
648 678 819

1,70
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 21 de febrer de 2022Amb El 9 Moianès

A
n
y
 X

X
X

IV

N
ú
m

. 
3
1
9
6

Un jove de les Franqueses mor 
en estavellar-se contra un arbre 
a la carretera de Valldoriolf
Al cotxe, hi anaven dos nois i una noia més, d’entre 17 i 21 anys, que també van resultar ferits, un d’ells crític

(Pàgina 4)
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(Pàgina 7) El Restaurant Tagamanent es va construir als anys 70 i està tancat i en degradació des dels anys 80

Tagamanent expropia el restaurant 
abandonat a tocar de la C-17
L’Ajuntament paga 129.000 euros al BBVA per l’edifici, d’uns 3.000 metres quadrats

Plantegen 
prohibir que 
entrin gossos 
a les pastures 
del Montseny

(Pàgines 2 i 3)

Mor a 87 anys 
Josep Icart, 
líder patronal 
i exregidor 
de Granollers

(Pàgina 10)

Una gran dama de les lletres
Intensa i emotiva presentació a la Garriga de la reedició del 
llibre Quan xiula el tren, de l’escriptora Núria Albó, 25 anys 
després d’arribar per primera vegada a les llibreries.

(Pàgina 17) Núria Albó i la seva neta Bibiana Ballbè
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Les gitanes fascinen
Granollers i Cardedeu van ballar gitanes amb el suport d’un 
públic expectant aquest diumenge. A Granollers, van ballar-
les 52 parelles i a Cardedeu, 30.

(Pàgines 24 i 25) Ball de gitanes a la Porxada
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Dues persones encaputxa-
des van assaltar divendres 
passat l’oficina de Cai-
xabank situada al carrer 
Major d’Aiguafreda, a pocs 
metres de l’ajuntament. Els 
lladres portaven almenys 
una arma de foc i van acon-
seguir fugir amb un botí de 
2.500 euros en efectiu.

Atracament 
a punta 
de pistola  
al Caixabank 
d’Aiguafreda
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El sector alimentari i de begudes és el que més 
factura de tota la comarca, amb empreses com La 
Moianesa. Andreu Roca Segalés va posar en mar-
xa el negoci el 1880 i actualment ja el comanda 

Jordi Soler, la cinquena generació. A causa de la 
globalització i les grans marques i supermercats,  
la majoria de fàbriques de pasta que hi havia a 
Catalunya a principis del segle XX han desapare-

gut, però ells resisteixen gràcies a l’especialització 
i l’aposta pel mercat de proximitat, amb un pro-
ducte fet a petita escala. Els últims temps també 
s’han anat adaptant a la demanda ecològica. 
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Rècord històric de llocs 
de treball al Moianès

Ramon Vancells, 
alcalde de Monistrol: 
“Tirar a terra Ca 
l’Espardenyer hauria 
estat un escàndol”

L’associació 
Gatzara, de lleure 
infantil i juvenil, 
guanya un premi 
de la Generalitat

El tercer 
cens d’ocells 
hivernants troba 
84 espècies
en un sol dia

Als orígens de
la indústria tèxtil 
amb una visita 
al rentador de llana 
de Castellterçol

Cinc generacions fent pasta per posar a la sopa

La comarca es recupera de la pandèmia millor que la resta del país i ara n’hi ha 4.344, 200 més que el 2020

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgines 4 i 5)

(Pàgina 6)

Rut i Guillem Monsech, 
de Moià, porten l’escalada 
a les venes i ja acumulen 
diversos premis. Competir 
amb la selecció espanyola 
els dona l’oportunitat de 
viatjar arreu del món, però 
també són conscients que 
viure professionalment de 
l’esport és complicat. Tot 
i que creix l’afició per l’es-
calada, encara hi troben a 
faltar clubs.  

Créixer amb 
peus de gat

(Pàgina 7) Els germans Monsech, al Revolt de l’Àliga, a Moià (Pàgina 9)

(Pàgina 10)
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Tagamanent

J.B.M.

