixa 
per les dones assassinades pels homes. La 
model de la foto és MARTA JOFRE, cap 
d’administració, actriu de teatre amateur 
i poetessa ocasional, i ha estat retratada 
en blanc i negre no pas casualment: “Com 
deia el fotògraf canadenc Ted Grant: 
“Quan fotografies les persones en color, 
fotografies la seva roba. Quan les foto-
grafies en blanc i negre, fotografies la 
seva ànima”, explica Villacrosa. Nascut a 
Santa Maria de Palautordera i resident a 
l’Ametlla, Villacrosa és un apassionat de 
la fotografia de tota la vida i li interessen 
el retrat femení i el paisatge.



COP D’ULLNOU9EL Dilluns, 14 de febrer de 2022 21“JO, DONA”, A CAN RAJOLER DE PARETS



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 14 de febrer de 202222

Sant Celoni recordarà les seves 
colònies més emblemàtiques 
Una nova entitat prepara el 50è aniversari del CEASC amb diversos actes per al mes de maig
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L’entitat Titsu50 celebra aquest any el 50è aniversari de la creació del CEASC, que tenia la seva seu al costat de l’església de Sant Celoni

Sant Celoni

Pol Purgimon

Les colònies del Centre d’Es-
plai de l’Arxiprestat de Sant 
Celoni (CEASC) són una 
de les més emblemàtiques 
que s’han viscut al muni-
cipi. Durant almenys dues 

dècades hi van passar cen-
tenars de veïns, entre nens i 
monitors de colònies. Aquest 
2022 se celebren 50 anys de 
la creació del CEASC –que a 
hores d’ara ja no existeix– i 
també del primer Mercat de 
l’Encerada, la gran festa que 
tancava el curs. 

El grup promotor de l’ani-
versari –una nova associació: 
Titsu50– ha fixat per al mes 
de maig un conjunt d’acti-
vitats per commemorar-lo. 
Inclourà una festa, una expo-
sició immersiva amb imatges 
a l’Ateneu i la publicació 
d’un llibre amb records de 

les colònies. “El CEASC va 
ser l’embrió del que ha estat 
el teixit associatiu de Sant 
Celoni”, assegura Miquel 
Amat, que és un dels impul-
sors de Titsu50. 

Ell és una de les 12 perso-
nes que formen el pinyol de 
l’entitat, que està treballant 

sense descans per fer possi-
ble l’aniversari. La majoria 
d’ells són exmonitors que 
van participar en les colò-
nies. “Tenim dos objectius 
fonamentals: rememorar i 
animar les persones i entitats 
que segueixen fent aquestes 
activitats.”

Un dels puntals de l’aniver-
sari és l’exposició immersiva, 
que es podrà veure del 20 al 
28 de maig a la sala petita de 
l’Ateneu. “Posarem tres pan-
talles en què s’aniran veient 
fotos i pel·lícules de les colò-
nies. La gent podrà sentir 
com si fos dins de les pròpies 
colònies.” L’exposició també 
tindrà una zona amb ordina-
dors amb una base de dades 
on hi haurà imatges antigues. 
“La gent haurà de posar-hi el 
seu nom i podrà anar a veure 
les fotos on surt.” 

L’aniversari sortirà al 
carrer amb una gran festa 
el dia 21 de maig, al mateix 
espai on es feia el Mercat de 
l’Encerada: darrere l’Església 
de Sant Martí. De fet, és la 
zona on el CEASC tenia els 
locals. Les primeres colònies, 
als anys 60, van sortir de les 
activitats de la parròquia. 
Al matí del dia 21, s’hi faran 
activitats i a la tarda hi haurà 
actuacions, principalment 
del grup Comediants i el con-
cert Titsu Folk, amb Jaume 
Arnella com a cap de cartell. 
“Volem recuperar les can-
çons d’aquella època.”

Per finançar l’aniversari, 
Titsu50 compta amb un ajut 
de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, però han obert una 
campanya de micromece-
natge per acabar de cobrir 
despeses. En una setmana 
han aconseguit més de 2.000 
euros i ara l’objectiu és 
doblar aquesta xifra.

El Mercat d’Olis i Vins torna a 
Granollers i s’estrena a Sant Antoni
Granollers La plaça Perpinyà de Granollers 
va recuperar aquest dissabte el Mercat 
d’Olis i Vins, una mostra que va aplegar 
una quinzena de productors d’arreu de 
Catalunya, després de dos anys sense poder-
se celebrar a causa de la pandèmia. Diumen-

ge, el mercat es va celebrar per primer cop 
a Sant Antoni de Vilamajor. Els mateixos 
paradistes es van instal·lar al parc de Can 
Sauleda, on també hi van ser presents diver-
sos productors de formatge d’arreu del país. 
Tant a Granollers com a Sant Antoni s’hi va 
presentar també la ratafia artesana Maus, de 
Cardedeu.
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L’Ajuntament de Sant Celoni 
i la Colla del Ferro acorden 
que no caldrà reserva prèvia 
per assistir al ball de gitanes
Serà els dies 26 i 27 a l’aparcament del pavelló

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
i la Colla del Ferro han acor-
dat que no caldrà fer reserva 
prèvia per assistir com a 
públic a la ballada de gitanes 
que tindrà lloc els dies 26 i 
27 de febrer a l’aparcament 
del pavelló esportiu 11 de 
Setembre. Representants 
del consistori i de la colla 
de gitanes han pres aquesta 
decisió davant l’alleujament 
de les restriccions sanitàries.

Inicialment, ambdues 
parts havien anunciat que, 
en compliment de les mesu-
res dictades pel Procicat, es 

faria control d’aforament 
amb reserva prèvia, i que les 
entrades tindrien un preu 
simbòlic de 2 euros per evi-
tar l’absentisme detectat en 
altres actes amb cita prèvia, 
com els de la festa major. 
Aquesta mesura havia estat 
criticada per un grup reduït 
de joves de la colla.

El ball de gitanes de Sant 
Celoni es farà enguany a 
l’aparcament del pavelló 
perquè l’emplaçament tradi-
cional de la plaça de la Vila 
està en obres des de la set-
mana passada. Aquest canvi 
d’ubicació ha permès ampliar 
l’aforament de les 1.000 per-
sones habituals fins a 1.500.
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Un espai de cultura i reflexió
L’ateneu La Tintorera va néixer ara fa dos anys per dinamitzar l’activitat cultural a les Franqueses
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DJ Rar, alter ego de Ferran Gontán, durant la seva sessió de divendres passat a l’Ateneu Popular La Tintorera

Les Franqueses del Vallès

Oriol Serra

Vespre de divendres a l’Ate-
neu Popular La Tintorera 
de les Franqueses. Dins del 
local s’hi han aplegat una 
quinzena de persones sense 
cap més pretensió que passar 
una bona estona tot escol-
tant música, prenent una 
cervesa –o un refresc– i fent 
petar la xerrada. Aquesta nit 
punxa DJ Rar, pseudònim de 
Ferran Gontán, membre de la 
mateixa entitat. Ha preparat 
una sessió centrada en allò 

que la crònica pop sol ano-
menar cares b. Cançons poc 
conegudes, que antigament 
solien trobar-se únicament 
als reversos dels senzills on 
els artistes publicaven les 
seves peces més exitoses, i 
que escoltades amb perspec-
tiva permeten aproximar-se a 
l’obra dels seus autors d’una 
forma diferent. 

Al llarg de dues hores, de 
8 del vespre a 10 de la nit 
–l’horari d’obertura del local 
de la carretera de Ribes–, 
sonaran referents que aniran 
d’Annie Lennox a Shakira, 

de Tequila a Franco Battiato, 
de Los Suaves a Dire Straits 
i d’Els Pets a Tanita Tikaram 
–la representació vallesana 
anirà de la mà de De Cara a 
la Pared, Uri Gheller y Los 
Cucharas i Els Catarres–. En 
cap cas es podran escoltar 
els seus títols més destacats, 
sinó perles obscures que 
Gontán ha triat a consciència 
amb l’ànim de sorprendre el 
melòman de base amb una 
selecció diferent. “Avui fem 
sonar les cançons menys 
evidents, aquelles que es van 
quedar en una segona fila 

mentre els seus autors asso-
lien l’èxit amb altres compo-
sicions”, explica el discjòquei 
entre tema i tema.

La Tintorera és una entitat 
nascuda amb l’objectiu de 
dinamitzar l’activitat cultu-
ral i el teixit associatiu de les 
Franqueses. “Som un grup de 
persones amb ganes de fer 
coses, de fomentar la cultura, 
la reflexió i l’esperit crític”, 
destaca la seva presidenta, 
Núria Camp. El nom de l’ate-
neu popular fa referència 
al passat industrial de Can 
Giralt, una finca propera que 

a hores d’ara es troba amena-
çada per un pla urbanístic. La 
comissió Salvem Can Giralt, 
que s’ha proposat recuperar 
aquest espai i transformar-
lo en un equipament per al 
municipi, la formen mem-
bres del mateix ateneu.

L’entitat es va constituir 
el mes de febrer de 2020, ara 
fa ben bé dos anys. A poques 
setmanes d’haver obert por-
tes, el coronavirus va obli-
gar els seus responsables a 
replantejar la seva activitat. 
“Vam tenir mala sort. Tot 
just inaugurat el local, la 
pandèmia ens va tocar de ple. 
Vam optar per continuar fent 
activitats via streaming fins 
que les condicions sanitàries 
ens van permetre recuperar 
la presencialitat”, recorda 
Camp. Durant el darrer any i 
mig, a la seva seu social s’hi 
han fet concerts, xerrades, 
exposicions, sessions de DJ, 
presentacions de llibres i fins 
i tot jornades de divulgació 
científica.

A data d’avui, La Tintorera 
compta amb una seixantena 
de socis, però la seva progra-
mació està oberta al públic 
general. “Volem ser un espai 
de trobada on tothom qui ho 
vulgui pugui venir a passar 
una bona estona, però també 
donar sortida a les seves rei-
vindicacions. Malgrat viure 
en un municipi de 20.000 
habitants, de vegades tenim 
la sensació que les Franque-
ses és un poble dormitori, i 
ens agradaria capgirar aques-
ta situació”, conclou Camp.

Santa Eulàlia celebra la benedicció 
dels animals i els Tres Tombs
Santa Eulàlia de Ronçana Una quarantena de cavalls, una 
vintena de carros i vuit tractors, i diversos veïns que por-
taven les seves mascotes van participar aquest diumenge 
al migdia en la benedicció dels animals amb motiu de Sant 
Antoni Abat davant l’església de Santa Eulàlia. Alguns dels 
cavalls també van dur a terme els tradicionals Tres Tombs.
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Més de 100 participants a la caminada 
pel PR-C33, a la Garriga
La Garriga Un total de 120 persones van participar aquest 
diumenge al matí a la caminada pel PR-C33 organitzat pel 
Centre Excursionista Garriguenc. El recorregut va sortir 
de la Garriga i va arribar fins al terme municipal de Figaró, 
abans de tornar al punt de sortida. L’entitat recuperava 
enguany aquesta activitat després de tres anys sense fer-se.
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“Tenim la 
sensació de viure 

en un poble 
dormitori, i ho 

volem capgirar”

Anna Fradera, 
nova cap de 
colla dels Xics

Granollers

EL 9 NOU

Anna Fradera ha estat esco-
llida nova cap de colla dels 
Xics. La colla castellera de 
Granollers va celebrar la seva 
assemblea ordinària diven-
dres passat a l’espai de La 
Troca, a Roca Umbert Fàbri-
ca de les Arts. Una assemblea 
que va servir per començar 
la temporada 2022 dels Xics, 
marcada pel retorn a l’acti-
vitat habitual després del 
parèntesi per la pandèmia. 
També es va renovar la junta 
de l’entitat. Fradera és la 16a 
cap de colla de l’agrupació 
castellera en els seus 31 anys 
d’història. 
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La regidora de Cultura, Laia Cuscó, amb la figura del Rei Carnestoltes, aquest divendres durant la presentació del Carnaval de Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Caldes centrarà el Carnaval 
en el foment de la diversitat 
i la visibilització del col·
lectiu LGTBI+. Amb el lema 
“Aquest Carnestoltes acabem 
amb les etiquetes”, el muni·
cipi celebrarà aquesta festivi·
tat el 26 de febrer després de 

dos anys d’absència a causa 
de la pandèmia. Hi haurà 
rua, premis a la participació, 
la crema del Rei Carnestoltes 
i música enllaunada a càrrec 
d’un discjòquei. La festa es 
va presentar divendres al 
matí al Centre Cívic i Cul·
tural Taller d’Art. A l’acte 
hi van assistir la regidora 
de Cultura, Laia Cuscó, i la 

responsable de l’equipament, 
Yolanda Molina.

La celebració començarà 
a les 5 de la tarda amb el 
lluïment de les comparses a 
la Pista Esportiva del Buga·
rai. Tot seguit començarà la 
rua, que passarà pels carrers 
Maria Aurèlia Capmany, 
Montserrat Roig, Pi i Mar·
gall, Major i Bellit. El recor·

regut finalitzarà a la plaça de 
la Font del Lleó, on es pre·
sentarà el protocol municipal 
d’abordatge de les violències 
masclistes i LGTBI+fòbiques 
en espais públics d’oci i, 
a continuació, el Ball de 
Diables durà a terme la 
crema del Rei Carnestoltes. 
Enguany, la figura l’han fet 
els alumnes del mateix Taller 

d’Art. La celebració s’allarga·
rà fins a les 11 de la nit amb 
la música d’un discjòquei a la 
mateixa plaça.

Com a novetat d’enguany, 
el concurs de comparses es 
reconverteix en un guardó 
que premiarà la participa·

El Poliesportiu El Sorralet acull el primer torneig d’aquesta disciplina al Vallès Oriental

Montornès, capital del futbol taula
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Dos participants al torneig, que va tenir lloc aquest diumenge al migdia a Montornès

Montornès del Vallès

Marina Ojalvo

El Poliesportiu El Sorralet de 
Montornès va acollir aquest 
diumenge al migdia el pri·
mer Torneig de Futbol Taula 
del Vallès Oriental. Es tracta·
va d’una de les competicions 
emmarcades en el circuit 
WASPA (World Amateur 
Subbuteo Players). Van ser 
16 participants vinguts d’ar·
reu de Catalunya els que van 
participar en aquest torneig 
d’una disciplina esportiva 
a mig camí del futbol i el 
billar.

La prova va començar amb 
la categoria Open, amb una 
gran competitivitat en diver·
ses fases de la classificació. 
Els dos primers classificats 
de cada grup van passar 
posteriorment a disputar els 
playoffs per al títol. També es 

van jugar els partits de con·
solació, on van participar els 
quarts classificats.

El guanyador del torneig 
va ser el barceloní Vicenç 
Prats, que va derrotar el seu 
company, Ferran Coll, a la 
final. També van destacar les 
actuacions de Jordi Geronès, 
de Cardedeu, i de Ferran Bor·
bones, campions a les fases 
de consolidació.

Després d’aquests primers 
mesos de competicions d’àm·
bit local i comarcal, el futbol 
taula tornarà a Catalunya els 
propers dies 19 i 20 de març 
amb el Campionat Nacional 
de Montornès, i el diumenge 
22 de maig amb el Satellite 
Internacional, que es dispu·
tarà a Mataró.

ció dels diferents grups. 
D’aquesta manera, l’Ajun·
tament vol promoure un 
Carnaval més participatiu. 
Els premis es dividiran en 
tres categories, en funció del 
nombre de persones que for·
min les comparses.

Bigues i Riells 
del Fai recupera 
l’Escudella Popular 
per Carnaval
Bigues i Riells del Fai

Bigues i Riells del Fai 
recuperarà per Carnaval 
la tradicional Escudella 
Popular. Se servirà el 26 
de febrer a partir de la 1 
del migdia a la plaça de 
Miquel Bosch de Bigues. 
Prèviament, a les 9 del 
matí, la Penya Blaugrana 
celebrarà la seva Diada 
al mateix espai. La rua 
començarà a les 5 de la 
tarda, amb la plaça com a 
punt de partida, i a 2/4 de 
12 de la nit començarà el 
Carnestoltes Jove al Pave·
lló Municipal. A Riells, la 
celebració del Carnaval es 
farà el dia 27, començant 
a les 12 del migdia amb la 
tradicional rua, que sortirà 
de l’Espai 1 d’Octubre i 
finalitzarà a la 1 del mig·
dia a la plaça de Riells del 
Fai amb un concurs de 
disfresses.

Un Carnaval sense etiquetes
Caldes centrarà aquesta festivitat en el foment de la diversitat i la visibilització del col·lectiu LGTBI+

El guanyador 
del torneig va 
ser el jugador 

barceloní  
Vicenç Prats
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Victòria soferta per rescabalar-se
Després d’unes setmanes complicades, el Fraikin agafa confiança amb un nou triomf

Antonio 
Rama: “Són 
dos punts 
molt bons”

 Granollers

E.C.

Molt més relaxat i alli-
berat, després de l’estrès 
dels darrers dies, Antonio 
Rama estava molt satisfet 
amb la victòria del seu 
equip. “És un bon partit de 
l’equip. No vàrem estar bé 
el dia del Sinfín i ara sem-
bla que comencem a tenir 
tot l’equip al complet. Tot 
i que ens ha costat mol-
tíssim entrar en el partit, 
hem arribat amb clarivi-
dència al final. Són dos 
punts molt bons”, explica.
Malgrat estar content pels 
dos punts, el tècnic vallesà 
llançava un missatge clar 
en ser preguntat sobre la 
possible recuperació dels 
seus jugadors de cara al 
partit de Copa del Rei del 
proper dimarts. “Aquesta  
vegada serà molt compli-
cat. Estem molt a prop del 
partit del Sinfín. És cert, 
que ells van jugar dissabte 
també a Lleó. Serà un par-
tit dur, tindrem jugadors 
tocats i haurem de superar 
moments d’angoixa i de 
màxima tensió”, va dir 
contundent. A més, Rama 
va admetre que l’accés a la 
fase final depèn, en bona 
part, del Fraikin. “Queda 
molt bé creure que nosal-
tres som els nostres pitjors 
rivals. Però és la realitat.”  
“Si defensivament estem 
a l’alçada, competirem”, va 
dir Rama.
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Jan Gurri va aprofitar els minuts, per l’absència d’Álex Márquez, per fer un gran partit

Granollers

Eudald Clascà

Les urgències estaven tru-
cant a la porta del Fraikin 
BM Granollers i l’equip d’An-
tonio Rama va aconseguir 
aturar el cop a temps. Totes 
les victòries valen igual, però 
la que aquest diumenge van 
sumar els vallesans davant 
el Benidorm segur que al 
Fraikin li va semblar que 
valia una miqueta més. Un 
triomf que allibera l’equip en 
la vessant anímica després 
d’uns dies complicats entre 
positius i partits anul·lats. 
A més, en la part més pura-
ment esportiva, aquests dos 
punts reconforten un Frai-
kin que necessita remuntar 
aquest dimarts en la tornada 
de Copa del Rei davant de 
l’Unicaja Banco Sinfín. 

L’inici del Fraikin va fer 
tornar als fantasmes del pas-
sat dimecres davant el Sinfín, 
amb un Benidorm –agafat 
als braços de Parker i Valles– 
que va desdibuixar la defensa 
local als primers minuts (4-6, 
min 7). Aprofitant les atura-
des del seu porter, Roberto 
Rodríguez, el Benidorm es 
va anar sentint còmode en 
el partit davant un Fraikin, 
que únicament podia trobar 
escletxes quan corria –amb 
contraatacs i transicions–. Al 
minut 16, Nacho Valles va fer 
saltar totes les alarmes quan 
va col·locar el 6-10 al marca-
dor. Antonio Rama, que feia 
estona que duia la targeta de 
temps mort a la mà, va deci-
dir aguantar i donar entrada 
a Chema Márquez. Seguida-

va allargar el bon moment 
granollerí per deixar en tres 
gols l’avantatge al descans 
(18-15).

Parker, malgrat donar 
mostres de dolor a una de les 
cuixes durant molts minuts, 
va aguantar el seu equip a 
la represa (23-20, min 39). 
Fernando Latorre, desespe-
rat per les imprecisions del 
seu equip, va decidir obrir la 
defensa. Un canvi que, d’al-
tra banda, no li va funcionar 
ja que va irrompre novament 
Chema Márquez per tro-
bar esquerdes a la defensa 
visitant. El Fraikin, malgrat 
patir, va aguantar l’escomesa 
final visitant i va resguardar 
els valuosos dos punts per 
recuperar el segon lloc.

ment, els de Rama van clavar 
un parcial de 3-0 –amb dos 
gols de Franco i un altre de 
Valera– per apaivagar la inèr-
cia visitant (9-10, min 20). 
L’entrada d’Álvaro Rui –exju-
gador del Fraikin– va donar 
un nou aire als de Latorre per 

mantenir-los al davant. Tot i 
així, el Fraikin, amb un Oriol 
Rey molt més actiu en defen-
sa, va recuperar tres pilotes 
consecutives i va capgirar el 
marcador (14-12, min 25). 
Chema Márquez, indesxifra-
ble per la defensa visitant, 

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

Fraikin BM Granollers  33

Rangel, Adrià Martínez (4), Antonio 
García (3), Valera (5), Salinas (7), 
Gurri (2) i Franco (3) [set inicial]; 
Varela (ps), Edgar, Chema Márquez 
(8), Álex Márquez, De Sande, Rey 
(1), Romero i Amigó.

BM Benidorm 29

Roberto Rodríguez, Ivan Rodríguez 
(1), Vainstein (2), Oliver (2), Grau, 
Parker (6) i Nikcevic (3) [set inicial]; 
Franzini (ps), Santiago Barceló, 
Joaquín Barceló (2), Serrano (4), 
Lignieres, Ruiz (2), Martínez, Calle i 
Valles (7).

ÀRBITRE: Ignacio García i Andreu Marín. Exclusions per Grau i Santiago 
Barceló del BM Benidorm i Rey i Amigó pel Fraikin BM Granollers.

PARCIALS: 3-3, 4-6, 6-9, 8-10, 13-12, 18-15 [descans]; 21-18, 23-20, 27-22, 30-25, 
31-26 i 33-29 [final].

La Roca, 29 
Bordils, 30
La Roca del Vallès

El Mubak BM La Roca 
està patint un petit sotrac. 
L’equip de Josep Morales va 
sumar la tercera derrota de la 
temporada davant el Bordils. 
Els roquerols van arribar a 
tenir quatre gols de marge, 
però el Bordils va reaccionar 
i va marxar un gol per sobre 
al descans. Els visitants van 
posar-se tres gols per sobre 
als darrers minuts. Tot i així, 
sobre la botzina, Eduard 
Sánchez va errar un últim 
llançament.

Mubak BM La Roca: 
Miquel, Manzano (6), Casas 
(4), Sola (2), Galisteo (1), 
Ferré (3) i Sanoun (2) [set 
inicial]; Aaron (ps), Catafal, 
Eduard (3), Hernández (4), 

Piqueras (2), Bernad, Cam-
prubí (1), Navarro i Castillo 
(1). 

PARCIALS: 3-3, 6-5, 10-7, 
11-10, 14-13, 15-16 [descans]; 
18-17, 21-18, 23-22, 25-23, 25-
27 i 29-30 [final].

La Salle, 31 
Sant Esteve, 29
Montcada i Reixac

El Sant Esteve de 
Palautordera va veure trun-
cada la seva bona dinàmica 
amb una derrota davant La 
Salle Montcada. L’equip de 
Maiol Bosch i Oriol Caste-
llarnau es va trobar amb un 
conjunt local que, en molts 
moments, va dominar el 
ritme del partit. El matx es 
va desenvolupar en petites 
distàncies favorables als 

locals, que, frenant les sorti-
des en velocitat dels del Baix 
Montseny, van tenir una de 
les claus del partit. 

CH Sant Esteve: Gesa, 
Ponsatí, Colomé (2), Xerta, 
Vilà, Prat, Pujadas (4), Fons 
(6), Hernández (2), Jordi 
(7), Bosch, Deumal, Volart, 
Morell (4), Morales (1) i 
Adrià (3).

PARCIALS: 3-2, 6-7, 9-9. 
13-12, 17-15, 19-16 [descans]; 
20-17, 22.20, 25-22, 28-25, 29-
28 i 31-28.

J. Mataró, 31 
Palautordera, 24
Mataró (Maresme)

El Palautordera-Salicru no 
acaba d’aixecar el cap i, amb 
dues parts ben diferenciades,  
va acabar caient amb claredat 

amb el Joventut Mataró. Els 
d’Èric Gasull, malgrat tres 
gols per sota al descans, van 
fer una bona primera part en 
defensa. A la segona part van 
baixar el llistó i, a més, van 
acabar pagant car les inferio-
ritats numèriques.

Palautordera-Salicrú:
Gesa, Tomàs (3), Vivas (7), 
Agustí (1), Clausells (4), 
Encinas i Biel (1) [set inicial]; 
Pascual (1), Anfruns (2), 
Fradera (4), Genís, Pérez (1), 
Rius, Orts i Aritz.

PARCIALS: 3-2, 5-5, 7-5, 
10-6, 11-9, 14-11 [descans]; 
17-13, 20-15, 23-18, 27-20, 28-
21 i 31-24 [final]

KH-7, 28 
OAR Gràcia, 28
Granollers

El KH-7 va empatar amb 
l’OAR Gràcia en el duel per 
la segona plaça. El duel es va 
moure en la màxima igualtat, 
amb els granollerins a remolc 
en molts moments. En un 
final molt ajustat, el KH-7 
es va poder endur la victòria 
amb un gol sobre el límit del 
temps de Domingo, però el 
gol, que va ser un fly, va ser 
anul·lat per àrea.

KH-7 BM Granollers: 
Zudaire, Miró (4), Domingo 
(9), Valera (1), Romero (1), 
Armengol (2) i Guillem 
Vega (2) [set inicial];  Massa 
(4), Pont (1), Marc Vega 
(2), Campos (2), Mainar, 
Martínez i Ekaitz.

PARCIALS: 3-0, 5-5, 5-5, 8-
8, 10-11, 12-12 [descans]; 13-
14, 14-18, 18-21, 21-24, 25-25, 
28-28 [final].
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FUTBOL - PREFERENT FEMENÍ

El Llerona venç 
el Pontenc (5-2) 
i el supera en la 
classificació

CE Llerona 5

Mar, Mireia, Tania, Judit, Aina Lan, 
Xènia, Fernández, Llorente, Aguilera, 
Mónica i Witny Naomi –[onze 
inicial]–; Natalia, Marta, Alba, Maria 
i Claudia.

Pontenc Club Esp. 2

Segura, Juárez, Contra, Puigdevall, 
Ruiz, Alvarado, Borrat, Xènia 
Gonzàlez, Paula Denis González, 
Subirana i Chicano –[onze inicial]–; 
Domínguez i Carreras.

ÀRBITRE: Mohamed Reda Douief, 
assistit a les bandes per Iván Polo i 
Joel Rodríguez. Targetes: Natalia del 
Llerona i Domínguez, Paula Denis 
González, Chicano (VD, min 87) i 
Subirana (VD, min 88) del Pontenc.

GOLS: 0-1, Paula Denis González, min 
2; 1-1, Aguilera, min 6; 2-1, Aguilera, 
min 15; 3-1, Aguilera, min 35; 3-2, Paula 
Denis González, min 44; 4-2, Witny 
Naomi, min 79; 5-2, Alba, min 84.

Llerona

EL 9 NOU

El Llerona va aconseguir una 
victòria important que li 
permet avançar una posició, 
justament la que tenia el seu 
rival, el Pontenc, a qui va 
derrotar per 5 gols a 2. El Lle-
rona va reaccionar bé al gol 
inicial del Pontenc i gràcies 
a un hat trick de Paula Agui-
lera va capgirar el marcador 
abans del descans. Witny 
Naomi i Alba van sentenciar 
amb dos gols a la represa.
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La capitana del Palautordera, Meritxell Clupés, intenta fer una passada envoltada de jugadores del Cerdanyola

El Palautordera recupera el liderat 
i s’assegura la fase d’ascens
L’equip de Carles Segura derrota el Cerdanyola del Vallès per 3 gols a 1

CF Palautordera 3

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

FC Cerdanyola 1

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

ÀRBITRE: Gerard Rius, assistit a les bandes per Miguel Moreno i Marçal Cabré. 
Targetes: Carles Segura (entrenador) (2, min 64) del Palautordera i Ortega del 
Cerdanyola del Vallès.

GOLS: 0-1, Ortega, min 3; 1-1, Meritxell, min 39; 2-1, Lídia, min 52; 3-1, Rut, min 77.

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU

El Palautordera va recuperar 
el liderat i es va assegurar 
jugar la fase d’ascens després 
de vèncer el Cerdanyola del 
Vallès per 3 gols a 1 i apro-
fitar la derrota del fins ara 
líder Porqueres.

L’equip de Carles Segura 
va encaixar el 0-1 després 
d’un malentès entre central 
i portera però jugant amb 
tranquil·litat i buscant bé els 
espais va generar ocasions 
per capgirar el marcador: un 

xut al pal, el gol de l’empat 
en un contraatac culminat 
per Meritxell i un altre xut al 
pal just abans del descans.

A la segona part Lídia va 

culminar una bona jugada 
amb el 2-1 i Rut va fer el 3-1 
després d’un penal no asse-
nyalat per mans dins l’àrea 
del Cerdanyola.

Zori manté el 
PBB La Roca 
amb opcions de 
jugar per l’ascens

UE Porqueres 0

Fàbregas, Monturiol, Crespo, Quesada, 
Micaló, Merín, Saura, Mesa, Garcia, 
Pizarro i Gómez –[onze inicial]–; 
Arboix, Ballester, Espinosa, Ramírez de 
Cartagena, Valero, Villalba i Vilardell.

PBB La Roca 1

Forns, Tania, Bernés, Ortiz, Yaiza, 
Zori, Laia, Coral, Galera, Paula i 
Marina –[onze inicial]–; Uceda (ps), 
Cristina, Bàrbara i Ariadna.

ÀRBITRE: Jordi Manel Macaya, 
assistit a les bandes per Manal el 
Mghari i Sofía Alejandra Hernández. 
Targetes: Gómez i Valero del 
Porqueres i Laia, Cristina i Zori del 
PBB La Roca.

GOLS: 0-1, Zori, min 90.

Porqueres (P. de l’Estany)

EL 9 NOU

La Penya Blanc-i-Blava de 
la Roca va aconseguir una 
victòria important, contra el 
líder Porqueres (0-1), que li 
permet mantenir esperances 
de classificació per jugar la 
fase d’ascens que jugaran 
els tres primers classificats 
–l’equip roquerol és quart–. 
Les de Miguel Ángel Cruz 
van controlar molt bé el joc 
directe del Porqueres, van 
marcar dos gols –anul·lats 
per fora de joc– i, al 93, Zori 
va recollir el refús d’un xut 
de falta de Yaiza per fer el 
gol de la victòria.

HANDBOL - DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

Dolorosa derrota del Mubak BM La Roca amb l’Amposta

La Roca perd una oportunitat 
de redimir-se amb el cuer

La Roca del Vallès 

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca tenia 
aquest dissabte una oportu-
nitat d’or per aconseguir un 
punt d’inflexió per canviar 
el rumb de l’equip. Però, 
l’equip de Ramon Plans es 
va enfonsar encara una mica 
més en perdre amb el que 
fins aleshores era el cuer, 
el Club Handbol Amposta, 
que només havia sumat tres 
empats. Les sensacions no 
són gens bones i la situació 
preocupa, tot i que el descens 
segueix lluny.

De la mateixa manera que 
fa dues setmanes, amb l’OAR 
Gràcia Sabadell, el Mubak 

no va estar en cap moment 
dins del partit. L’energia i la 
il·lusió de l’Amposta van pre-
dominar durant tot el partit. 
De fet, va ser el factor deter-
minant pel triomf dels visi-
tants, que van ser superiors 
des del xiulet inicial. Gálvez, 
amb 8 gols, va fer el que va 

voler amb la passiva defensa 
local. La Roca, que només 
havia fet set gols al primer 
temps, va prémer les dents 
a la segona part, però ja no 
hi va ser a temps. La portera 
visitant Ailin va estar esplèn-
dida i va acabar aniquilant 
qualsevol reacció local.

Cruel derrota sobre la 
botzina del KH-7 Atlètic

Mubak BM La Roca 18

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

CH Amposta 24

Ailin, Rodríguez (2), Royo, Yélamo, 
Gálvez (8), Viñas (1), Paga, Guerrero, 
Sáez, Prado (2), Turnes (7), Alonso i 
Hernández (4).

ÀRBITRE: Adrián Aroca i Vlad Virgil. Exclusions per Guerreiro i Fontcuberta 
del Mubak BM La Roca i Yélamo, Viñas, Prado i Zoe del Club Handbol Amposta.

PARCIALS: 1-3, 3-3, 4-5, 4-10, 5-11, 7-12 [descans]; 8-15, 9-17, 11-17, 12-20, 16-21 
i 18-24.

BM Servi. Benidorm 19

Fuentes, Mateo, Bonache (1), Pérez 
(1), Estévez (1), Tora, Téllez , Van 
Ackere (1), Martín, Pomares (1), 
Susana (1), Karin (8), Míriam (2) i 
Débora (3).

KH-7 BM Granollers At. 18

Gómez, Manuela (2), Moragues (2), 
Muñoz, Gavañach (5), Milagros (3) 
i Colomer (4) [set inicial]; Dana (ps), 
Corbera (2), Sau, Bruach, Grañana, 
Gaig i Estrada.

ÀRBITRE: Rafael Montes i Álvaro Montes. Exclusions per Van Ackere i Susana 
del BM Benidorm i Gavañach del KH-7 BM Granollers Atlètic.

PARCIALS: 0-0, 0-0, 1-2, 4-4, 6-5, 7-7 [descans]; 8-10, 10-10, 12-11, 13-13, 15-16 i 
19-18.

Benidorm (Marina Baixa) 

EL 9 NOU

Situació crítica del KH-7 
BM Granollers Atlètic, que 
va perdre sobre la botzina a 
la pista del BM Benidorm. 
Aquesta nova derrota –la 16a 
de la temporada– combinada 
amb la victòria de l’Amposta 
a la Roca, aboca l’equip de 
Javier López a la cua de la 
classificació. 

El KH-7 va dominar gran 
part del partit, en un con-
text amb un marcador molt 
escarransit –el primer gol 
va arribar al minut onze–, i 
va arribar a tenir tres gols 
de marge. No obstant això, 
l’encert ofensiu de l’equip 
local va acabar decidint el 
matx. Un gol de Míriam 
Álvarez a quatre segons pel 
final va decantar el partit pel 
Benidorm.
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Peralada (l’Alt Empordà)

EL 9 NOU

L’Esport Club Granollers 
semblava que trauria un 
punt del camp del Peralada, 
després d’aguantar estoica-
ment el domini i les ocasions 
empordaneses dels últims 
20 minuts, però al minut 86 
va encaixar el gol que el va 
fer tornar amb les butxaques 
buides i amb un altre jugador 
a la infermeria per la lesió de 
Juli Serrano.

Ben aviat a José Solivelles 
se li van torçar els plans per 
la lesió de Juli Serrano, que 

ja tenia molèsties al peu i 
que en la primera disputa 
de pilota amb un contrari va 
rebre un cop a la planta del 
peu que el va obligar a aban-
donar el camp. Juli no va ser 

l’únic nom propi granollerí 
de la primera meitat. N’hi va 
haver un altre: Mauro Rabe-
llo. El porter de l’Esport Club 
va ser determinant perquè 
el Peralada no arribés al des-

cans al davant al marcador. 
Primer, refusant un xut des 
de la frontal de Josu al quart 
d’hora de joc, i després, la 
més clara de totes, en un 
xut de Pol Gómez que el va 
agafar al pal contrari i que 
va haver de córrer i estirar-
se des d’un pal a l’altre per 
poder refusar el xut a córner 
quan tota l’afició local can-
tava el gol. El Peralada en va 
tenir una altra, just abans 
del descans i a la sortida d’un 
córner, que va sortir fregant 
el travesser. Per part grano-
llerina, en canvi, va destacar 
un xut de falta d’Ayub per 
damunt del travesser i una 
centrada de Hamza a la qual 
Padilla no va arribar.

A la segona part el Peralada 
va continuar dominant, però 
va ser un domini força estèril 
durant els primers minuts. 
L’entrada de Medina –autor 
del gol– va començar a donar 
més profunditat als empor-
danesos, que de mica en mica 
van anar guanyant-li terreny 
als de Solivelles. Les aproxi-
macions van sovintejar cada 
vegada més i l’Esport Club, 
ben posicionat al darrere, 
refusava com podia el perill, 
fins que a quatre minuts del 
final Medina va recollir el 
refús d’Omuar Bah després 
d’un xut de Romero, i a la 
mitja volta va marcar l’únic 
gol del partit. Hamza va tenir 
l’empat a l’últim minut, però 
la seva rematada de cap va 
sortir fregant el pal.