Sobre la possibilitat de 
prohibir portar gossos a les 
zones de pastura del Pla de 
la Calma, Josep Ramírez Pla-
nagumà, que hi té un ramat 
de 300 ovelles, no és parti-
dari d’aquesta prohibició. 
“Prohibir és difícil. Que hi 
hagi gent que controli, que 

es compleixi la normativa 
de portar el gos lligat i no 
faria falta prohibir perquè no 
s’aconseguirà res. Qui sigui 
responsable portarà el gos 
lligat i qui no ho sigui con-
tinuarà portant-lo deslligat 
encara que estigui prohibit”, 
explica. “No es tracta de 
prohibir, el que cal és fer 
complir la llei, prohibir sense 
que ningú ho faci complir no 

serveix per a res.” Recorda 
que “tot és activitat ramade-
ra i enlloc es pot portar el gos 
deslligat”. Però “hi ha qui ho 
respecta i qui no”. 

Ramírez, que és el pre-
sident de l’Associació de 
Ramaders i Agricultors del 
Montseny (ARAM), insis-
teix a reclamar més control 
per part dels guardes del 
Parc Natural i dels Agents 

A l’entorn del Pla de la Calma, hi ha senyalització que recorda que els gossos s’han de portar lligats i que no fer-ho pot ser objecte de sanció

Josep Ramírez, president d’ARAM

Rurals. “Des d’ARAM es 
reivindica que la guarderia 
del Parc sigui més efectiva i 
amb més presència. Ara no 
es veuen”, diu Ramírez. “És 
a primera hora del dia i a 
última de la tarda quan hi ha 
més gent, però els guardes 
passen a mig matí quan ja no 
hi ha ningú. Si se sap que de 
6 a 10 és quan més gent hi 
ha, és quan has de vigilar”, 
demana. A primera hora del 
matí és quan més persones 
caminant o amb BTT pas-
sen per la zona i a la tarda 
“hi ha quads”. Per Ramírez 
“les administracions s’estan 
passant la pilota”. “La nostra 
feina no és fer de policies”, 
recorda.

Els ramaders reclamen més 
vigilància per fer complir la norma

Plantegen la prohibició 
dels gossos en zones de 
pastura del Montseny
La persistència dels incidents que afecten els ramats 
del Pla de la Calma fa posar sobre la taula una restricció més dura

La campanya informativa i les 
sancions a propietaris de gossos 
que els deixen solts quan passe-
gen pel Pla de la Calma no ha evi-

tat que hi hagi persones que no 
compleixin la norma. Això genera 
problemes als ramaders perquè 
els gossos espanten els ramats.

Tagamanent/Montseny

Ferran Polo

Els incidents setmanals 
–sobretot en cap de setma-
na– amb gossos de particu-
lars i ramats a l’espai del Pla 
de la Calma, al Parc Natural 
del Montseny, han fet posar 
sobre la taula la possible 
prohibició de l’accés de per-
sones amb les seves mascotes 
a les zones de pastura. Els 
gestors del Parc Natural del 
Montseny admeten que les 
mesures adoptades fa un 
parell d’anys amb un reforç 
de la senyalització, una cam-
panya informativa dirigida 
als visitants que es desplacen 
al Pla de la Calma amb els 
seus gossos i les sancions que 
s’han anat posant en actuaci-
ons dels Mossos d’Esquadra, 
no han estat suficients per 
posar fi a la problemàtica 
generada per la complicada 
convivència entre ramats 
extensius de xais –n’hi ha 
quatre que pasturen habi-
tualment per aquest altiplà 
de d’unes 475 hectàrees– i 
gossos. 

Fonts de la Diputació, 
reconeixen que hi ha visi-
tants que continuen sense 
respectar la senyalització 
i passegen amb els gossos 
deslligats. La presència dels 
cans –en algun cas, fins i tot, 
anant lligats– espanta els 

xais i això pot generar pèr-
dues als ramats: si estan en 
un tancat les ovelles s’amun-
teguen, s’aixafen i poden 
acabar ofegant-se. I, si estan 
a camp obert, hi pot haver 
baixes per caigudes per mar-
ges o animals que se separen 
del ramat i es perden. També 
avortaments en el cas de 
les que estan prenyades per 
l’estrès que els provoca la 
presència dels gossos.