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA 

Derrota en l’últim sospir
L’Esport Club Granollers perd al camp del Peralada amb un gol al minut 86

El CN Caldes 
retroba el camí  
de la victòria contra 
el Gràcia (6-4)

Caldes de Montbui

El CN Caldes va retrobar el 
camí de la victòria després de 
moltes jornades en vèncer el 
Gràcia Futbol Sala per 6 gols 
a 4. Un hat trick de Sergio 
Armijo entre la primera part 
i els primers minuts de la 
represa, i un autogol de Pla-
na va posar al marcador un 
clar 4-0 que els calderins van 
gestionar bé fins al final.

CN Caldes: Muñoz, Guer-
rero, López, Armijo i Benach 
–[cinc inicial]–; Miró, Guar-
deño, Serra, Escarabajal (ps), 
Pujol i Sánchez.

Gols: 1-0, Armijo, min 7; 2-
0, Armijo, min 23; 3-0, Armi-
jo, min 24; 4-0, Plana (pp), 
min 27; 4-1, min 27; 4-2, min 
28; 4-3, min 30; 5-3, Serra, 
min 30; 6-3, Guerrero, min 
35; 6-4, min 39.

Les Franqueses 
suma una victòria 
vital davant  
un rival directe

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El CF Les Franqueses s’aferra 
a les seves opcions de per-
manència en vèncer un rival 
directe en la lluita a la part 
baixa, l’UE Llagostera-Costa 
Brava B per un clar 3 a 1. 
L’equip de Juanma Fernández 
va començar a desequilibrar 
el partit al límit del descans, 
amb un gol de Mahamadou 
Tunkara. Els gols d’Óscar 
Mejías i Maude Balde a la 
represa van donar tranquil-
litat abans que Domínguez 
escurcés distàncies.

FUTBOL - 1A CAT. 

F. SALA MASCULÍ

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF 
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El jugador de l’Esport Club Granollers Roger Garcia intenta interceptar una passada de Pau Juvanteny

CF Peralada 1

Aroca, Romero, Gómez, Juvanteny 
(Medina, min 55), Casanova (Eloi 
Zamorano, min 89), Josu (Biel, 
min 89), Youssef, Baró, Busquets 
(Martínez, min 87), Jiménez i 
Caballero.

EC Granollers 0

Rabello, Oumar Bah, Víctor Díaz, 
Peque (Montoro, min 73), Muñoz, 
Roger (Aitor, min 73), Hamza, 
Quintanilla, Ayub (Adrià Recort, min 
57), Padilla (Jandro, min 57) i Juli 
Serrano (Marquillas, min 8).

ÀRBITRE: Óscar Carballo, assistit a les bandes per Víctor Gómez i Juan Miguel 
Tebar. Targetes: Peque i Montoro de l’Esport Club Granollers.

GOLS: 1-0, Medina, min 86.

CF Les Franqueses 3

Jahir, Marwan, Lars (García, min 
62), Mahamadou (Planas, min 74), 
Atanasio (Àlex Gil, min 81), Maude, 
Mejías (Adarve, min 74), Vico 
(Manzanera, min 74), Younoussa, 
Ilyas i Ramon Suárez.

UE Llagostera B 1

Ferreti, Falgueras, Frasson, Santarén, 
Carvalho, Borràs (Venegas, min 79), 
Pinto (Mari, min 53), Mogharei, 
Moll (Domínguez, min 72), Pauner 
(Baldeh, min 79) i El Mansouri.

ÀRBITRE: Sergio Sánchez, assistit 
a les bandes per Daniel Torres i 
Carlos Rodríguez. Targetes: Atanasio 
i Maude del CF Les Franqueses i 
Frasson (2, min 88) i Domínguez de 
l’UE Llagostera-Costa Brava B.

GOLS: 1-0, Mahamadou, min 41; 2-0, 
Mejías, min 55; 3-0, Maude min 70; 
3-1, Domínguez, min 89.

CF Montañesa 1

Mourín, Murcia, Santos (Aumatell, 
min 61), Sanvidal, Moyano, Cases, 
Bilbao (Anguera, min 79), Èric Ruiz, 
Garrós (Pompido, min 86), Velillas i 
Poveda (Gorfinkel, min 61).

CF Parets 0

Vilarrasa, Pau Ruiz, Llavaneras, 
Alcoba, Montpart, David Sánchez 
(Aradilla, min 72), Ferrés, Irigoyen 
(David García, min 88), Vílchez, 
Guillem Ruiz i Pedro Lino.

ÀRBITRE: Ylenia Sánchez, assistida a les bandes per Adam Chohabi i 
Noureddin Chakir. Targetes: Velillas, Santos i Murcia del Montañesa i David 
Sánchez, Irigoyen, Montpart, Pedro Lino i Alcoba del Parets.

GOLS: 1-0, Velillas, min 89.

Barcelona

EL 9 NOU

El Parets continua allunyant-
se de la part alta de la classi-
ficació després d’encadenar 
la tercera derrota consecuti-
va al camp del Montañesa, on 
hi va perdre per 1-0.

El Montañesa va dominar 

durant la primera part i va 
disposar de bones ocasions 
que Vilarrasa es va encarre-
gar d’evitar que es conver-
tissin en gol. A la segona el 
Parets va millorar i va dis-
posar d’un parell d’ocasions 
però un xut de falta directa 
de Velillas, al minut 89, va 
donar la victòria als locals.

Un gol de falta directa al 
minut 89 suposa la tercera 
derrota seguida del Parets

Dos gols a l’inici de la represa 
condemnen el Mollet a la 
derrota contra el Palamós
CF Palamós 2

Asparó, García, Cano, Vila, Mercader 
(Fàbregas, min 66), Alaminos, Haiba, 
Salas (Pàmies, min 83), Valencia, 
Torné (Pascual, min 68) i Blanco.

CF Mollet UE 1

Medina, Reche, Jiménez (Nieto, min 
46), Jacobo (Bilal, min 75), Édgar, 
Uroz, Noel, Diallo (Reyes, min 54), 
Suárez, Alieu (Pla, min 75) i Pesky 
(José, min 54).

ÀRBITRE: Joan Garcia, assistit a les bandes per Jordi Ortiz i Pol Cirauqui. 
Targetes: Valencia (2, min 81), Haiba, Torné, Cano, Doporto (banqueta), Pàmies 
(VD, min 89) i José Catalán (delegat) del Palamós i Reche, Pla i Uroz del Mollet.

GOLS: 1-0, Torné, min 50; 2-0, Haiba, min 57; 2-1, Noel, min 84.

Palamós (Baix Empordà)

EL 9 NOU

El Mollet, igual que el Parets, 
va encadenar la tercera der-
rota consecutiva en perdre al 
camp del Palamós (2-1).

Després d’una primera 
meitat amb poques ocasions 
i molt joc al mig del camp, 

a la segona el Palamós va 
encarrilar el partit amb dues 
jugades idèntiques per la 
banda dreta rematades per 
Torné i Haiba. El Mollet ho 
va intentar fins al final, amb 
un xut al pal de Reyes, el gol 
de Noel de falta directa i un 
xut d’Uroz que va treure el 
porter local Gerard Asparó.
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Dues jugades d’Albert Camí van decidir el partit a la segona part

El Caldes, amb molt d’ofici, suma 
una nova victòria tot i el vent

Malgrat de M. (Maresme)

EL 9 NOU

Cada partit que passa, el 
Caldes té més a prop ser nou 
equip de Primera Catalana 
la temporada vinent. L’equip 
de José Luis Duque va sumar 
una important victòria a 
Malgrat que el manté cinc 
punts per sobre dels seus 
màxims perseguidors: el 
Cardedeu i el Torelló. El 
vent va condicionar un par-
tit que se li va posar molt 
complicat al Caldes, que va 
acabar sobrevivint amb dues 
genialitats d’Albert Camí. 

El partit va començar molt 
mogut amb un penal del por-
ter local sobre Jordi Camí, 
que va acabar transformant 

Carles Valls al minut 5. Poc 
més va succeir a la primera 
part, molt plana i que va ser 
una lluita constant al mig del 
camp. No va haver-hi gairebé 
ocasions.

Les entrades de Parra i 
Jordi Camí van canviar el 

partit a la represa. No obstant 
això, López va empatar a la 
sortida d’un córner al minut 
51. El Caldes va fer passes 
endavant per aconseguir els 
tres punts, i els va trobar amb 
dos gols d’Albert Camí en 
dues accions personals.

La Molletense empata  
‘in extremis’ i segueix  
en dinàmica positiva

L’OAR Vic 
supera un 
Parets B en 
caiguda lliure

Vic (Osona)

EL 9 NOU

El Parets B va sumar una 
nova derrota –la sisena en 
els set darrers partits–, en 
aquesta ocasió davant l’OAR 
Vic, penúltim classificat. Els 
de Kiko Sánchez, tot i encara 
no estar en zona de descens, 
està immers en una mala 
dinàmica, especialment en 
la faceta defensiva. Vergés, 
amb un gol a cada part, va 
posar molt coll amunt el 
marcador per als paretans, 
que van tenir ocasions per 
retallar distàncies. Oppong, 
ja al tram final, va sentenciar 
el partit amb el definitiu ter-
cer gol.
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David Calvo, del Cardedeu, està sent dels jugadors més determinants de l’equip

El Cardedeu goleja i segueix  
en la pugna pel segon lloc
Els de Jordi Peris van fer una gran segona part, amb quatre gols

FC Cardedeu 5

Jiménez, Vallejo, Ramírez (Diallo, 
min 61), Gassama, Puigbó (Colom, 
min 45), Matamala (Oriol Verdaguer, 
min 61) Masanet (Estany, min 
55), Calvo (Vilà, min 45), Guillem 
Verdaguer, Gegúndez i Cirera.

Unificació Sta Perpètua  0

Pino, Maylamene (València, min 
45), Coca, Rodríguez, Leandro, 
Cusidó, Miñarro (Mestres, min 
64), Gago, García (Daniel, min 45), 
Cotos (Caballero, min 71) i Mateos 
(Valdívia, min 64).

ÀRBITRE: Álvaro Sánchez assistit a les bandes per Alfred Tamayo i Germán 
Navarro. Amonestacions per Miñarro, Caballero, Cusidó i Pino de la Unificació 
Santa Perpètua.

GOLS: 1-0, Gassama, min 33; 2-0, Vilà, min 46; 3-0, Matamala, min 50; 4-0, 
Vallejo, min 78; 5-0, Diallo, min 92.

Cardedeu

EL 9 NOU

El Cardedeu és un dels dos 
perseguidors del Caldes i, 
al mateix temps, candidat a 
l’ascens. Els de Jordi Peris es 
van agradar aquest diumen-
ge amb una nova golejada, 
aquest cop, davant la Unifi-
cació Santa Perpètua. 

Gassama va fer el primer 
en aprofitar una centrada 
de Guillem Verdaguer, al 
minut 33. Ja al segon temps, 
Vilà –en el seu debut– va fer 
el segon amb una rematada 

de primeres. Poc després, 
amb els visitants entregats, 
Matamala va aprofitar una 

pilota morta a l’àrea. Vallejo, 
de córner, i Diallo, de penal, 
van completar la golejada.

Dos errors 
defensius 
condemnen  
La Torreta

Taradell (Osona)

EL 9 NOU

La Torreta segueix sense 
poder revertir el mateix guió 
de tota la temporada. L’equip 
de Diego García domina, 
però no és decisiu en cap de 
les dues àrees. Una vegada 
més és el que li va passar al 
camp del Taradell. Dos errors 
defensius van donar dos gols 
al Taradell, que va ser molt 
efectiu. Al minut 22, Èrik va 
rebre una passada errònia 
d’un defensa visitant i va fer 
l’1-0. La Torreta es va bolcar 
i va tenir ocasions per capgi-
rar el partit, però li va faltar 
encert. Al temps de descomp-
te, un error de marcatge en 
un contraatac va acabar amb 
el 2-0 i la sentència definiti-
va del matx.

UD Taradell                    2

Genís, Bassas, Pau, Vila, Font, Èrik 
(Tisora, min 90), Ventura (Jordi, min 
76), Honda, Oriol (Pladevall, min 76), 
Marc i Sala (Arnau, min 76).

CF La Torreta                  0

Gilabert, El Asri (Armando, min 87), 
Garcia, Verano (Veraguas, min 52), 
Alan (Abel, min 83), Diao (Bilal, min 
76), Abdelkarim, Vargas, Tormo, 
Senyé i Rubio (Sánchez, min 67).

ÀRBITRES: Jaume Tutusaus assistit 
a les bandes per Jordi Ferret i Leo 
Jiménez. Amonestacions per Font 
i Pau pel Taradell i El Asri per La 
Torreta.

GOLS: 1-0, Èrik, min 22; 2-0, Vila, 
min 92.

OAR Vic 3

Enciso, Roma, Banús, Vergés 
(Colomo, min 66), Wellington, Tort 
(Oppong, min 63), Parareda, Serra, 
Yassine (Lahraoui, min 76), Sánchez 
(Subirana, min 45) i Roca (Roch, min 
45).

CF Parets B 0

Rovira, Ian (Pesquer, min 33), Polo, 
Rocamora (Hidalgo, min 74), Tortosa, 
Gaset (Santiago, min 62), Marouam 
(Toure, min 63), Torralba, Obiol, 
Hernández i Villanueva.

ÀRBITRES: Aleix Rojas assistit 
a les bandes per Carlos Ferrera i 
Oriol Ribera. Amonestacions per 
Wellington, Subirana, Banús i 
vermella directa per Lahraoui per 
l’OAR Vic i Pesquer i Marouam pel 
Parets B.

GOLS: 1-0, Vergés, min 35; 2-0, 
Vergés, min 65; 3-0, Oppong, min 87.

CD Malgrat 1

Ghirardi, Partearroyo, Guerrero, 
Fernández, Busto, Conde (Ba, min 
72), De la Pena (Amaechi, min 75), 
Caimel, Filigrana (Rodríguez, min 
62), Casanovas (Carrasco, min 62) i 
López.

CF Caldes 3

Morte, Cabot, Roca, Torrecillas, Valls, 
Alcañiz, Aznar (Alsina, min 65), Vega 
(Jordi Camí, min 46), Anaya (Parra, 
min 46), Albert Camí (Segura, min 
87) i Angelet (Gayolà, min 65). 

ÀRBITRE: Eduard Ruscà assistit a les bandes per Ivan Mendoza i Patrick 
Tessmar. Amonestacions per Ghirardi i Conde del Malgrat i Cabot, Alcañiz, 
Tacón i Parra del Caldes.

GOLS: 0-1, Valls, min 5; 1-1, López, min 51; 1-2, Albert Camí, min 71; 1-3, Albert 
Camí, min 76.

Esc. Barberà Andalucía 2

López, Castro, Creus, Ceniceros (Èric 
Castañé, min 84), Martínez, Maxi 
(Àlex Castañé, min 70), Salido, Raya, 
Romero (Antonio, min 67), Bellón 
(Silvestre, min 26) i Castañeda.

UD Molletense 2

Ortega, Gil (Mendoza, min 67), 
Molist (Girabent, min 78), Gobern, 
Carranza, Quiñones, Carricondo, 
Abad, Carrillo, Diarra i Muñoz 
(Collado, min 87).

ÀRBITRE: Jonathan Pérez assistit a les bandes per Marc Larriba i Marc Paul. 
Amonestacions per Ceniceros, Salido, Maxi i López per l’Escola de Barberà 
Andalucía i Gil, Muñoz, Carranza i Abad per la Molletense.

GOLS: 1-0, Salido, min 44; 1-1, Raya p.p., min 48; 2-1, Maxi, min 65; 2-2, Raya 
p.p., min 90.

Barberà (Vallès Occ.)

EL 9 NOU

La Molletense, una vegada 
més, va tornar a guanyar 
punts en els minuts finals, 
com ho va fer la setmana 
passada. 

En aquesta ocasió, l’equip 

molletà va rescatar un punt 
al temps de descompte amb 
un gol de Raya en pròpia por-
teria. El mateix jugador local 
ja s’havia marcat el primer 
gol de l’equip visitant, que va 
anar en tot moment a remolc 
amb els gols dels locals Sali-
do i Maxi.
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Canovelles, 2 
Palautordera, 2
Canovelles

El Canovelles va anar a 
remolc del Palautordera. 
Salguero es va avançar pels 
visitants i Muñoz va marcar 
l’empat final pels locals.

Lliçà de Vall, 1 
Vilamajor, 4
Lliçà de Vall

Malgrat començar perdent, 
Martínez va empatar pel 
Lliçà de Vall al minut 24 i el 
Vilamajor es va distanciar en 
el marcador fins a l’1-4.

Montornès N., 4 
Llerona, 0
Montornès del Vallès

Juan Pérez va marcar un 
doblet i Abad i Segura van fer 
els altres gols del partit per al 
Montornès Norte.

Vilanova, 7 
Lliçà d’Amunt, 4
Vilanova del Vallès

El Vilanova guanyava per 5-1 
al descans i el Lliçà d’Amunt 
va retallar distàncies a la 
segona part amb quatre gols.

At. Vallès, 3 
La Batllòria, 0
Granollers

El partit es va resoldre a la 
segona meitat. Carmona 
va marcar el primer gol de 
l’Atlètic Vallès al minut 56 i 
Mohamed, l’últim. 

Roda, 2 
Caldes B, 2
Roda de Ter (Osona)

El Caldes va començar per-
dent, però es va avançar al 
minut 82 amb l’1-2. Pérez, 
del Roda, va fer el 2-2 defini-
tiu al minut 85. 

Navàs, 0 
Sant Feliu, 2
Navàs (Bages)

El Sant Feliu va sentenciar 
el partit a la primera meitat. 
Posas va fer el primer gol al 
minut 19 i Turón, el segon 
al 44.

Martorelles, 3 
Can Gambús, 0
Martorelles

González es va avançar per 
al Martorelles al minut 13. 
López i Múrcia van la resta 
de gols dels vallesans al 76 i 
al 78. 

Llano, 1 
Santa Eulàlia, 3
Sabadell (Vallès Occ.)

El Santa Eulàlia va desfer 
l’empat a 1 contra el Llano 
als últims 20 minuts de 
partit. Els gols els van fer 
Rodríguez i Cañadilla. 