El Parc Natural té pen-
dent una trobada amb els 
ajuntaments de Tagamanent 
i Montseny i d’El Brull, a 
Osona, per plantejar aquesta 
situació. S’ha valorat que 
la Diputació estableixi una 
prohibició d’accés de gossos 

a zones de pastura inclo-
ent el Pla de la Calma però 
també altres espais on hi ha 
presència de ramats: l’entorn 
del Matagalls, la zona de Bor-
doriol, la Sala i altres punts a 
l’entorn de Viladrau (Osona) 
i a Sant Pere de Vilamajor. 
Jurídicament, però, sembla 
que la fórmula més viable 
seria que fossin els ajun-
taments els qui acabessin 
establint aquesta prohibició 
a les seves ordenances. Fa un 
parell d’anys, alguns consis-
toris ja van introduir canvis 
als textos normatius munici-
pals per establir l’obligació 
de portar el gos lligat i poder 
sancionar els visitants que 
no ho respectessin. Fonts de 
la Diputació han explicat que 
és un tema que es vol parlar 
amb els ajuntaments. 

ATAC A UN RAMAT

Fa tot just un parell de set-
manes, un dels ramaders que 
pastura pel Pla de la Calma 
va denunciar la mort de 10 
ovelles en un tancat després 
que hi entrés un gos. Els xais 
van amuntegar-se dins del 
tancat i 10 van acabar morint 
ofegats. A més, algunes 
femelles que estaven prenya-
des van patir avortaments. 
Cada ovella morta repre-
senta una pèrdua d’uns 120 
euros.

Consideren que si es prohibeix però no hi ha vigilància no servirà

Els alcaldes de 
la zona es mantenen 
a l’expectativa

El Parc registra 
incidents 
setmanals  

per la presència 
de gossos

Hi ha pendent 
una trobada 

entre els gestors 
de l’espai natural 

i els alcaldes 
Tagamanent/Montseny

F.P.

Els alcaldes del municipis 
que comparteixen l’espai 
natural del Pla de la Calma 
–Tagamanent i Montseny, al 
Vallès Oriental, i el Brull, a 
Osona– es mantenen a l’ex-
pectativa dels possibles can-
vis que afectin la normativa 
d’accés de gossos a la zona. 
Les seves ordenances muni-
cipals ja permeten aplicar 
sancions als amos de gossos 
que els portin deslligats en 
qualsevol punt, no només en 
espais naturals. 

Ignasi Martínez, alcalde 
de Tagamanent, destaca 
que aquest és “un tema 

molt jurídic”. “S’hi haurà 
d’entrar en detall perquè 
ara les ordenances no 
entren a veure què passa 
en un lloc on conviuen els 
gossos amb la ramaderia 
extensiva.” En tot cas, 
defensa que és important 
veure davant de qualsevol 
normativa “qui ho vigila i 
qui ho sanciona”. Cap dels 
tres ajuntaments té Poli-
cia Local i, per tant, cal la 
implicació dels Mossos o 
dels Agents Rurals. 

DEFENSAR ELS RAMATS

Núria Masnou, alcaldessa 
de Montseny, no és partidà-
ria de prohibir però entén 
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A l’entorn del Pla de la Calma, hi ha senyalització que recorda que els gossos s’han de portar lligats i que no fer-ho pot ser objecte de sanció

Camps llaurats al Pla del Calma

Tagamanent Un dels debats oberts al Pla 
de la Calma gira al voltant dels usos del 
sòl. La Diputació, gestora del Parc Natural, 
defensa la necessitat de mantenir un paisat-
ge de mosaic i ha permès el conreu en algu-
nes feixes que no arriben al 10% de la super-
fície d’aquest altiplà. Per poder sembrar els 
camps, cal tenir un pla de gestió que els res-

ponsables de l’espai protegit controlen apli-
cant criteris d’agricultura ecològica. Entitats 
com la Coordinadora per a la Salvaguarda 
del Montseny han criticat l’expansió de con-
reus que diuen que està fent perdre els prats 
de pastura. Defensen que els pastors puguin 
fer cremes controlades per fer créixer les 
espècies atlàntiques que ja hi ha en millors 
condicions i evitar l’emmatollament. A la 
fotografia, uns camps acabats de llaurar.
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La Diputació prepara el concurs 
per assignar pastures i corrals  
Les concessions que es van fer per cinc anys han acabat recentment

Tagamanent

F.P.

La Diputació traurà a con-
curs properament la gestió 
d’uns espais de pastura i cor-
rals per a ramats en finques 
que són de la seva propietat. 
Són a l’entorn de les masies 
d’El Bellver i de l’Agustí, 
al Pla de la Calma, i de la 
masia de Vallfornès, també 
a Tagamanent. Tots aquests 
espais es van assignar en un 
altre concurs públic que es 
va fer fa cinc anys. Ara, el 
termini de concessió ha aca-
bat i s’obrirà un nou procés. 
L’objectiu és que els nous 
concessionaris puguin fer ús 
de camps de pastura i tancats 

abans de l’estiu, han explicat 
fonts de la Diputació.

En el concurs que es va 
fer l’any 2016, es va treure 
a concurs un total de tres 
parcel·les amb una superfície 
total de 218 hectàrees, un 
centenar de les quals eren de 
pastures. El límit de caps de 
bestiar es fixava en uns 400 
per ramat, preferentment 
d’oví i amb un màxim d’un 
10% de cabres. En les bases, 
s’obria la porta a la introduc-
ció de vaques però sempre 
havia de ser amb l’informe 
favorable dels tècnics del 
Parc Natural. 

El foment de la rama-
deria extensiva és un dels 
objectius del Parc Natural, 

que està tirant endavant 
un pla d’actuació específic 
per garantir la preservació 
d’aquesta activitat econò-
mica. La idea és generar un 
document que acompanyi de 
manera global els ramaders.

L’any 2020 es va iniciar el 
procés amb l’actualització 
del cens ramader i una diag-
nosi de la situació de la rama-
deria extensiva al massís. Va 
posar de manifest el risc de 
desaparició d’aquesta activi-
tat que en els darrers 20 anys 
ha vist com plegaven el 46% 
de les explotacions ramade-
res. També recollia l’elevada 
mitjana d’edat dels pastors 
–61 anys– i la falta de relleu 
generacional.

que cal defensar els rama-
ders. “Si continua passant, 
encara que no t’agradi pro-
hibir, ho hauràs d’acabar 
fent per protegir els pocs 
pastors que queden. Haurà 
de prevaldre l’activitat dels 
pastors.” Recorda, però, 
que “si tothom fos cívic i 
es parés a pensar que pot 
provocar un gos, ja no cal-
dria plantejar limitacions”. 
“Sempre he tingut gossos 
i no se m’ha ocorregut mai 
portar-los a un lloc on hi ha 
ramats.” 

Ferran Teixidó, alcalde 
del Brull, diu que és un 
tema que els preocupa i 
que genera “malestar peri-
òdicament per l’incivisme 
de persones que porten els 
gossos deslligats”. Diu que 
han d’anar treballant amb 
la Diputació i creu que seria 
bo actuar abans de la prima-
vera, “quan hi ha un incre-
ment de la freqüentació” al 
Pla de la Calma. 

Què diu 
l’ordenança 
d’ús públic 
del Parc?

Tagamanent

EL 9  NOU

L’ordenança d’ús públic del 
Parc Natural del Montseny 
en l’article 11 dedicat a la 
circulació d’animals de com-
panyia apunta que “la circu-
lació de gossos solts, sempre 
sota el control dels seus 
amos, està permesa en zones 
forestals si no provoquen 
molèsties a la fauna ni altres 
usuaris del Parc”. Amb tot, 
“caldrà atendre a la senya-
lització expressa que pugui 
existir relativa a les limita-
cions de circulació de gos-
sos”. En aquest sentit, més 
endavant, el text estableix 
que “queda expressament 
prohibit portar gossos sense 
lligar a les zones de pastura 
de ramats d’acord amb la 
senyalització existent”. “En 
indrets molt freqüentats 
–aparcaments, àrees de lleu-
re, senders senyalitzats a 
l’entorn d’equipaments– els 
gossos hauran d’anar lligats 
i caldrà recollir les seves 
deposicions.” A més a més, 
els amos hauran de portar 
“l’escaient corretja o cade-
na” i el gos el collar amb una 
placa numerada de matrí-
cula.

La darrera memòria 
anual publicada –la del 
2020– recorda l’esforç fet en 
la millora de la senyalització. 
“Com l’any anterior, s’ha 
actualitzat la senyalització 
referent a la normativa 
sobre gossos lligats en zones 
amb activitat ramadera, en 
aquells llocs on calia refor-
çar-la.” L’any 2019 es va edi-
tar informació específica per 
als visitants que recordava 
que “l’activitat ramadera és 
molt important per al man-
teniment dels espais oberts 
i de la biodiversitat en zones 
de muntanya”.