L’Olímpic la 
Garriga guanya 
amb un gol al 
temps afegit

La Garriga

EL 9 NOU 

L’Olímpic la Garriga va 
necessitar arribar al temps 
afegit per marcar el gol 
que li va donar la victòria 
aquest dissabte a casa contra 
el Folgueroles (2-1). Aspa, 
després d’una jugada indivi-
dual, va xutar la pilota i va 
marcar un golàs per l’escaire. 
L’Olímpic va dur el pes del 
matx a l’inici i Roca es va 
avançar amb l’1-0, al minut 
6, després d’una jugada col-
lectiva. El partit va anar d’un 
costat a l’altre del camp a la 
segona part i els equips van 
tenir poques ocasions clares 
als primers minuts, a excep-
ció del gol de Roger, que va 
suposar l’1-1 pel Folgueroles. 
L’entrada d’Aspa i Escudero 
van revolucionar el partit 
per l’Olímpic. De fet, Aspa va 
fer el 2-1 definitiu. Abans, al 
minut 87, l’àrbitre va expul-
sar Aguirre, del Folgueroles, 
per una cossa al porter de 
l’Olímpic en un servei de 
porteria.
    Olímpic La Garriga: Bou, 
Valldeneu, Calero, Sergi, 
Hernán (Escudero), Jordi, 
Pujals, Garcia (Aspa), Roca, 
Sánchez i Recio. 

CF Folgueroles: Bofill, 
Pujols (Aguirre), Suárez, 
Arnau, Espona (Muñoz), 
Ortiz, Amarani (Pérez), Gil, 
Roger, Marc (Puigdesens) i 
Miquel (Codinachs). 

Àrbitre: Ivan Emelianov. 
TG: Pujals, Hernán, Fer-
nández, Recio i Calero, de 
l’Olímpic, i Gil Font i Suárez, 
del Folgueroles. Vermelles: 
Aguirre.

GOLS: 1-0, Roca, min 6; 1-
1, Roger, min 64; 2-1, Aspa, 
min 93.

L’Aiguafreda 
guanya el 
derbi contra el 
Centelles (3-0)
Aiguafreda 

Roger Boix va fer els dos pri-
mers gols per l’Aiguafreda 
en el derbi de dissabte contra 
el Centelles. El primer gol va 
ser al minut 8 després d’una 
centrada i el segon, de penal, 
després d’una entrada que va 
provocar l’expulsió del porter 
rival. Cañizares va fer el 3-0 
definitiu. 

CE Aiguafreda: Rosell, 
Font, Fernández, Vilalta, 
Aleix, Roger (Prieto), Mun-
té, Raulet (Cañizares), Mar-
sal, Genís (Bach) i Matas. 

GOLS: 1-0, Roger, min 8; 
2-0, Roger, min 63; 3-0, Cañi-
zares, min 74. 
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El Bellavista va començar fluix, però va començar a generar ocasions a partir del quart d’hora de partit

El Bellavista s’imposa amb 
gols de Burama i Sofian
El Montmeló havia aconseguit empatar a la segona part

Montmeló

EL 9 NOU

El Bellavista Milan es va 
imposar 1-2 dissabte a la 
tarda al camp del Montmeló. 
El partit, però, va començar 
malament pels interessos 
dels visitants, que no van 
aconseguir prendre el ritme 
del joc fins al minut 15.Lla-
vors van ser capaços de gene-
rar joc, fins que al minut 31 
es van avançar al marcador 
amb un gol de Burama des-
prés d’una passada de Sofian. 

A la segona part, el 

Montmeló va avançar línies 
de pressió i, en una jugada 
aïllada, Cuadrado va fer l’1-
1 gràcies a una combinació 
entre els jugadors locals. El 

Bellavista, però, va reaccio-
nar i al minut 39 Sofian va 
fer l’1-2 definitiu després 
d’una passada llarga de Zaka-
riae des del mig del camp. 

Llinars del Vallès

EL 9 NOU 

El Sant Celoni va decidir la 
victòria d’aquest dissabte 
a Llinars amb dos gols de 
córner. El primer va ser un 
gol olímpic de Gesti, al minut 
19, mentre que la victòria 
final es va certificar amb un 
contracop (0-3). Val a dir que 
tots dos conjunts arribaven 
amb moltes baixes al matx i 
que, en general, va ser igua-
lat quant a joc. També s’hi va 
veure poc futbol, però molta 
intensitat. 

Després del gol –olím-
pic– de Gesti, el marcador no 
es va moure fins a la segona 
part. El 0-2 també va néixer a 
la sortida d’un córner. El gol 

el va acabar marcant Novo 
després de diversos rebuigs. 
La sentència per part del 
Sant Celoni va arribar set 
minuts més tard –al 71–, 
després d’un contracop de 
Jordan. El porter del Llinars 
va cometre un error que va 
deixar el jugador del Sant 
Celoni sol davant la porteria. 

L’últim gol dels visitants va 
arribar quan el Llinars bus-
cava escurçar distàncies en el 
marcador. 

Amb aquesta victòria, el 
Sant Celoni és més líder, amb 
35 punts. El Bellavista, que 
és segon, en té 31. El Llinars, 
per la seva banda, és antepe-
núltim a la classificació.  

El Sant Celoni encarrila la 
victòria amb dos córners 
El Llinars va intentar escurçar distàncies als últims minuts de partit

CF Montmeló 1

Gallardo, El Ars, Cobo (Girabent), 
Fernández, Prat, Loinaz (De Sande), 
Lobato (Núñez), Cuadrado, Dos 
Santos (Martínez), Meneses i El 
Bouti (Agudo). 

Bellavista Milan 2

Ousmane, Zakariae, Diakhaby, 
Navarro (Martínez), El Hihioui 
(Mendoza), Gnorgo, Sofian 
(M’Ballo), Berruezo, Burama, Baldeh 
i Requena. 

ÀRBITRE: David Romero. Targetes grogues: Cobo, del Montmeló, i ALcçantara, 
Baheddi, Diao, Mendoza i Louah, del Bellavista Milan.

GOLS: 0-1, Danjo, min 31; 1-1, Cuadrado, min 60; 1-2, Louah, min 69. 

CE Llinars 0

Martín (Alhassan), Carrillo, 
Mamadou (Domínguez), Corrib, 
Janita, Garcia, Palacios (González), 
Ninou, Sorolla, Guijarro i Canals 
(Alseny). 

FC Sant Celoni 3

Morera, Peña, González, Gesti, 
Hernández (Albarran), Argemí (Pan), 
Castro, Guillén, Novo, Aguilera 
(Puig) i Jordan .

ÀRBITRE: Yeray Ballesteros. TG: Mamadou, Chorrib i Ninou, del Llinars, i 
González, Castro i Pan, del Sant Celoni.

GOLS: 0-1, Gesti, min 19; 0-2, Novo, min 64; 0-3, Jordan, min 71. 
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LLIGA LEB PLATA

COPA CATALUNYA MASCULINA

Rec. Gaudí CB Mollet 92

Marc Sesé (10), Ignasi Belver (4), 
Javi Rodríguez (2), Yeikson Montero 
(24) i Carles Marzo (2) –[cinc 
inicial]–; Toni Figuerola (7), Sergi 
Tell (2), Àngel Soto (6), Marc Pagès 
(23), Imanol Martínez (4) i Jean 
Emmanuel Pierre-Charles (8).

València BC B 69

Diego Rivas, Bautista Lugarini (9), 
Guillem Ferrando, Gonzalo Bressan 
(10) i Millán Jiménez (13) –[cinc 
inicial]–; Rafael Vila (5), Alejandro 
Rivas (13), Alejandro Ortega (8), 
Juan Santiago Hierrezuelo, Alejandro 
Bellver (9) i Sergio de Larrea (2).

ÀRBITRES: Fernando Martínez i Alexis Fuentes. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Alejandro Rivas del València B. Van assenyalar tècniques a Pagès del 
Mollet i a Bressan (2, min 38) i a l’entrenador del València B.

PARCIALS: 21-15 [primer quart]; 50-29 [descans]; 75-51 [tercer quart] i 92-69.

Mollet del Vallès

Xavi Mas

El pavelló de Plana Lledó es 
manté pràcticament inexpug-
nable per a un Recanvis Gau-
dí CB Mollet que, després 
de perdre-hi en l’estrena a 
casa contra el Bueno Arenas 
Albacete Basket –en la pròr-
roga–, ha guanyat tots els 
partits davant la seva afició. 
El darrer rival a caure-hi va 
ser el València B (92-69), 
que dissabte va patir el gran 
encert ofensiu dels homes de 
Josep Maria Marsà –encert 
que havia perdut dimecres, 
a Cartagena, malgrat la vic-
tòria.

La victòria, onzena de la 
temporada, combinada amb 
la resta de resultats, situa els 
molletans al quart lloc, a tres 
victòries d’un Albacete llan-
çat –set victòries seguides–, 
a una del Sant Antoni eivis-
senc i del Benicarló i amb el 
bàsquet average guanyat amb 
un altre rival –Alginet, Car-
tagena i ara València B.

Yeikson Montero –màxim 
encistellador del partit amb 
24 punts– va començar a 
posar les bases del que seria 
una altra nit d’encert ano-
tador molletana amb dos 
triples que van tenir conti-
nuïtat en la figura de Marc 
Pagès –11 dels 12 triples 
molletans van portar la seva 
signatura, sis el dominicà i 
cinc de Pagès–. El València 

COP. CAT. FEM.

Al Granollers 
se li escapa 
la victòria en 
l’última jugada

CB Granollers 53

Musach, Marata (4), Ferrer (8), 
Povedano (5) i Molina (10) –[cinc 
inicial]–; Conejos (4), Valverde, Lobo, 
Ibern (14), Laborda (7) i Aguilar (1).

Manresa CBF 55

Ribera (10), Beltran (9), Espinal 
(2), Garcia (6) i Soteras (6) –[cinc 
inicial]–; Clotet (2), Maria Vila, Caro 
(2), Clàudia Vila (8), Martí (10) i 
Fornells.

ÀRBITRES: Antonio Alcaraz i Roger 
Carreras. No hi van haver eliminades 
per cinc faltes personals.

PARCIALS: 16-16 [primer quart]; 
34-26 [descans]; 45-39 [tercer quart] 
i 53-55.

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers va tenir 
el líder contra les cordes 
durant 38 minuts però un 
parell de males decisions en 
atac i la qualitat del rival van 
permetre al Motor Munich 
Cadí Manresa CBF endur-se 
la victòria en l’última jugada 
(53-55). L’equip de Martí 
Roget va executar bé tot el 
que havien preparat durant 
la setmana i van dominar un 
Manresa que mai es va trobar 
còmode damunt la pista. Una 
certa davallada física de les 
granollerines i un petit col-
lapse en atac van permetre la 
remuntada visitant.

UE Montgat-NGK 75

Herrero (9), Baluda (6), Cerqueira 
(6), Balagué (10) i Medio (4) –[cinc 
inicial]–; Oleart (17), Rodríguez (7), 
Morales (2), Ribó (6) i Tomàs (8).

CB Granollers 63

Castro (9), Seidi (2), Homs (16), 
Maspons i Murciano (5) –[cinc 
inicial]–; Jordi Serra (8), Cervantes 
(6), Viñallonga (15), Auró (2), 
Subirachs i Xavi Serra.

ÀRBITRES: Albert Chamorro i Robert Dalmau. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Morales i Baluda de l’UE Montgat-NGK. Van assenyalar tènica a 
Balagué de l’UE Montgat-NGK.

PARCIALS: 15-15 [primer quart]; 28-29 [descans]; 51-41 [tercer quart] i 75-63.

Plana Lledó es manté inexpugnable
El Mollet talla la ratxa de quatre victòries del València B amb una clara victòria (92-69)
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Ignasi Belver va ser un corcó per als jugadors interiors del València B

B va reaccionar al bon inici 
molletà i, amb un parcial de 
0-9, va capgirar el marcador 
–del 9-2 al 9-11–. El 9-11 va 
ser el primer i únic avantatge 
dels taronges. Un triple de 
Montero va tornar a situar 
el Mollet al davant (12-11) 
i set punts seguits de Pagès 
–amb el seu primer triple del 
partit– van servir per tancar 
el primer quart amb sis punts 
de marge.

Tres triples pràcticament 
seguits de Pagès, a l’inici del 
segon quart, van servir per 
trencar el partit. El tècnic 
valencià va esgotar els dos 
temps morts en un marge 
de dos minuts, després d’en-
caixar un parcial de 13-2 en 
poc més de tres minuts. El 
Mollet, a banda d’un gran 
encert encistellador, ofegava 
l’atac valencià amb molta 
intensitat defensiva.

Un cop superada la barrera 
dels 20 punts el València va 
encistellar el seu primer tri-
ple. La millora de l’encert en 
el tir exterior valencià no va 
inquietar els de Marsà, que 
van continuar jugant amb 
molt criteri, dominant el 
rebot i imposant-se en totes 
les facetes del joc.

Un triple de Pagès al dar-
rer quart va permetre al 
Mollet assolir el màxim avan-
tatge de tot l’enfrontament 
(85-58), i va acabar el partit 
agradant-se i fent les delícies 
de l’afició.

El Ripotrans Lliçà d’Amunt fa 
una gran primera part però es 
desfà en la represa
Coalci-CB Sant Josep 69

González, Aguado (8), Ruiz, Aza (1) 
i Fernández (33) –[cinc inicial]–; Ríos 
(8), Orrantia, Sánchez (9), Viñallonga 
i Arqués (10).

Ripotrans Lliçà d’Am. 58

Castillo (5), Carracedo (8), Manero 
(2), Katumba (7) i Martínez (11) 
–[cinc inicial]–; Jordan (3), Farré (3), 
Candil (16), Castro (3), Pou i Abad.

ÀRBITRES: Leandro Nicolás i Remi Tauler. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Carracedo del Ripotrans Lliçà d’Amunt. Van xiular falta 
antiesportiva a Sánchez del Coalci-CB Sant Josep. Van assenyalar tècnica a 
Viñallonga del Coalci-CB Sant Josep.

PARCIALS: 16-18 [primer quart]; 23-35 [descans]; 49-46 [tercer quart] i 69-58.

Badalona (el Barcelonès)

EL 9 NOU

El Ripotrans Lliçà d’Amunt 
va fer un gran inici de partit, 
i va arribar al descans amb 
12 punts de marge però a la 
segona va perdre tot l’encert 
que havia tingut a la primera 
i va veure com el Coalci-CB 

Sant Josep li remuntava el 
resultat per acabar enduent-
se la victòria.

El Lliçà va arribar al des-
cans al davant gràcies a l’en-
cert en el tir exterior –set tri-
ples– però a la represa no va 
saber aturar l’home clau dels 
locals, Marc Fernández, que 
va acabar amb 33 punts.

El Sant Gervasi es 
queda curt en la 
remuntada final i 
perd (74-73)

Badalona (el Barcelonès)

El Sant Gervasi va domi-
nar el primer quart i l’inici 
del segon però després va 
veure com el Círcol Cotoni-
fici Badalona li capgirava el 
marcador i aconseguia una 
soferta victòria per un ajus-
tadíssim 74 a 73. Els molle-
tans van tenir nou punts de 
marge durant el primer quart 
i cinc durant el segon. La 
remuntada al darrer quart 
els va apropar i el triple final 
de Marc Díaz els va deixar a 
les portes de la victòria. 

Sant Gervasi: Rabassó (9), 
Miquel (26), Montes (13), 
Martín i Caminal (2) –[cinc 
inicial]–; Orois, Díaz (12), 
Marzal (6) i Miranda (5).

Parcials: 20-21 [primer 
quart]; 41-37 [descans]; 62-57 
[tercer quart] i 74-73.

El tir exterior del Montgat 
fulmina el CB Granollers 
als últims minuts

Montgat (el Maresme)

EL 9 NOU

El CB Granollers va perdre 
l’oportunitat d’acostar-se 
als equips capdavanters en 
perdre contra un d’ells, l’UE 
Montgat-NGK, per 75 a 63, 
en un partit que es va decidir 
a tres minuts del final.

Després d’una primera 
meitat equilibrada i amb 
alternances al marcador, el 
Montgat va obrir forat al ter-
cer quart. A l’inici de l’últim 
quart els granollerins es van 
apropar a cinc punts però 
tres triples seguits d’Alfons 
Oleart van trencar definitiva-
ment el partit.
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El Recam Làser va a remolc  
del Reus i perd un altre partit 
El conjunt de Caldes continua sent poc efectiu als últims metres, malgrat jugar bé

HOQUEI - OK LLIGA MASCULINA
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Xavi Rovira va marcar l’empat a 2 del Caldes a l’inici de la segona meitat

Recam Làser Caldes 3

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

Reus Deportiu 4

Ballart, Aragonès, Marín, Julià 
i Gelmà –cinc inicial–; Zapater, 
Giménez, Salvat, Del Río i Rojas. 

ÀRBITRES: Xavier Buixeda i Gerard Gorina. Tergetes blaves: Sito Ricart, del 
Recam Làser Caldes, i Julià, del Reus. 

GOLS: 0-1, Gelmà, min 16; 0-2, Marín, min 21; 1-2, Ricart, min 23; 2-2, Rovira, 
min 26; 2-3, Julià, min 35; 3-3, Blanqué, min 37; 3-4, Gelmà, min 39. 

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Caldes va tornar a ensope-
gar amb la falta d’encert als 
últims metres dissabte a la 
Torre Roja contra el Reus (3-
4). L’equip dirigit per Eduard 
Candami va anar a remolc 
durant tot el partit i no va ser 
capaç de donar la campanada, 
malgrat les ocasions i el joc. 
Els últims metres continuen 
duent de corcó el Caldes, des-

sabte, el Reus es va avançar al 
minut 16 amb un gol de Gel-
mà des de lluny, que va passar 
entre les cames de Ferran 
Rosa. Al cap d’uns instants, 
Marín va fer el 0-2 després 
d’una jugada col·lectiva. El 
Recam Làser Caldes, però, no 
es va donar per vençut i va 
igualar el marcador amb un 
gol després d’un un contra un 
de Sito abans del descans i un 
altre de Rovira de falta direc-
ta, al minut 26.

El Caldes va tenir ocasions 
per avançar-se, fins i tot un 
penal, que va fallar Rosa al 
minut 31. El Reus, però, va 
tenir la falta 10 i Julià va 
posar els del Baix Camp 2-3. 
Dos minuts després, Blanqué 
va marcar l’empat després 
d’una bona jugada indivi-
dual per darrere la porteria 
i el partit es va igualar tant 
pel que fa al marcador com 
en el joc. Una errada en un 
bloqueig, però, va donar peu 
finalment Gelmà a fer el 3-4.