NOTICIESNOU9EL

Els bombers treballant en les tasques d’excarceració dels ferits en la topada de dissabte al matí a Valldoriolf

Dilluns, 21 de febrer de 20224

Educació enllesteix 
el projecte de 
reforma de l’escola 
Sagrada Família
La Llagosta

El Departament d’Educció 
ja té enllestit el projecte 
de rehabilitació de l’escola 
Sagrada Família, amb un 
pressupost d’uns dos mili-
ons d’euros. Ho ha anunciat 
l’Ajuntament després de la 
visita que va fer dijous el 
director dels Serveis Territo-
rials d’Educació al Maresme-
Vallès Oriental, Simó López, 
que va passar per diferents 
centres acompanyat per 
l’alcalde, Òscar Sierra; els 
regidors d’Educació, Fran 
Ruiz, i d’Equipaments, Jordi 
Jiménez, i tècnics munici-
pals. Sierra va dir: “Ara s’ha 
de veure quina prioritat li 
donaran a aquesta obra.” 
També es va parlar de les 
deficiències d’altres cen-
tres. A l’institut Marina cal 
millores en l’accessibilitat i 
a l’escola d’adults, redreçar 
l’aïllament tèrmic.

L’ús que ha generat més dubtes és el d’allotjament

Caldes presenta l’avantprojecte 
d’usos del col·legi del Carme

El taller participatiu es va fer al mateix col·legi del Carme

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes ha 
presentat l’esbós de l’avant-
projecte dels usos que tindrà 
l’antic col·legi del Carme. En 
un taller inclòs en el procés 
participatiu es van exposar 
els plànols de distribució en 
què es podien veure espais 
polivalents per a entitats de 
lleure, juvenils o esportives, 
entre d’altres; sala d’expo-
sicions, espais de la ràdio 
municipal, bucs s’assaig, 
magatzems, allotjaments, 
tallers de creació artística, 
un terrat comunitari, aula 
d’estudis, biblioteca, espai de 
cotreball i zones per al Cicle 
Formatiu de Grau Superior 
de Termalisme.

Durant la sessió es va obrir 

un debat entre els partici-
pants. La proposta de la dis-
tribució i diversitat dels usos 
va trobar un ampli acord, 
però l’ús que va generar més 
dubtes i contradiccions va 

ser el d’allotjament. Un ús, 
que, segons fonts municipals, 
pot ser complementari, amb 
les seves particularitats, dins 
del parc general d’habitatge 
públic per a joves, cooperatiu 

o d’emergència, entre altres 
modalitats.

Un altre dels punts que 
va suscitar interès va ser el 
nom que rebrà l’equipament. 
Actualment es diu El Carme i 
algunes persones destacaven 
la importància de la iden-
titat, que s’ha de mantenir. 
Altres aportacions estaven 
centrades en les persones 
que durant la història de 
l’edifici li han donat vida, en 
la seva majoria dones.

Sobre el model de gestió de 
l’equipament els assistents 
comentaven la necessitat de 
comptar amb un pla funcio-
nal per tal que la ciutadania 
pugui accedir de manera 
autònoma a l’equipament. 
Actualment, s’està fent un 
pla especial que reflectirà 
els usos i l’avantprojecte del 
procés participatiu i un estu-
di de patologies que deter-
minarà l’estat de l’edifici. Es 
va suggerir que, mentre se 
segueix el procés administra-
tiu i normatiu urbanísitc, es 
vagin organitzant activitats 
per tal que l’equipament vagi 
prenent vida.

Un jove de les Franqueses mor 
en estavellar-se contra un arbre 
a la carretera de Valldoriolf

Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

Un jove de 21 anys i veí de 
les Franqueses va morir dis-
sabte al matí a conseqüència 
de les greus ferides que va 
patir quan el cotxe que con-
duïa i on anaven dos nois i 
una noia més va impactar 
contra un arbre de la carrete-
ra de Valldoriolf, a Vilanova.  
L’accident va passar cap a 
3/4 de 8 del matí a l’altura 
del quilòmetre 3 de la BV-
5159. El jove, que responia 
a les inicials A.B., va morir 
a l’Hospital de la Vall d’He-
bron, a Barcelona, on va ser 
traslladat en estat crític amb 
un helicòpter del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM). Va patir una atu-
rada cardiorespiratòria al 
mateix lloc mentre era atès al 
mateix lloc de l’accident. Els 
sanitaris, però, el van poder 
recuperar i estabilitzar per 
traslladar-lo a l’Hospital.

Segons han confirmat 
fonts dels Mossos a EL 9 
NOU, el conductor s’havia 
saltat una estona abans de 
l’accident un control que 
la policia catalana tenia 
instal·lat a la rotonda de la 

cruïlla de la ronda Nord amb 
l’avinguda Canovelles, a 
Canovelles. 

En l’accident, van patir 
ferides tres persones més. 
Tots eren joves d’entre 17 
i 21 anys. El copilot va ser 
traslladat en estat crític a 
l’Hospital de Sant Pau, a 
Barcelona, on seguia ingres-

sat aquest diumenge a la tar-
da. El noi que anava darrera 
del conductor va patir lesi-
ons greus i va ser traslladat 
a l’Hospital Parc Taulí, de 
Sabadell. Presentava diverses 
fractures a les cames. Darre-
re del copilot hi anava una 
noia, veïna de Canovelles, 
que va patir lesions de caràc-

ter menys greu. El SEM la va 
portar a l’Hospital General 
de Granollers. 

Els Mossos s’han fet càrrec 
de la investigació de les cau-
ses de l’accident. El turisme 
on anaven els quatre joves, 
que circulava en direcció 
sud, va patir una sortida de 
via després d’un canvi de 

Segona víctima 
mortal del 2022
Vilanova del Vallès

El d’aquest dissabte al 
matí, va ser el segon acci-
dent de trànsit mortal 
d’aquest 2022 al Vallès 
Oriental. El primer s’ha-
via produït el 3 de gener 
passat a l’avinguda Pi i 
Margall, al nucli urbà de 
Caldes. Hi va morir un 
home de 85 anys i veí del 
municipi atropellat per 
un turisme. El sinistre a la 
carretera de Valldoriolf és 
el primer de l’any en via 
interurbana. El 2021 hi va 
haver 12 víctimes mortals 
en 12 accidents de trànsit 
al Vallès Oriental, 11 en 
carreteres i una a l’inte-
rior de zona urbana. Un 
9% menys que l’any 2020, 
marcat per la pandèmia.

rasant: s’hauria descontrolat 
i va anar a impactar contra 
un dels plataners que hi ha 
als marges de la carretera 
de Valldoriolf. El cotxe va 
quedar totalment deformat 
per l’impacte amb l’arbre. 
Els Bombers van treballar en 
l’excarceració de les quatre 
víctimes, en una tasca que va 
ser molt costosa.

Al lloc, hi va intervenir 
diverses patrulles dels Mos-
sos de trànsit, sis dotacions 
dels Bombers, cinc ambulàn-
cies i un helicòpter medica-
litzat del SEM.

La carretera va quedar 
tallada al trànsit durant unes 
quatre hores, fins gairebé 
les 12 del migdia. Els Mossos 
van desviar el trànsit per vies 
alternatives. 

u Al cotxe, hi anaven dos nois i una noia més 
que també van quedar ferits, un d’ells crític

u Minuts abans, el conductor s’havia saltat un 
control dels Mossos a la ronda, a Canovelles
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Dos encaputxats atraquen l’oficina 
de Caixabank a Aiguafreda
En veure la presència dels vigilants, els van apuntar amb un arma per poder fugir amb un cotxe

Aiguafreda

F.P.

Dues persones encaputxa-
des van assaltar divendres 
passat pels volts de les 2 
de la tarda l’oficina de Cai-
xabank situada al carrer 
Major d’Aiguafreda, a pocs 
metres de l’ajuntament i de 
la plaça on durant el matí es 
feia el mercat setmanal. Els 
lladres portaven almenys 
una arma de foc –s’investiga 
si era simulada o real– i van 
aconseguir fugir amb un botí 
d’uns 2.500 euros en efec-
tiu que hi havia en aquell 
moment als taulells de l’ofi-
cina de l’entitat financera, 

segons ha pogut saber EL 9 
NOU. Els Mossos han obert 
una investigació per identi-
ficar els assaltants, que van 
rebre el suport d’una tercera 
persona que els esperava en 
un vehicle a l’exterior de 
l’oficina. El mateix diven-
dres, la policia científica va 
fer una inspecció de l’oficina 
bancària per recollir possi-
bles indicis. No hi va haver 
cap persona ferida.