El Reus va fer-se seu el 
partit als últims minuts. 
Es va tancar al darrere i el 
Caldes es va veure obligat 
a fer mans i mànigues per 
crear ocasions. Candami va 
treure el porter i va disputar 
els últims instants amb cinc 
jugadors de camp, però de 
res va servir perquè els valle-
sans s’enduguessin almenys 
un punt.

El CN Granollers 
es classifica per 
a la primera fase 
de l’ascens 

CN Granollers 14

Salas, Peralta (2), Colominas (2), 
Riesco, Vera (2), Bertran (1), Troyano 
(3), Sánchez (2), Ruiz (1), Antonov 
(1), Valero, i Fernández. 

CN Caballa 8

Rodríguez, Abdeselam, Reguera (2), 
Ferández (2), Martínez, Molina (2), 
Ruiz, Caracuel, Serrán, Gómez (1) i 
Fernández (1). 

ÀRBITRES: Alex Márquez, Jorge 
Cisneros i Oscar Sánchez.

PARCIALS: 2-3, 7-4, 12-7 i 14-8.

Granollers

EL 9 NOU

El CN Granollers de waterpo-
lo es va classificar aquest dis-
sabte a casa per a la primera 
fase del play-off d’ascens 
després de guanyar amb con-
tundència el Caballa de Ceu-
ta (14-8). L’equip va sortir 
nerviós als primers minuts. 
El Granollers, però, es va des-
pertar més tard i va mantenir 
una pressió alta durant la 
resta de partit, amb diverses 
ocasions de gol. Els vallesans 
necessitaven guanyar si voli-
en ser entre els vuit equips 
que es començaran a dispu-
tar l’ascens a Divisió d’Ho-
nor. A partir del 26 de febrer 
el Granollers disputarà dues 
voltes contra els equips del 
grup A. 

1a WATERPOLO

Bigues i Riells del Fai 

EL 9 NOU

La manca d’encert de cara 
a porteria continua sent 
l’assignatura pendent d’un 
ORKLA-Bigues i Riells que 
va perdre, a la seva pista, 
contra un rival directe com 
és el Deportivo Liceo (1-4), 
que ja les supera en la classi-
ficació.

El Bigues va començar el 
partit dominant. Va esta-
vellar un xut al pal tot just 
començar i va disposar d’oca-
sions per haver-se avançat 
al marcador, però va ser el 
Liceo qui va aprofitar una 
errada de marcatge per 
trobar Sanjurjo tota sola al 
segon pal.

HOQUEI FEMENÍ - OK LLIGA FEMENINA

La manca d’encert 
penalitza l’ORKLA 
Bigues davant el Liceo
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Marta Borràs, del Bigues, en una jugada del partit d’aquest dissabte al vespre al pavelló de Can Badell

Orkla-Bigues i Riells 1

Saldaña, Sofi Re, M. Borràs, Rubio 
i Igualada [cinc inicial]; Klein (ps), 
Cañadó, Camp i Erika.

Deportivo Liceo 4

Caretta, Gaete, Sanjurjo, Soto i Lucía 
Yáñez [cinc inicial]; Mosquera (ps), 
Garrote, Lara Yáñez i Diz.

ÀRBITRE: Alan Navarro.

GOLS: 0-1, Sanjurjo, min 17; 0-2, 
Sanjurjo, min 35; 1-2, Erika, min 40; 1-
3, Sanjurjo, min 43; 1-4, Gaete, min 49.

Amb el 0-1 es va arribar al 
descans i la segona va comen-
çar com la primera, amb un 
xut al pal de les de Ramon 
Peralta. Un xut llunyà, que 

va fer un bot estrany, va 
suposar el 0-2. Maria Iguala-
da va desaprofitar una falta 
directa pocs minuts abans 
que Erika Ghirardello escur-

cés distàncies amb un altre 
xut llunyà. El Bigues conti-
nuava dominant i va disposar 
d’un munt d’ocasions que no 
van trobar porteria i el Liceo, 

en dues jugades aïllades, va 
sentenciar. Marta Borràs, en 
una jugada fortuïta, va rebre 
un cop d’estic i va haver de 
deixar la pista abans d’hora.

prés de perdre també dime-
cres passat contra l’Igualada 

per aquesta mateixa situació.
Pel que fa al partit de dis-
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La Concòrdia fitxa Jaime 
Martínez com a nou entrenador
Va començar la feina dilluns i debutarà dissabte que ve a casa contra l’Eixample
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Jaime Martínez –a l’esquerra– és el nou entrenador de La Concòrdia. A la dreta, el coordinador del club, Ivan Beas

La Llagosta

EL 9 NOU

Jaime Martínez va començar 
la setmana passada com a 
nou entrenador de La Con-
còrdia de futbol sala, en 
substitució de Javi Ruiz, que 
va deixar l’equip ara fa unes 
jornades pels mals resultats 
i de mutu acord amb el club. 
Els últims partits els havia 
dirigit el coordinador de club 
de la Llagosta, Ivan Beas. De 
moment, Martínez ha fet 
tres entrenaments a l’espera 
de debutar dissabte que ve 
contra l’Eixample a casa.

Martínez, fins ara director 
esportiu del Montcada, té 

experiència a la banqueta de 
diversos equips masculins 
de Segona Divisió i juvenil 
i a la Primera Divisió esta-
tal femenina. “Amb els tres 
entrenaments que hem fet, 
considero que tenim un bon 
equip”, diu Martínez.

El nou entrenador admet 
que caldrà fer alguns ajus-
taments tàctics per assolir 
els objectius del club, que 
vol acabar entre els quatre 
primers de la Segona Divi-
sió estatal. Ara l’equip és 
vuitè, amb 24 punts. Jaime 
Martínez arriba amb una 
idea premeditada de joc. 
“M’agrada molt la defensa 
individual i la pressió alta”, 
diu. L’equip prendrà aquest 
rumb, de moment, a l’espera 
dels fruits que doni aquesta 
manera de jugar. 

El desig per part del nou 
entrenador és tenir un equip 
competitiu. I una de les coses 
més importants: “Volem que 
siguin els altres equips que 
els que es preocupin quan 
juguin amb nosaltres.” 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

Menorca, 80 - Real Canoe, 78
H. Gran Canaria, 62 - Globalcaja La Roda, 69
Zentro B. Madrid, 78 - Benicarló, 68
St. Antoni Ibiza, 67 - Safir Fruits Alginet, 74
El Ventero CBV, 93 - FC Cartagena CB, 85
Recanvis G. Mollet, 92 - Valencia BC, 69
Albacete, 66 - CB Cornellà, 53

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Albacete..........................18 14 4 1430 1275 32
 2.- Sant Antoni Ibiza ..........17 12 5 1296 1156 29
 3.- Globalcaja La Roda ........18 11 7 1344 1291 29
 4.- Recanvis G. Mollet ...... 17 11 6 1387 1385 28
 5.- CB Cornellà ....................18 10 8 1304 1295 28
 6.- Benicarló ........................16 11 5 1135 1097 27
 7.- Valencia BC ....................18 8 10 1398 1345 26
 8.- FC Cartagena CB ...........16 10 6 1293 1185 26
 9.- Menorca .........................16 9 7 1195 1118 25
 10.- Zentro B. Madrid ..........18 6 12 1340 1495 24
 11.- Real Canoe .....................17 6 11 1363 1427 23
 12.- H. Gran Canaria .............17 4 13 1191 1362 21
 13.- Safir Fruits Alginet .......16 4 12 1107 1239 20
 14.- El Ventero CBV .............16 3 13 1150 1263 19

Copa Catalunya. Grup 3

B. Pia Sabadell, 49 - UB Sant Adrià, 88
CB Castellar, 53 - CB Santa Coloma, 74
Badalona, 74 - Sant Gervasi, 73
Vive-El Masnou, 69 - UE Mataró, 60
Sant Josep, 69 - Ripotrans CB Lliçà, 58
UE Montgat, 75 - CB Granollers, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UB Sant Adrià ................16 13 3 1286 1052 29
 2.- Badalona .........................16 13 3 1078 945 29
 3.- UE Montgat ...................15 12 3 1162 1003 27
 4.- CB Granollers .............. 15 10 5 1067 980 25
 5.- UE Mataró ......................16 9 7 1232 1211 25
 6.- CB Santa Coloma ...........15 10 5 1063 1029 25
 7.- Vive-El Masnou .............15 8 7 1071 1028 23
 8.- Sant Josep .......................14 6 8 1035 1018 20
 9.- Sant Gervasi ...................16 4 12 1178 1263 20
 10.- B. Pia Sabadell ...............15 2 13 918 1135 17
 11.- CB Castellar ...................13 3 10 860 1004 16
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 14 0 14 733 1015 14

Primera categoría. Grup 1

AE Minguella, 82 - CB Matadepera, 74
AEC Collblanc, 82 - Sant Cugat, 77
El Círcol B, 67 - CB Prat, 60
CB Sant Josep Obrer, 63 - A.E.S.E. B, 67
CE Sant Nicolau, 83 - Centre Catòlic, 67
CN Caldes A, 58 - CB Granollers 2, 46

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CN Caldes A ................. 16 12 4 1156 1020 28
 2.- AE Minguella .................16 11 5 1130 1049 27
 3.- CB Granollers 2 ........... 16 10 6 1060 966 26
 4.- El Círcol B.......................15 11 4 974 955 26
 5.- CE Sant Nicolau .............15 10 5 1094 1012 25
 6.- CB Prat ............................15 8 7 1037 1006 23
 7.- AEC Collblanc................16 6 10 1017 1051 22
 8.- Centre Catòlic................15 6 9 1016 1027 21
 9.- A.E.S.E. B ........................16 5 11 979 1123 21
 10.- CB Sant Josep Obrer .....15 5 10 897 996 20
 11.- CB Matadepera ..............14 5 9 967 990 19
 12.- Sant Cugat ......................13 2 11 908 1040 15

Segona Categoria. Grup 7

AE Minguella B - UB Sant Adrià B, sr.
CB La Garriga, 64 - Vilanova del Vallès, 44
CB Parets, 53 - UB Mir, 71
El Masnou, 75 - Cerdanyola Al Dia B, 61
Les Franqueses, 74 - Lliçà d’Amunt B, 63
CB Mollet B, 67 - CB Sant Celoni, 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UB Mir ............................16 12 4 1207 1015 28
 2.- AE Minguella B .............14 13 1 1020 855 27
 3.- CB Les Franqueses ...... 14 10 4 936 857 24
 4.- UB Sant Adrià B.............14 9 5 975 907 23
 5.- Vive-El Masnou .............14 8 6 985 945 22
 6.- CB La Garriga .............. 15 7 8 997 1013 22
 7.- Cerdanyola Al Dia B .....15 6 9 923 968 21
 8.- CB Parets ..................... 15 6 9 883 930 21
 9.- CB Lliçà d’Amunt B ..... 16 5 11 980 1119 21
 10.- CB Mollet B ................. 16 4 12 1020 1149 20
 11.- Vilanova del Vallès ..... 14 4 10 802 885 18
 12.- CB Sant Celoni ............ 13 4 9 794 879 17

Tercera Categoria. Grup 1

Pia Sabadell B - Natació Terrassa B, sr.
CB Castellar B, 75 - Sant Cugat 2, 73
Sant Quirze BC, 90 - CB Nou Badia, 78
Sabadell BQ Vallès, 63 - Can Parellada, 47
Natació Sabadell B, 76 - CB Ripollet B, 77
CN Caldes B, 62 - CB Castellbisbal B, 51

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CN Caldes B ................. 16 10 6 1014 977 26
 2.- Natació Terrassa B ........15 10 5 995 856 25
 3.- Sant Quirze BC ..............16 9 7 1108 1128 25
 4.- CB Ripollet B .................13 11 2 986 813 24
 5.- Pia Sabadell B ................13 11 2 872 742 24
 6.- Natació Sabadell B ........13 8 5 882 804 21
 7.- Can Parellada .................16 4 12 1006 1132 20
 8.- CB Castellar B ................14 6 8 847 914 20
 9.- CB Castellbisbal B .........15 5 10 932 1006 20
 10.- CB Nou Badia .................14 4 10 880 949 18
 11.- Sabadell BQ Vallès ........12 4 8 634 756 16
 12.- Sant Cugat 2 ...................13 3 10 724 803 16

Grup 4 

CB Llinars, 67 - CB Cardedeu, 61
CB Tona B, 58 - CB Vic 3, 97
Montmeló CB, 74 - Sant Gervasi 2, 67
Bàsquet Neus - CB L’Ametlla, ajornat
Canovelles BC, 62 - Gramanet BC, 70
CB Mollet C, 66 - CB Granollers 3, 67

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic 3 ..........................15 15 0 1312 822 30
 2.- CB Llinars .................... 14 12 2 859 810 26
 3.- Gramanet BC..................14 10 4 940 831 24
 4.- CB Granollers 3 ........... 14 8 6 847 828 22
 5.- CB Mollet C ................. 16 6 10 1087 1103 22
 6.- Canovelles BC .............. 15 7 8 1015 1017 22
 7.- Bàsquet Neus .................14 6 8 841 914 20
 8.- CB L’Ametlla ............... 14 6 8 886 956 20
 9.- Montmeló CB .............. 15 5 10 860 1010 20
 10.- Sant Gervasi 2 ................15 4 11 921 1055 19
 11.- CB Cardedeu ................ 14 5 9 923 978 19
 12.- CB Tona B .......................12 2 10 704 871 14

Femení
Copa Catalunya

Bàsquest Safa Claror, 65 - CB Balaguer, 67
CB Granollers, 53 - Cadí Manresa, 55
Natació Terrassa, 52 - AB Premià, 40

CEEB Tordera, 64 - CBF Cerdanyola, 72
EBAE Sese, 30 - CEJ L’Hospitalet, 68

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola.............15 14 1 1007 780 29
 2.- CEJ L’Hospitalet ............16 12 4 952 738 28
 3.- Cadí Manresa .................16 12 4 983 876 28
 4.- CEEB Tordera ................15 9 6 968 936 24
 5.- CB Balaguer ...................14 7 7 778 817 21
 6.- CB Granollers .............. 16 5 11 811 946 21
 7.- AB Premià ......................15 5 10 756 835 20
 8.- EBAE Sese ......................14 6 8 778 775 20
 9.- Bàsquest Safa Claror .....15 4 11 722 903 19
 10.- Natació Terrassa ............14 1 13 661 810 15

Primera Categoria. Grup 1

Sant Cugat Negre - FD Cassanenc, ajornat
CB Argentona, 68 - Femení Osona A, 63
Sutton Cerdanyola - CN Caldes, sr.
Sant Andreu Natzaret, 54 - GEIEG B, 36
Sabadell BQ Vallès, 51 - CE Onyar, 46
Sant Gervasi 1, 68 - CBU Lloret , 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- FD Cassanenc.................15 12 3 1016 787 27
 2.- CE Onyar ........................15 11 4 869 764 26
 3.- Femení Osona A ............14 11 3 852 726 25
 4.- Sant Gervasi 1 ................15 10 5 924 800 25
 5.- Sant Andreu Natzaret ...16 8 8 896 908 24
 6.- GEIEG B ..........................15 9 6 856 826 24
 7.- CB Argentona ................16 6 10 807 920 22
 8.- Sabadell BQ Vallès ........15 7 8 811 851 22
 9.- Sant Cugat Negre ..........13 7 6 805 770 20
 10.- CN Caldes .................... 15 3 12 786 960 18
 11.- Sutton Cerdanyola ........15 3 12 727 861 18
 12.- CBU Lloret  ....................14 2 12 690 866 16

 FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

FC Vilafranca, 0 - CE Manresa, 4
UE Castelldefels, 1 - Girona B, 3
UE Olot, 0 - CF Pobla Mafumet, 4
UE Vilassar de Mar, 0 - CP San Cristóbal, 1
UE Sants, 2 - FE Grama, 2
UE Sant Andreu, 3 - FC Ascó, 1
L’Hospitalet CE, 2 - EE Guineueta, 0
CF Peralada, 1 - EC Granollers, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................21 12 5 4 39 21 41
 2.- CE Manresa ................22 10 10 2 30 15 40
 3.- CP San Cristóbal .......22 11 7 4 29 19 40
 4.- Girona B ......................21 11 5 5 22 15 38
 5.- CF Peralada ................21 9 10 2 32 16 37
 6.- L’Hospitalet CE .........22 11 4 7 29 21 37
 7.- UE Sant Andreu ........21 10 3 8 30 22 33
 8.- FE Grama ....................21 8 7 6 24 18 31
 9.- FC Vilafranca .............21 7 8 6 16 19 29
 10.- UE Vilassar de Mar ...22 6 9 7 18 17 27
 11.- UE Castelldefels ........21 8 3 10 23 29 27
 12.- CF Pobla Mafumet ....22 7 4 11 20 20 25
 13.- UE Figueres ...............20 5 6 9 18 22 21
 14.- UE Sants .....................22 5 6 11 18 28 21
 15.- EC Granollers .......... 21 5 3 13 20 35 18
 16.- EE Guineueta .............21 3 5 13 11 37 14
 17.- FC Ascó .......................21 3 5 13 15 40 14

Primera Catalana. Grup 1

Les Franqueses CF, 3 - Llagostera B, 1
CE Banyoles, 0 - UE La Jonquera, 2

Unificació Llefià CF, 2 - Martinenc CF, 3
Palamós CF, 2 - Mollet CF, 1
Montañesa CF, 1 - Parets CF, 0
Lloret CF, 3 - L’Escala FC, 2
EF Mataró, 1 - CD Bescanó, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- L’Escala FC .................17 10 3 4 34 20 33
 2.- Montañesa CF............17 10 3 4 25 18 33
 3.- Mollet CF ................. 17 9 2 6 25 16 29
 4.- CD Bescanó ................16 8 4 4 24 23 28
 5.- Lloret CF ....................17 8 3 6 27 23 27
 6.- Palamós CF.................17 7 4 6 26 20 25
 7.- Parets CF ................. 16 7 3 6 25 23 24
 8.- Martinenc CF .............17 6 6 5 22 21 24
 9.- EF Mataró ...................17 6 5 6 21 19 23
 10.- CE Banyoles ...............17 6 5 6 14 15 23
 11.- Unificació Llefià CF ..17 4 8 5 23 22 20
 12.- Les Franqueses CF .. 17 5 3 9 23 25 18
 13.- Llagostera B ...............17 2 5 10 12 34 11
 14.- UE La Jonquera .........17 2 2 13 9 31 8

Segona Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa B ...............17 15 0 2 50 11 45
 2.- CD Masnou ................17 11 2 4 33 15 35
 3.- Premià CE...................17 11 2 4 37 26 35
 4.- CCD Turó Peira .........17 10 3 4 34 16 33
 5.- UD Molletense ........ 17 8 5 4 40 29 29
 6.- Vilassar de Mar B ......17 9 2 6 34 26 29
 7.- CF Lloreda ..................16 8 1 7 30 26 25
 8.- San Juan Montcada ...16 7 3 6 35 24 24
 9.- EF Barberà Andalucía 16 5 3 8 25 38 18
 10.- Racing Vallbona ........17 5 2 10 29 29 17
 11.- UD Parc ......................17 4 5 8 29 40 17
 12.- CF Singuerlín.............15 5 2 8 21 33 17
 13.- UE Sabadellenca ........17 4 5 8 24 40 17
 14.- CD Montcada .............17 3 6 8 23 37 15
 15.- CE Canyelles ..............16 3 3 10 16 33 12
 16.- UD At.Gramanet .......15 1 2 12 8 45 5

Grup 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Caldes Montbui . 17 11 5 1 37 18 38
 2.- FC Cardedeu ............ 17 9 6 2 37 17 33
 3.- CF Torelló ..................17 10 3 4 28 18 33
 4.- UE Gurb ......................17 7 8 2 28 20 29
 5.- AT. Sant Pol ................17 7 5 5 31 24 26
 6.- CF Argentona ............17 7 5 5 26 27 26
 7.- UD Cirera ...................17 6 6 5 33 29 24
 8.- CD Malgrat ................17 7 3 7 28 29 24
 9.- UD Taradell................17 7 2 8 26 28 23
 10.- UD Molinos ...............17 5 7 5 27 21 22
 11.- CE Llavaneres ............17 6 4 7 29 25 22
 12.- Unif. Santa Perpètua 17 5 4 8 21 32 19
 13.- CF Parets B .............. 17 5 2 10 19 32 17

 14.- CF La Torreta .......... 17 2 8 7 22 37 14
 15.- Oar Vic A ....................17 2 4 11 13 29 10
 16.- St Julià Vilatorta .......17 2 4 11 14 33 10

Tercera Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Voltregà ................18 13 4 1 51 20 43
 2.- Olímpic La Garriga.. 18 11 5 2 39 26 38
 3.- CF Folgueroles ..........18 11 4 3 49 26 37
 4.- UE Centelles ..............18 11 4 3 48 27 37
 5.- FC Pradenc .................18 9 4 5 40 21 31
 6.- Santa Eugènia ............17 9 4 4 33 28 31
 7.- CE Moià ......................18 9 2 7 39 33 29
 8.- St Feliu de Codines . 18 9 2 7 31 27 29
 9.- UE Tona B...................18 7 4 7 28 24 25
 10.- CE Aiguafreda ......... 18 7 3 8 32 34 24
 11.- CE Roda de Ter ..........18 7 1 10 26 43 22
 12.- UE Seva .......................18 6 1 11 34 47 19
 13.- CF Caldes Montbui B 18 5 3 10 36 43 18
 14.- CE Navàs B .................17 4 4 9 18 35 16
 15.- Sant Vicenç Torelló ...17 3 2 12 28 42 11
 16.- CF Castellterçol  ........16 2 4 10 23 42 10
 17.- CD Borgonyà ..............17 1 1 15 18 55 4

Grup 9

Vilanova del Vallès, 7 - CE Lliçà d’Amunt, 4
CF Ametlla Vallès - FC Cardedeu B, ajornat
At.Vallès, 3 - CE La Batllòria, 0
CD Montornés Norte, 4 - CE Llerona, 0
Montmeló UE, 1 - Bellavista Milán, 2
CE Llinars, 0 - Sant Celoni FC, 3
FC Lliçà de Vall, 1 - CF Vilamajor, 4
UE Canovelles, 2 - CF Palautordera, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Celoni FC ......... 17 10 5 2 54 25 35
 2.- Bellavista Milán ...... 17 9 4 4 30 24 31
 3.- FC Cardedeu B ......... 15 9 2 4 36 19 29
 4.- CD Montornés Norte 17 8 5 4 39 28 29
 5.- At.Vallès .................. 17 8 4 5 35 29 28
 6.- CE Llerona ............... 16 8 3 5 35 33 27
 7.- CF Ametlla Vallès.... 16 8 2 6 40 35 26
 8.- Vilanova del Vallès . 17 6 6 5 45 38 24
 9.- CF Palautordera ...... 17 6 5 6 39 34 23
 10.- UE Canovelles ......... 17 5 6 6 35 32 21
 11.- CE Lliçà d’Amunt .... 17 6 2 9 31 37 20
 12.- CF Vilamajor ........... 17 5 5 7 29 38 20
 13.- Montmeló UE .......... 16 5 4 7 32 35 19
 14.- CE Llinars ................ 16 5 4 7 28 34 19
 15.- CE La Batllòria ........ 17 3 2 12 22 47 11
 16.- FC Lliçà de Vall........ 17 1 3 13 21 63 6

Grup 14

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CD Badia .....................17 15 1 1 65 21 46
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	 2.-	La	Romànica	..............17	 12	 3	 2	 46	 31	 39
	 3.-	SD	Pajaril....................17	 10	 3	 4	 38	 28	 33
	 4.-	Roureda	......................17	 9	 1	 7	 31	 33	 28
	 5.-	Martorelles.............. 17	 7	 5	 5	 40	 28	 26
	 6.-	Sta.	M.	Montcada	......17	 8	 2	 7	 34	 35	 26
	 7.-	Can	Gambús	...............17	 7	 4	 6	 33	 31	 25
	 8.-	Unif.	Sta.	Perpètua....17	 6	 4	 7	 31	 31	 22
	 9.-	Sant	Quirze	V.	............17	 7	 1	 9	 32	 36	 22
	10.-	Sta.	Eulàlia	Ronçana	17	 6	 3	 8	 34	 36	 21
	11.-	Ripollet	.......................17	 6	 3	 8	 26	 34	 21
	12.-	Huracan	......................17	 5	 4	 8	 39	 35	 19
	13.-	Escola	Barberà	...........17	 5	 3	 9	 20	 40	 18
	14.-	Llano	SBD...................17	 5	 2	 10	 25	 44	 17
	15.-	Badalona	Sud	.............17	 4	 2	 11	 36	 52	 14
	16.-	Cercle	Sabadellès	......17	 2	 3	 12	 23	 38	 9

Quarta Catalana. Grup 4

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Taradell	......................15	 13	 2	 0	 66	 21	 41
	 2.-	St	Miquel	Balenyà	.....16	 12	 2	 2	 54	 13	 38
	 3.-	St	Hilari	......................16	 9	 5	 2	 49	 28	 32
	 4.-	Balenyà	At.	.................16	 9	 3	 4	 45	 33	 30
	 5.-	OAR	Vic	......................16	 9	 1	 6	 36	 30	 28
	 6.-	Gurb	............................16	 6	 4	 6	 35	 38	 22
	 7.-	Tona	............................16	 5	 5	 6	 34	 30	 20
	 8.-	St	Feliu	Codines	...... 16	 6	 1	 9	 34	 41	 19
	 9.-	Ol.	la	Garriga	........... 16	 5	 2	 9	 40	 41	 17
	10.-	St	Julià	Vilatorta	.......16	 5	 2	 9	 35	 39	 17
	11.-	Riudeperes	.................15	 5	 2	 8	 36	 49	 17
	12.-	Figaró	....................... 16	 4	 1	 11	 21	 48	 13
	13.-	Collsuspina	................16	 3	 4	 9	 24	 54	 13
	14.-	Viladrau	......................16	 1	 4	 11	 10	 54	 7

Grup 6

Cabrils,	6	-	Arenys	de	Munt,	2
Dosrius,	1	-	Alella	2013,	2
La	Torreta,	4	-	At.	Vallès,	4
Sant	Fost,	6	-	Masnou,	2
Joventut	Teià	-	Cabrera,	ajornat
Vilassar	Dalt,	6	-	Salesians	Mataró,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Vilassar	Dalt	..............15	 12	 2	 1	 58	 10	 38
	 2.-	Cabrils	........................16	 11	 3	 2	 47	 23	 36
	 3.-	Alella	2013	.................16	 11	 2	 3	 45	 22	 35
	 4.-	Blanc-Blava	la	Roca	. 14	 10	 1	 3	 37	 24	 31
	 5.-	Premià	........................15	 9	 2	 4	 48	 22	 29
	 6.-	Masnou	.......................15	 9	 2	 4	 45	 35	 29
	 7.-	La	Torreta	................ 14	 5	 4	 5	 34	 32	 19
	 8.-	Salesians	Mataró	.......16	 5	 2	 9	 35	 45	 17
	 9.-	Dosrius	.......................15	 4	 2	 9	 25	 35	 14
	10.-	Sant	Fost	.................. 16	 3	 5	 8	 43	 60	 14
	11.-	At.	Vallès	................. 16	 3	 5	 8	 24	 51	 14
	12.-	Cabrera	.......................15	 3	 2	 10	 21	 38	 11
	13.-	Joventut	Teià	.............14	 2	 3	 9	 16	 35	 9
	14.-	Arenys	de	Munt	........15	 0	 3	 12	 14	 60	 3

Grup 11

Corró	Amunt,	0	-	Bigues,	3
At.Lliçà	d’Amunt,	3	-	CF	Ametlla,	6
Ramassà,	6	-	Sentmenat,	1
Lourdes,	1	-	Santa	Agnès,	1
At.	Vallès	B,	2	-	Palau-Solità,	2
Vallgorguina,	5	-	Llinars,	3
Vilamajor,	3	-	La	Llagosta,	4
Caldes	Montbui,	1	-	AE	Ametlla,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Corró	Amunt	........... 18	 14	 1	 3	 63	 24	 43
	 2.-	Bigues	...................... 17	 13	 1	 3	 56	 20	 40
	 3.-	Caldes	Montbui	....... 18	 13	 1	 4	 58	 39	 40
	 4.-	AE	Ametlla	.............. 17	 11	 3	 3	 63	 27	 36
	 5.-	Palau-Solità	................17	 11	 2	 4	 43	 22	 35
	 6.-	Ramassà	................... 18	 11	 1	 6	 56	 27	 34
	 7.-	La	Llagosta	.............. 18	 10	 4	 4	 54	 38	 34
	 8.-	Santa	Agnès	............. 18	 9	 6	 3	 49	 24	 33
	 9.-	Lourdes	.................... 17	 10	 2	 5	 41	 19	 32
	10.-	At.	Vallès	B	.............. 18	 4	 5	 9	 41	 49	 17
	11.-	Vallgorguina	............ 18	 4	 3	 11	 41	 54	 15
	12.-	CF	Ametlla	............... 18	 4	 1	 13	 26	 68	 13
	13.-	Llinars	...................... 18	 3	 2	 13	 26	 55	 11
	14.-	Vilamajor	................. 18	 3	 2	 13	 30	 62	 11
	15.-	Sentmenat	..................18	 3	 1	 14	 30	 73	 10
	16.-	At.Lliçà	d’Amunt	.... 18	 1	 1	 16	 24	 100	 4

Femení
Preferent

CE	Llerona,	5	-	CE	Pontenc,	2
CE	Sabadell,	2	-	Fundació	Jupiter,	1
Fundació	Terrassa,	1	-	FC	Girona,	0
UE	Porqueres,	0	-	PBB	La	Roca,	1
CF	Palautordera,	3	-	Cerdanyola	Vallès,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	UE	Porqueres	.............18	 13	 2	 3	 39	 9	 41
	 2.-	CF	Palautordera	...... 16	 12	 3	 1	 53	 12	 39
	 3.-	Fundació	Terrassa	.....17	 11	 4	 2	 43	 17	 37
	 4.-	PBB	La	Roca	............. 16	 8	 4	 4	 37	 20	 28
	 5.-	FC	Girona	...................17	 8	 2	 7	 42	 23	 26
	 6.-	FC	Martinenc	.............17	 7	 4	 6	 36	 27	 25
	 7.-	CF	Cerdanyola	Vallès	17	 7	 3	 7	 31	 25	 24
	 8.-	CE	Llerona	............... 17	 4	 3	 10	 21	 43	 15
	 9.-	CE	Pontenc	.................17	 4	 2	 11	 15	 42	 14
	10.-	CE	Sabadell	................17	 3	 4	 10	 14	 43	 13
	11.-	Fundació	Jupiter	.......17	 0	 1	 16	 5	 75	 1

FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

CFS	Montsant,	6	-	Unión	Santa	Coloma,	4
CFS	Arenys	de	Munt,	2	-	Eixample,	0
CN	Caldes,	6	-	Gràcia	FSC,	4

CE	Jesús-Maria,	5	-	Futsal	Mataró	B,	4
AECS	L’Hospitalet,	2	-	CEFS	Prosperitat,	6
FCS	Arrahona,	2	-	EF	Les	Corts,	6
AE	Xarxa	Horta,	3	-	CFS	Montcada,	6
FS	Canet,	3	-	Sant	Joan	Vilassar,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FS	Canet	.....................15	 12	 2	 1	 73	 28	 38
	 2.-	EF	Les	Corts	...............16	 12	 2	 2	 71	 39	 38
	 3.-	CFS	Montsant	............16	 8	 3	 5	 65	 47	 27
	 4.-	CEFS	Prosperitat	.......16	 8	 3	 5	 71	 62	 27
	 5.-	CE	Jesús-Maria	..........16	 8	 3	 5	 59	 61	 27
	 6.-	CN	Caldes	................ 16	 6	 4	 6	 59	 60	 22
	 7.-	Unión	Santa	Coloma	.15	 6	 4	 5	 60	 62	 22
	 8.-	Gràcia	FSC	..................16	 7	 1	 8	 62	 72	 22
	 9.-	AECS	L’Hospitalet	....15	 6	 3	 6	 62	 61	 21
	10.-	CFS	Montcada	...........16	 5	 6	 5	 55	 58	 21
	11.-	CFS	Arenys	de	Munt	16	 6	 2	 8	 47	 52	 20
	12.-	Sant	Joan	Vilassar	.....16	 4	 6	 6	 72	 69	 18
	13.-	Eixample	.....................15	 5	 1	 9	 35	 58	 16
	14.-	Futsal	Mataró	B	.........16	 4	 2	 10	 54	 64	 14
	15.-	AE	Xarxa	Horta	.........15	 2	 4	 9	 30	 55	 10
	16.-	FCS	Arrahona	............15	 2	 2	 11	 51	 78	 8

Divisió d’Honor Catalana

Sant	Julià	de	Ramis,	3	-	CEFS	Manlleu,	0
FS	Parets,	8	-	FS	Sant	Cugat,	4
Ciutat	de	Mataró,	1	-	CFS	Vilamajor,	0
FS	Ripollet	B,	1	-	Montornès	La	Unión	B,	6
FS	Castellar,	6	-	Badalona	Futsal,	4
Vacarisses	CE,	5	-	CFS	Lloret,	7
EFS	Girona,	0	-	Rapid	Santa	Coloma,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FS	Castellar	................15	 12	 0	 3	 80	 48	 36
	 2.-	Ciutat	de	Mataró	.......15	 11	 0	 4	 79	 43	 33
	 3.-	FS	Parets	.................. 15	 10	 1	 4	 96	 55	 31
	 4.-	Rapid	Santa	Coloma	.15	 9	 4	 2	 56	 44	 31
	 5.-	Vacarisses	CE	.............15	 9	 1	 5	 70	 68	 28
	 6.-	Sant	Julià	de	Ramis	...15	 8	 3	 4	 58	 49	 27
	 7.-	CFS	Vilamajor	......... 15	 8	 0	 7	 56	 52	 24
	 8.-	CEFS	Manlleu	............15	 6	 3	 6	 54	 59	 21
	 9.-	CFS	Lloret	..................15	 5	 2	 8	 51	 46	 17
	10.-	FS	Sant	Cugat	............15	 5	 2	 8	 60	 67	 17
	11.-	Montornès	La	Unión	B	15	5	 2	 8	 55	 65	 17
	12.-	FS	Pineda	de	Mar	......14	 3	 2	 9	 51	 64	 11
	13.-	EFS	Girona	.................15	 2	 3	 10	 46	 65	 9
	14.-	Badalona	Futsal	.........14	 2	 3	 9	 43	 85	 9
	15.-	FS	Ripollet	B	..............14	 2	 2	 10	 40	 85	 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	..............15	 9	 1	 5	 53	 38	 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..................15	 3	 4	 8	 44	 59	 13
	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

Puente	Genil,	28	-	Atlético	Valladolid,	23
BM	Torrelavega	-	Bada	Huesca,	ajornat
Fraikin	Granollers,	33	-	BM	Benidorm,	29
Incarlopsa	Cuenca,	30	-	Helvetia	
Anaitasuna,	30
Bidasoa	Irún,	25	-	Frigoríficos	Morrazo,	25
Viveros	Herol	Nava,	24	-	Barça,	42
Logroño	La	Rioja,	32	-	Antequera,	22
Ademar	León,	20	-	L.Cantabria	Sinfín,	21

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................17	 16	 0	 1	 601	 443	 32
	 2.-	Fraikin	Granollers	.. 16	 11	 0	 5	 496	 455	 22
	 3.-	Bidasoa	Irún...............15	 10	 2	 3	 444	 411	 22
	 4.-	Logroño	La	Rioja	.......17	 11	 0	 6	 534	 516	 22
	 5.-	Frigoríficos	Morrazo	17	 9	 3	 5	 484	 459	 21
	 6.-	BM	Benidorm	............17	 8	 2	 7	 491	 482	 18
	 7.-	Viveros	Herol	Nava	...17	 7	 2	 8	 494	 524	 16
	 8.-	Helvetia	Anaitasuna	.17	 6	 3	 8	 512	 501	 15
	 9.-	Puente	Genil	..............17	 7	 1	 9	 499	 505	 15
	10.-	Incarlopsa	Cuenca	.....17	 7	 1	 9	 491	 520	 15
	11.-	BM	Torrelavega	.........16	 7	 0	 9	 445	 430	 14
	12.-	Bada	Huesca	...............14	 5	 3	 6	 401	 408	 13
	13.-	L.Cantabria	Sinfín.....17	 5	 3	 9	 465	 505	 13
	14.-	Abanca	Ademar	León	17	 6	 0	 11	 516	 540	 12
	15.-	Atlético	Valladolid	....16	 5	 2	 9	 438	 480	 12
	16.-	Antequera	..................17	 1	 0	 16	 380	 512	 2

Primera Estatal 

Mubak	BM	La	Roca,	29	-	CH	Bordils,	30
H	Banyoles,	32	-	St.Esteve	Sesrovires,	31
La	Salle	Montcada,	31	-	St	Esteve	de	P.,	29
H	Sant	Joan	Despí,	41	-	SM	Adrianenc,	29
CH	Poblenou,	31	-	H	Terrassa,	27
H	Sant	Cugat,	32	-	CA	Sabadell	,	23
Jov.	Mataró,	31	-	Palautordera-Salicru,	24
KH-7	Granollers,	28	-	OAR	Gràcia,	28

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mubak	BM	La	Roca	. 18	 15	 0	 3	 601	 514	 30

	 2.-	OAR	Gràcia	................17	 12	 1	 4	 588	 530	 25
	 3.-	KH-7	Granollers	...... 17	 12	 1	 4	 564	 493	 25
	 4.-	La	Salle	Montcada	.....16	 11	 1	 4	 541	 499	 23
	 5.-	St	Esteve	de	P........... 18	 10	 2	 6	 585	 541	 22
	 6.-	H	Sant	Cugat	..............15	 10	 1	 4	 483	 405	 21
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....16	 10	 1	 5	 507	 481	 21
	 8.-	CH	Bordils	..................17	 10	 0	 7	 493	 484	 20
	 9.-	CH	Poblenou..............17	 9	 1	 7	 503	 500	 19
	10.-	Joventut	Mataró	........18	 7	 0	 11	 484	 503	 14
	11.-	H	Banyoles	.................17	 6	 1	 10	 487	 543	 13
	12.-	St.Esteve	Sesrovires	..18	 5	 1	 12	 577	 608	 11
	13.-	H	Terrassa	..................16	 5	 1	 10	 455	 487	 11
	14.-	SM	Adrianenc	............18	 4	 1	 13	 527	 582	 9
	15.-	Palautordera-Salicru	16	 3	 0	 13	 416	 480	 6
	16.-	CA	Sabadell		...............16	 0	 0	 16	 403	 564	 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.-	Espanyol	Handbol	.....14	 6	 2	 6	 395	 384	 14
	 5.-	H	Sant	Cugat	..............14	 6	 1	 7	 437	 427	 13
	 6.-	Garbí	Palafrugell	.......14	 6	 0	 8	 452	 456	 12
	 7.-	CH	Cardedeu	........... 14	 4	 1	 9	 391	 429	 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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Parets	................. 11	 9	 2	 0	 324	 275	 20
	 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	..........14	 4	 3	 7	 401	 414	 11
	 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
AEH	Les	Franqueses,	29	-	Pardinyes,	25
Poblenou	B,	39	-	OAR	Gràcia,	27
Handbol	Igualada,	41	-	SM	Adrianenc	C,	34
Sant	Joan	Despí	B,	27	-	CH	Valldoreix,	28
Handbol	Esplugues,	21	-	Ràpid	Cornellà,	21

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Handbol	La	Garriga	 14	 11	 1	 2	 419	 323	 23
	 2.-	Handbol	Esplugues	...13	 10	 1	 2	 386	 286	 21
	 3.-	CH	Valldoreix	............14	 9	 2	 3	 407	 360	 20
	 4.-	AEH	Les	Franqueses	13	 10	 0	 3	 416	 366	 20
	 5.-	Ràpid	Cornellà	...........12	 7	 2	 3	 366	 342	 16
	 6.-	Lleida	Pardinyes	........13	 6	 1	 6	 393	 367	 13
	 7.-	Handbol	Igualada......13	 6	 0	 7	 410	 397	 12
	 8.-	BM	Barberà	................14	 5	 2	 7	 381	 418	 12
	 9.-	Poblenou	B	.................14	 4	 1	 9	 376	 445	 9
	10.-	Sant	Joan	Despí	B	......14	 3	 1	 10	 373	 416	 7
	11.-	OAR	Gràcia	................14	 3	 1	 10	 386	 416	 7
	12.-	SM	Adrianenc	C	........14	 1	 0	 13	 345	 522	 2

Grup A

CH	Sant	Andreu,	37	-	Handbol	Berga,	32
Salle	Montcada	B,	37	-	CH	Vilamajor	B,	30
FH	Sant	Vicenç,	27	-	BM	Polinyà,	35
CH	Sant	Fost,	10	-	Palautordera-Salicru,	0
Coope.	Sant	Boi	B,	24	-	SA	Súria,	27

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	La	Salle	Montcada	B	.14	 11	 0	 3	 442	 366	 22
	 2.-	BM	Polinyà	.................12	 10	 1	 1	 422	 353	 21
	 3.-	CH	Sant	Andreu	........13	 8	 2	 3	 408	 375	 18
	 4.-	SA	Súria	......................14	 9	 0	 5	 384	 341	 18
	 5.-	CH	Sant	Fost	............ 14	 7	 1	 6	 374	 361	 15
	 6.-	Palautordera-Salicru	13	 7	 1	 5	 351	 367	 15
	 7.-	Coope.	Sant	Boi	B	......14	 5	 0	 9	 356	 376	 10
	 8.-	FH	Sant	Vicenç	..........14	 3	 1	 10	 370	 412	 7
	 9.-	Handbol	Berga	...........13	 3	 0	 10	 369	 403	 6
	10.-	CH	Vilamajor	B	....... 13	 1	 0	 12	 323	 445	 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.-	E.	Pia	Granollers	..... 13	 9	 2	 2	 372	 324	 20
	 3.-	Salle	Bonanova		.........14	 10	 0	 4	 421	 366	 20
	 4.-	H	Fornells...................14	 9	 1	 4	 408	 334	 19
	 5.-	CH	Bordils	C	..............14	 7	 1	 6	 386	 389	 15
	 6.-	Castelldefels	..............14	 7	 0	 7	 379	 362	 14
	 7.-	Garbí	de	Palafrugell	..13	 5	 0	 8	 351	 379	 10
	 8.-	H	Sant	Cugat	C	..........13	 3	 0	 10	 335	 389	 6
	 9.-	BCN	Sants	..................13	 2	 0	 11	 311	 392	 4
	10.-	CA	Sabadell	B	............13	 1	 2	 10	 293	 379	 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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	F.	Esplugues	...............12	 10	 0	 2	 344	 264	 20
	 2.-	CH	Cambrils	..............11	 10	 0	 1	 344	 288	 20
	 3.-		Laietà	Argentona......11	 7	 0	 4	 313	 291	 14
	 4.-	Salle	Bonanova	..........13	 6	 1	 6	 368	 360	 13
	 5.-	Vilanova	i	la	Geltrú	...11	 6	 0	 5	 296	 293	 12
	 6.-	S.Andreu	de	la	Barca	.12	 5	 0	 7	 311	 309	 10
	 7.-	Vendrell	......................13	 4	 0	 9	 319	 385	 8
	 8.-	HC	Vallag	...................11	 3	 1	 7	 273	 290	 7
	 9.-	Tarragona	HC	............12	 1	 0	 11	 284	 372	 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	.........................13	 10	 0	 3	 407	 285	 20
	 3.-	CH	Castellbisbal........14	 9	 0	 5	 395	 352	 18
	 4.-	CH	Sant	Just	..............13	 6	 3	 4	 342	 344	 15
	 5.-	H	Santpedor	...............14	 6	 1	 7	 407	 396	 13
	 6.-	BM	Pau	Casals	...........14	 6	 1	 7	 373	 373	 13
	 7.-	Montgrí	CH................14	 6	 1	 7	 364	 364	 13
	 8.-	CH	Cardedeu	B	........ 12	 5	 2	 5	 334	 333	 12
	 9.-	Espanyol	Handbol	.....12	 3	 0	 9	 307	 356	 6
	10.-	CH	Ripollet	................14	 0	 0	 14	 285	 472	 0

Femení
Divisió d’Honor 

KH-7	BM	Granollers,	24	-	Elche,	26
Zuazo	Barakaldo,	19	-	Porriño,	22
Atlético	Guardés,	30	-	Aula	Valladolid,	26
Liberbank	Gijón,	29	-	Salud	Tenerife,	21
Lanzarote	-	Costa	Sol	Málaga,	ajornat
Bera	Bera,	27	-	Handbol	Sant	Quirze,	16
Rocasa	Gran	Canaria,	34	-	Morvedre,	22

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Bera	Bera	....................14	 13	 1	 0	 442	 322	 27
	 2.-	Liberbank	Gijón	........13	 11	 0	 2	 366	 312	 22
	 3.-	Rocasa	Gran	Canaria	.13	 9	 2	 2	 417	 353	 20
	 4.-	Atlético	Guardés	.......14	 9	 1	 4	 390	 343	 19
	 5.-	Costa	Sol	Málaga	.......13	 9	 0	 4	 394	 341	 18
	 6.-	Aula	Valladolid	..........13	 8	 1	 4	 406	 378	 17
	 7.-	Elche	...........................13	 8	 1	 4	 330	 311	 17
	 8.-	KH-7	BM	Granollers	13	 6	 1	 6	 365	 363	 13
	 9.-	Porriño........................14	 5	 2	 7	 377	 397	 12
	10.-	Zuazo	Barakaldo	.......13	 3	 2	 8	 344	 349	 8
	11.-	Morvedre....................14	 3	 0	 11	 305	 407	 6
	12.-	Handbol	Sant	Quirze	14	 1	 2	 11	 313	 418	 4
	13.-	Salud	Tenerife	...........12	 1	 0	 11	 309	 386	 2
	14.-	Zonzamas	Lanzarote	13	 0	 1	 12	 292	 370	 1

Divisió d’Honor Plata

OAR	Gràcia,	25	-	Elda	Prestigio,	33
Mubak	La	Roca,	18	-	CH	Amposta,	24
CB	Almassora,	23	-	FH	Sant	Vicenç,	22
BM	Benidorm,	19	-	KH-7	Granollers	At,	18
BM	Castellón,	25	-	H	Sant	Joan	Despí,	23
Levante	Marni,	24	-	Handbol	Gavà,	25
Grupo	USA,	31	-	Joventut	Mataró,	13

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Elda	Prestigio	............19	 16	 1	 2	 558	 473	 33
	 2.-	CB	Almassora.............18	 15	 0	 3	 465	 436	 30
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........19	 14	 1	 4	 505	 429	 29
	 4.-	BM	Castellón	.............19	 12	 2	 5	 533	 481	 26
	 5.-	Grupo	USA	.................17	 12	 0	 5	 549	 440	 24
	 6.-	OAR	Gràcia	................19	 10	 2	 7	 533	 497	 22
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....18	 9	 1	 8	 485	 478	 19
	 8.-	BM	Benidorm	............19	 6	 4	 9	 439	 466	 16
	 9.-	Joventut	Mataró	........18	 7	 1	 10	 448	 467	 15
	10.-	Handbol	Gavà	............17	 6	 2	 9	 419	 452	 14
	11.-	Mubak	La	Roca	........ 18	 6	 0	 12	 451	 495	 12
	12.-	Levante	Marni	...........19	 3	 1	 15	 471	 541	 7
	13.-	CH	Amposta	...............18	 1	 3	 14	 403	 482	 5
	14.-	KH-7	Granollers	At	. 18	 2	 0	 16	 395	 517	 4

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

Vilanova	del	Camí,	26	-	CH	Canovelles,	15
FH	Sant	Vicenç,	29	-	CH	Vilamajor,	20
CH	Martorell,	21	-	Handbol	Ribes,	34

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	FH	Sant	Vicenç	..........12	 11	 0	 1	 361	 275	 22

	 2.-		H	Palautordera	....... 12	 11	 0	 1	 368	 255	 22
	 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	12	 2	 1	 9	 262	 307	 5
	 7.-	CH	Canovelles	......... 12	 1	 0	 11	 256	 414	 2

Primera Catalana. Grup A

Lleida	Pardinyes,	21	-	H	Sant	Cugat,	17
Sant	Quirze	B,	31	-	CH	Sant	Esteve	de	P,	36
Torró	d’Agramunt,	22	-	BM	Pau	Casals,	19
OAR	Gràcia	B,	21	-	H	Santpedor,	25

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Sant	Esteve	de	P	12	 9	 0	 3	 364	 308	 18
	 2.-	Lleida	Pardinyes	........12	 9	 0	 3	 299	 249	 18
	 3.-	H	Sant	Cugat	..............11	 7	 1	 3	 292	 272	 15
	 4.-	H	Sant	Quirze	B	.........11	 7	 0	 4	 319	 284	 14
	 5.-	OAR	Gràcia	B	.............11	 7	 0	 4	 278	 282	 14
	 6.-	H	Santpedor	...............13	 6	 1	 6	 366	 356	 13
	 7.-	HC	Perelló	..................12	 5	 0	 7	 285	 293	 10
	 8.-	BM	Pau	Casals	...........12	 1	 0	 11	 263	 339	 2
	 9.-	Torró	d’Agramunt	.....12	 1	 0	 11	 243	 326	 2

Segona Catalana. Grup A

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Cugat	................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
	 7.-	Palautordera-Salicru	 7	 2	 0	 5	 153	 192	 4

 HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

Pas	Alcoi,	3	-	Barça,	3
Recam	Làser	Caldes,	3	-	Reus	Deportiu,	4
Deportivo	Liceo,	6	-	Igualada	Rigat	,	2
CP	Alcobendas	-	CP	Voltregà,	ajornat
CE	Noia	Freixenet	-	Parlem	Calafell,	ajornat
CP	Manlleu,	2	-	Garatge	Plana	Girona,	3
Lleida	Llista	Blava	-	CH	Palafrugell,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................18	 17	 1	 0	 129	 43	 52
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........18	 15	 2	 1	 102	 45	 47
	 3.-	Reus	Deportiu	...........18	 11	 2	 5	 81	 68	 35
	 4.-	CE	Noia	Freixenet	.....16	 9	 4	 3	 77	 47	 31
	 5.-	Lleida	Llista	Blava	.....17	 9	 4	 4	 69	 52	 31
	 6.-	Parlem	Calafell	..........17	 8	 2	 7	 59	 67	 26
	 7.-	Recam	Làser	Caldes	18	 7	 4	 7	 55	 48	 25
	 8.-	Pas	Alcoi	.....................18	 5	 5	 8	 60	 69	 20
	 9.-	Igualada	Rigat		..........18	 5	 2	 11	 47	 83	 17
	10.-	CP	Voltregà	................17	 4	 2	 11	 42	 62	 14
	11.-	Garatge	Plana	Girona	17	 4	 2	 11	 34	 67	 14
	12.-	CP	Manlleu	................18	 4	 2	 12	 49	 85	 14
	13.-	CH	Palafrugell	...........17	 3	 3	 11	 49	 73	 12
	14.-	CP	Alcobendas	...........17	 3	 1	 13	 39	 83	 10

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...13	 9	 1	 3	 54	 40	 28
	 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.-	CH	Mataró	.................13	 6	 2	 5	 57	 48	 20
	 6.-	CE	Vendrell	................12	 6	 2	 4	 49	 42	 20
	 7.-	Deportivo	Liceo	.........13	 5	 3	 5	 50	 43	 18
	 8.-	CH	Lloret....................13	 5	 3	 5	 50	 48	 18
	 9.-	RC	Jolaseta	.................12	 4	 3	 5	 42	 40	 15
	10.-	Compañía	de	María	..13	 5	 0	 8	 35	 44	 15
	11.-	CHP	Sant	Feliu	........ 13	 4	 1	 8	 41	 53	 13
	12.-	Rochapea	....................13	 1	 1	 11	 31	 85	 4

Femení
OK Lliga

Garatge	Plana	Girona,	0	-	PHC	Sant	Cugat,	6
Igualada	Femení,	5	-	CP	Voltregà,	4
CP	Vila-Sana,	9	-	CP	Vilanova,	2
CHP	Bigues	i	Riells,	1	-	Deportivo	Liceo,	4
CP	Manlleu,	4	-	CP	Las	Rozas,	2
Telecable	HC,	2	-	Palau	de	Plegamans,	1
Cerdanyola	CH,	2	-	CH	Mataró,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CP	Vila-Sana	..............13	 12	 0	 1	 74	 20	 36
	 2.-	CP	Manlleu	................13	 12	 0	 1	 51	 19	 36
	 3.-	Telecable	HC..............12	 10	 1	 1	 57	 18	 31
	 4.-	Palau	de	Plegamans	..14	 10	 1	 3	 56	 19	 31
	 5.-	Cerdanyola	CH	..........14	 9	 1	 4	 43	 31	 28
	 6.-	Igualada	Femení	........14	 7	 1	 6	 35	 50	 22
	 7.-	Deportivo	Liceo	.........13	 6	 2	 5	 38	 28	 20
	 8.-	PHC	Sant	Cugat.........14	 5	 1	 8	 40	 38	 16
	 9.-	CP	Voltregà	................14	 5	 1	 8	 26	 33	 16
	10.-	CHP	Bigues	i	Riells	. 12	 5	 0	 7	 25	 32	 15
	11.-	CP	Las	Rozas	..............12	 1	 5	 6	 15	 37	 8
	12.-	CP	Vilanova................14	 2	 1	 11	 30	 67	 7
	13.-	CH	Mataró	.................14	 1	 1	 12	 20	 58	 4
	14.-	Garatge	Plana	Girona	13	 0	 1	 12	 8	 68	 1
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Exclusiu
pEr als
subscriptors

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

SORTEIG DE 4 INVITACIONS PER SUBSCRIPTOR

saNt fEliu DE coDiNEs

2X1
EN L’ENTRADA

AL mUSEU

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Teatre

ABANS qUE ARRIBI
L’ALEmANy

Dissabte 19 de febrer a les 20.00

fEstiVal DEls amatEurs

Dilluns, 14 de febrer de 202234
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Surt 6 dies al diari de paper
i durant 3 setmanes a

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

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

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€

AGENDA

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

Hora menuda amb Albada 
Blay. Biblioteca Roca 
Umbert. 17.30.

Informa’t i connectat: 
“Parlem d’amor”.  Gra. 18.30.

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

Moià. Trobada 
Premi Atrapallibres. 
Dels participants de 
l’Atrapallibres categoria 10 
anys per comentar el llibre 
Tocar el cel amb els dits a 
càrrec del seu autor, Pep 
Molist. Biblioteca de Moià. 
17.15.

Montornès del Vallès. Fem 
tertúlia. Circe, de Madeline 
Miller, coordinat per Marina 
Martori. Biblioteca. 18.00.

Parets del Vallès. 
Teixim feminismes. Sala 
d’exposicions de Can Rajoler. 
18.30.

Dijous 17

Cardedeu. Ficció digital. 

Proteus. Una illa 
paradisíaca feta de píxels 
per a tots els públics. 
Biblioteca Marc de Vilalba. 
17.00.

Projecció de la pel·lícula 
Las leyes de la frontera dins 
el Cicle Gaudí. Cinema 
Esbarjo. 20.00.

Granollers. Dibuixem 
el tritó del Montseny 
amb aquarel·les, amb 
la il·lustradora Raquel 
Ibáñez.  Museu de Ciències 
Naturals. 17.00.

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

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

Club de lectura infantil, els 
Umpa Lumpes. Biblioteca 
Can Pedrals. 18.30.

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

Recital poètic amb Enric 
Casasses: Soliloquis de 

nyigui-nyogui, presentat per 
Ivette Nadal. Amb actuació 
poètico-musical de Pol 
Pagès Bonnín i Francesc 
Vidal. Anònims. 19.00.

Lectura de poemes de Josep 
Palau i Fabre, al voltant 
de l’exposició “Poemes 
de l’alquimista”, de Joan 
Fontcuberta. Museu de 
Granollers. 19.00.

Projecció de l’òpera Norma, 
de Bellini. Cinema Edison. 
19.00.

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

Les Franqueses del Vallès. 
Espai Zero. Punt de 
trobada. Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30.

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

Converses en francès.  
Biblioteca 19.00.

Parets del Vallès. Hora 
del conte a càrrec de Sònia 
Fernández.  Biblioteca Can 
Butjosa. 20.00.
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Granollers. Espai familiar 
Jaume Oller. Centre Cívic 
Jaume Oller. 16.00.

Cinefòrum: Filosofia a la 
gran pantalla. La teoria de 
l’etern retorn de Nietzsche.  
Cinema Edison. 18.30.

La Roca del Vallès. Hora 
del conte per als petits: 
Catifa de contes, amb 
Planetapastanaga. Biblioteca 
Municipal. 17.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Dona sang. Casal de Gent 
Gran. 10.00.

Lliçà d’Amunt. Dia dels 
Enamorats a l’Espai Jove El 
Galliner. De 17.00 a 20.00.

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

Parets del Vallès. Groupe 
de conversation en français 
a càrrec de Marten Castro.  
Sala d’exposicions de Can 
Rajoler. 18.30.

Dimarts 15

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

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

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

“Al futur, planta-hi cara! 
Quines opcions formatives 
tinc?”. Parlem en família. 
Infància i adolescència.  Gra. 
18.00.

Xerrada: “Els expoplanetes 

i la cerca de vida 
extraterrestre”, d’Albert 
Morral Quintana, astrofísic 
i director científic de 
l’Agrupació Astronòmica de 
Sabadell. Organitza Agevo.  
Museu. 18.30.

Presentació del llibre 
Migrar i resistir. Històries de 
l’últim èxode a Europa, amb 
Mònica Parra, autora del 
llibre, i Gemma Meléndez, 
professora de pensament 
literari. Anònims. 18.30.

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

La Garriga. Conferència: 
“Vers una societat humana 
i humanitzadora”. VI 
Memorial Santi Cucurella, a 
càrrec de Sor Lucia Caram.  
Teatre El Patronat. 18.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Espai Zero, Rebentem Sant 
Valentí. Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30.

Lliçà d’Amunt. Instants 
musicals, a càrrec d’alumnes 
de l’Escola de Música de la 
Vall del Tenes. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 17.45.

Club de lectura. Tertúlia 
literària sobre la novel·la 
Nada, de Carmen Laforet, a 
càrrec de Lola Tresserrats.  
Biblioteca Ca l’Oliveres. 
18.00.

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

Dimecres 16

Granollers. Taller: 
Creació de peces per la 
instal·lació “Teixint cures”. 
Commemoració del 8 de 
març. Gra. 10.00.

GrANOLLErS 
hoRA MenudA. Amb 
Albada Blay. Biblioteca 
Roca Umbert. Dimecres, 
16 de febrer. 17.30.
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CARDEDEU  Dijous

Esbarjo	 Las	leyes	de	la	frontera	 20.00	(Cicle	Gaudí)

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 El	buen	patrón	 17.00
	 Pan	de	limón	con	semillas	de	amapola	 19.15
	 El	contador	de	cartas	 21.30

GRANOLLERS  Dimarts Dijous

Edison	 Las	leyes	de	la	frontera	 19.00	(Cicle	Gaudí)	 -
	 Norma	(Òpera)	 -	 19.00

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 Uncharted	 17.00,	19.20	(dj.	VOSE)	i	21.45
	 Moonfall	(Atmos)	 16.00,	18.30	i	21.00
	 Uncharted	(Atmos)	 16.00,	18.15,	20.30	i	22.45
	 Spider-man	no	way	home	 16.15	i	19.15	/	18.00	i	20.45
	 Licorice	Pizza	 22.15	/	16.00	/	20.15
	 En	un	muelle	de	Normandía	 16.00
	 Mamá	o	papá	 16.00	i	18.00
	 Moonfall	 20.00	i	22.30
	 ¡Canta!	2	 16.10	i	18.20	/	17.00	i	19.15
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 20.30
	 La	abuela	 18.30,	20.30	i	22.20
	 Clifford,	el	gran	perro	rojo	 16.00
	 Lunáticos	 17.50
	 El	método	Williams	 19.30	i	22.15
	 Belfast	 16.00,	18.00	i	20.00
	 The	King’s	Man:	La	primera	misión	 22.00
	 Encanto	 16.00
	 Scream	 18.00	i	22.45
	 Matrix	resurrections	 21.30

SANT CELONI  Dimecres

Ocine	 Scream	 18.15
	 Spider-man	no	way	home	 20.30
	 ¡Canta!	2	 18.10
	 La	abuela	 20.20
	 Moonfall	 18.00,	20.30	i	22.20
	 Uncharted	 18.00,	19.15,	20.15	i	22.30
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 21.30	

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.

¡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.

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	

CARTELLERA

CINEMA 

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	llaços	
d’amistat	entre	Marianne	i	
ells.	L’ajuda	mútua	condueix	
a	l’amistat	i	l’amistat	a	la	
confiança,	però	què	passa	amb	
aquesta	confiança	quan	la	veritat	
surt	a	la	llum?

LA ABUELA
Espanya 2021. Dir. Paco 
Plaza. Amb Almudena Amor 
i Vera Valdez. Terror. Susana	
ha	de	deixar	la	seva	vida	a	
París	treballant	com	a	model	

OCINE 
GRANOLLERS 
Alana	Haim		
i	Cooper	Hoffman,	
	actors	de	‘Licorice	Pizza’
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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

Guies de SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20
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SPIDER-MAN  
NO WAY HOME
Estats Units 2021. Dir. 
Jon Watts. Amb Tom 
Holland, Zendaya i Benedict 
Cumberbatch. Ciència-ficció. 
Per primera vegada en la història 
cinematogràfica de Spider-Man, 
el nostre heroi, veí i amic és 
desemmascarat, i per tant ja no 
és capaç de separar la seva vida 
normal dels enormes riscos que 
comporta ser un superheroi. 
Quan demana ajuda al doctor 
Strange, els riscos passen a 
ser encara més perillosos, i 
això l’obliga a descobrir el que 
realment significa ser Spider-
Man. Seqüela de Spider-Man: Far 
from Home.

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

UNCHARTED
EUA 2022. Dir. Ruben Fleischer. 
Amb Tom Holland i Mark 
Wahlberg. Acció. Adaptació de 
la reeixida sèrie de videojocs, 
ens presenta un jove astut i 
carismàtic, Nathan Drake, en 
la seva primera aventura com a 
caçatresors amb el seu enginyós 
company Victor, Sully, Sullivan. 
En una èpica aventura d’acció 
que s’estén per tot el món, 
tots dos s’embarquen en una 
perillosa cerca “del major tresor 
mai abans trobat”, al mateix 
temps que rastregen les claus 
que els podrien conduir al germà 
de Nathan, perdut fa ja molt 
temps.

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 que tenir la clau 
per a 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, deixant 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 
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.

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.

LICORICE PIZZA
EUA 2021. Dir. Paul Thomas 
Anderson. Amb Alana Haim 
i Cooper Hoffman. Comèdia 
dramàtica. L’any 1970, la 
pel·lícula explica la història 
d’uns estudiants de l’institut 
de San Fernando Valley: Alana i 
Gary. El noi somia a conquistar 
l’amor de la jove, encara que 
aquesta és uns anys més gran. 
Tot canviarà quan, arran de tenir 

un aplaudit paper al teatre, el 
noi es converteix en un actor 
famós. La seva vida sembla fàcil, 
però ha de fer l’impossible per 
portar una vida equilibrada 
entre la fama i la vida de nen 
normal que no vol abandonar.

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 en la qual 
han somiat tota la vida. Només 
hi ha un problema: la custòdia. 
Cap està disposat a cedir. Així 
que, per ordre de la jutgessa, 
els nens hauran de decidir amb 
qui es queden: amb la mama, o 
amb el papa. A partir d’aquest 
moment, els pares modèlics 
es declaren la guerra i no hi 
haurà treva. Tots dos faran tot 
el possible per no obtenir la 
custòdia dels seus fills.

MATRIX 
RESURRECTIONS
EUA 2021. Dir. Keanu 
Reeves i Carrie-Anne Moss. 
Ciència ficció. Neo viu una 
vida normal i corrent a San 

OCINE 
GRANOLLERS 
Mark Wahlberg i Tom 
Holland protagonitzen 
‘Uncharted’
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Fa 30 anys 
10/2/1992

“Fulminant 
destitució 
dels alts càrrecs 
de la Mútua 
del Carme 
de Granollers”

Fa 20 anys 
11/2/2002

“La Mitja 
Marató bat 
el rècord amb 
la participació 
de 5.000 
atletes”

Fa 10 anys 
13/2/2012

“Malestar 
a Corró  
d’Amunt pel pas 
del gasoducte 
a tocar 
de les masies”

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 14 a 17.

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

La Garriga
✚ NOVA, 73 
Carretera Nova, 73.  
Tel. 93 135 21 70 | dies 14 a 17.

Granollers
✚ PARERA 
Pl. de l’Oli, 3. Tel. 93 870 00 38 
| dilluns a dissabte, de 9 a 13h i 
de 16.30 a 20.30h. 

✚ POU 
Av. Francesc Macià, 149. Tels. 
93 879 58 69 / 618 582 154 | 
laborables, de 8 a 22h. Dissabte, 
diumenge i festius, de 9 a 22h.  
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ RUTH CALVO SÁNCHEZ 
Plaça de la Concòrdia, 1.  
Tel. 93 560 18 16 | dies 14 a 17.

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
✚ VÍNZIA 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 14. 
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 15. 
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 16. 
✚ CLIMENT 
Rambla Pompeu Fabra, 81. 
Tel. 93 570 73 68 | dia 17.

Montmeló
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 14. 

✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 15. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 16. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 4.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 17.

Montornès del Vallès
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 14. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 15. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 16. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 17.

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

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

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

Sant Celoni
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 14. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 15. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 16. 
✚ M. EUGÈNIA GONZÁLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 17.

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. Descomptant el cas de 
la sardina, per ser exactes n’hauríem de dir 
encimentaments / 2. Porteta a terra per acce-
dir als monjos. Ballaré un fox tot clavant cops 
de puny / 3. Pilar prim. Estat en què la larva es 
creu nimfa; és una neurosi. Part interior de la 
roda / 4. Nansa de cordillet pel braç de gitano. 
Família de cucs que repten enrera / 5. Intents 
d’Introduir Tomistes. Mineral partidari del 
jadi / 6. No és el paio que compta els 100 
metres, sinó el que estableix la data. Estan en 
consonància amb el zènit / 7. És indispensable 
per l’aeròbic. Xiïta partidari de dotze imams 
i una marona / 8. Contínua, com la febre de 
la mala cosina. La mort del hòbit / 9. Enmig 
dels cims. Orgullosa com una flor d’aquelles 
que broten amb supèrbia. Per la unió / 10. Es 
veuria en Fidel, si no fos pel successor. Híbrid 
entre diaca i monarca?: no, tija de doble feix / 
11. Per l’europea. Ocell nascut per una anto-
logia de casualitats. El ciclista de les galàxies / 
12. Altera altera i veuràs com donen l’alarma. 
Sucre per empolsinar per l’altra banda / 13. 
All remenat. Digne de seure a la banqueta, i 
no pas de suplent.

VERTICALS: 1. Típica intoxicació de dissab-
te. Utopia de fumador / 2. Abracen en Nèstor. 
Tendència a veure la pluja com les llàgrimes 

dels déus. Plaç il•limitat / 3. Punt de trobada 
del dia que s’acaba amb allò de la 1H. Cell 
esbojarrat que hauria pogut ser llec / 4. Del 
combat que dura fins després de morts. Flor 
navegable / 5. Guarneixo de branques. Com 
que venerava la serp va degollar el sofista 
/ 6. Fa remor. Cosina itàlica de la naftalina 
per dessodificació. Cau enlaire / 7. Abomi-
nat sense explosius. Sol•licitud, en part, a en 
Groucho. Al cor d’en Llull / 8. Es comporta 
com un gos. Entomares el sermó / 9. Centre 
de producció de versos nostàlgics. N’era la 
llei que obligava a pavimentar les taules / 
10. Goita, el caigut de la naftalina! Deixar 
anar una coça de diccionari. Aborigen sense 
origen / 11. Os que es trenca amb soroll de 
gelat. Aquell que va capgirar el llec / 12. La 
roba més mona. Antic dibuix de carcerari que 
ara és del primer que pasa.
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Sembla que la construcció ha aguan-
tat prou bé la pandèmia.

Penso que sí, si més no des del punt 
de vista del nostre col·lectiu, que 
el formen petites i microempreses. 
Nosaltres veníem d’una crisi molt 
forta el 2007/2008 i hem anat amb 
peus de plom, hem reconduït moltes 
maneres de fer i suposo que per això 
hem aguantat prou bé. 

La pandèmia no els ha castigat?
Una mica, com a tothom. Però el 

sector estava més fort per aquest 
procés de recuperació de la crisi del 
2008. Particularment, com que tre-
ballem a cases i comunitats de veïns, 
vam haver de deixar de fer feines els 
dos mesos del confinament. Això ens 
va generar unes tensions de tresore-
ria molt grans, tot i aplicar els ERTO. 
Però crec que ens ha salvat que la 
gent ha continuat encarregant obres.

Els constructors també han patit 
la manca de subministraments de 
materials?

És el problema que tenim ara. De 
fet, el que hi ha és un increment des-
mesurat del preu de moltes matèries 
primeres. Per exemple, el preu de 
la fusta s’ha incrementat de l’ordre 
del 70% i el 80%, l’alumini també 
s’ha enfilat moltíssim... Per culpa 
d’aquestes pujades moltes empreses 
pateixen. Som un sector que treballa 
sobre pressupost i, un cop presentat 
i acceptat, les empreses ens hem 
trobat aquests increments desmesu-
rats dels materials d’un dia per un 
altre. Això ha provocat deixar obres a 
mitges perquè no es podien complir 
els compromisos, sobretot en obres 
públiques. S’han produït situacions 
complicades perquè no s’han pogut 
assumir increments de costos.

Aquesta alça de preus, que va 
arrencar més o menys l’estiu de 
l’any passat, es calmarà?

Ha baixat només una mica. Però 
és que s’han produït fenòmens 
al·lucinants. Un arquitecte m’ex-
plicava que han arribat camions de 
fusta laminada del nord d’Europa, a 

la frontera s’han aturat i es frenaven 
els lliuraments perquè tenien contra-
ofertes per comprar aquesta fusta. 
En tot cas, confio que l’increment de 
preus sigui temporal.

La gent ho ha aprofitat per fer 
obres a casa durant aquests dos anys 
de covid?

El fet de tancar-nos ha provocat que 
reflexionem sobre molts àmbits de la 
vida, també sobre casa nostra. Molta 
gent feia servir casa seva només com 
a dormitori perquè feia molta vida a 
fora. Ara ens adonem que per estar bé 
a casa, l’hem de tenir ben arreglada. 
Òbviament, depèn de la zona i de les 
possibilitats econòmiques, però molta 
gent s’ha replantejat casa seva i ho ha 
aprofitat per reformar-la, rehabilitar-
la, fer-hi obres.

En el cas d’obra nova, ha canviat la 
demanda? O sigui, es demanen més 
balcons o terrasses?

Crec que entre la gent que no pot 
accedir a un habitatge unifamiliar, 
sí que passa. Als anys 2000, abans de 
la crisi immobiliària, el que prevalia 
i triomfava era fer el màxim de pisos 
possible. Hi havia moltes parelles 
joves i gent sola que buscaven pisos 
petits. Ara això ha canviat. És clar 
que també hi influeix el preu, però la 
gent s’ha adonat que a casa seva calen 
espais a l’exterior, calen habitacions 
més grans, calen espais comuns per 
viure mínimament bé. 

Quin reptes tenen els constructors 
per als anys de la postpandèmia?

Hi haurà obra nova, però crec que 
hem de potenciar la rehabilitació en 
tots els sentits. Bona part del parc 
d’habitatge actual necessita rehabi-
litacions grans i petites. I soc molt 
defensora que, a més de construir un 
pis o una casa energèticament efici-
ent, els hem de fer també amb mate-
rials més saludables. Hem de crear 
habitatges sans. Hem de viure casa 
nostra, no podem fer-ho de qualsevol 
manera.

Jesús Medina
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Subirachs, de 53 anys, forma part les juntes directi-
ves del Gremi de Constructors i de la patronal Pimec 
al Vallès Oriental. Defensa que els habitatges, tant si 
són nous com rehabilitats, siguin més saludables.

“Bona part del parc d’habitatge actual 
necessita rehabilitacions grans i petites”

ÀNGELS SUBIRACHS, membre del Gremi 
de Constructors d’Obres del Vallès Oriental

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LXIX)

Fora de lloc
Aquesta limusina apar-
cada en un carrer d’un 
polígon industrial de 
Parets, a mitjan setmana 
passada, oferia una imat-
ge poc freqüent. Algú 
podria dir, fins i tot, que 
sembla una mica fora de 
lloc aquest vehicle, que 
se sol associar al luxe i al 
glamour, o a celebracions 
com ara bodes, en un 
entorn ple de fàbriques i 
magatzems. A més, tenia 
una capa de pols a sobre, 
fet que fa pensar que ja 
fa temps que no es mou 
del lloc. 
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