En el moment dels fets, 
hi havia tres treballadors a 
l’oficina però no hi havia cap 
client. Els lladres van accedir 
a l’interior i van amenaçar el 
personal perquè els dones-
sin els diners que tenien en 

efectiu i iniciessin el procés 
d’obertura de la caixa forta 
del caixer. Un dels empleats 
va poder alertar una persona 
i aquesta va avisar els Mos-
sos. A la vegada, la policia 
catalana va traslladar l’alerta 
als vigilants municipals, que 
tenen l’oficina a pocs metres 
de distància. Els dos guàr-
dies –eren dos perquè just 
en aquell moment estaven 
fent el canvi de torn– van 
dirigir-se a peu cap al lloc. 
En adonar-se de l’arribada 
dels vigilants, els lladres van 
precipitar la fugida sense 
aconseguir ampliar el botí. 
Els assaltants van apuntar 
amb una arma foc els vigi-

lants i un d’ells els va cridar 
–en castellà i sense accent 
estranger– perquè s’apartes-
sin del mig. Els vigilants, que 
no van armats, no van inter-
venir i els dos homes van 
poder pujar al vehicle i fugir 
pel carrer Major en direcció 
nord. Al final del carrer, van 
girar a la dreta i van agafar 
la carretera de Ribes en 
direcció sud. Haurien fugit 
del poble incorporant-se a la 
C-17 en direcció Barcelona. 
El turisme que van fer ser-
vir per escapar havia estat 
sostret dijous de la setmana 
anterior a Santa Perpètua de 
Mogoda, al Vallès Occiden-
tal. 

PO
LI

C
IA

 L
O

C
A

L 
D

E 
L’

A
M

ET
LL

A

Operatiu policial de Mossos i la Policia Local a la rotonda d’entrada al municipi, al peu de la C-17

La Policia Local ha recuperat joies sostretes amagades al bosc

Increment de la vigilància a 
l’Ametlla per un repunt en 
els robatoris en habitatges

L’Ametlla del Vallès

F.P.

La Policia Local de l’Ametlla 
i els Mossos han incremen-
tat la vigilància al municipi 
després de detectar un 
repunt dels robatoris amb 
força en habitatges durant 
les dues darreres setmanes. 
L’augment de la presència 
policial ha inclòs controls 
l’entrada que dona accés 
al municipi però també un 
augment d’efectius policials 
uniformats i de paisà fent 

vigilància als diversos barris. 
Alguns dels darrers casos, 
han afectat cases de Turons 
del Vallès i Can Camp, al sud 
del municipi. L’alcalde, Pep 
Moret, ha confirmat que 
l’augment de la vigilància “es 
mantindrà fins que la situa-
ció es calmi”. Es tracta d’un 
“petit repunt” de les xifres, 
que s’han mantingut molt 
baixes des de l’esclat de la 
pandèmia. “No estem parlant 
d’una gran onada com haví-
em patit al poble fa anys”, 
indica el regidor de Segure-

tat Ciutadana, Jan Santaló.
La majoria de robatoris 

es produeixen quan no hi 
ha ningú als habitatges. Els 
assaltants fan una vigilància 
prèvia dels objectius. Per 
accedir-hi, forcen un dels 
accessos i, un cop a dins, 
busquen objectes de valor 
de mida petita –joies o apa-
rells electrònics– i diners. 
En algun cas, han passat amb 
persones a l’interior de la 
casa. Els assaltants, però, bus-
quen passar desapercebuts i 
defugen l’enfrontament. 

de les Roquetes i Sant Genís 
i de Turons del Vallès han 
creat recentment grups de 
Whatsapp per coordinar-se.

TAMBÉ A LA ROCA

A més de l’Ametlla, els con-
trols policials s’han incre-
mentat a la Roca, on també 
s’ha detectat un augment de 
robatoris amb força en habi-
tatges. Els Mossos i la Policia 
Local es coordinen en aques-
tes actuacions que s’estan 
fent en diversos punts del 
municipi.

Els Mossos van muntar 
dispositius de control a la 
C-17 per intentar localitzar 
el vehicle fugit, però no van 
tenir èxit. No s’ha donat a 
conèixer cap detenció relaci-
onada amb aquests fets.

ALTRES ATRACAMENTS

El juny de 2021, hi va haver 
un atracament al supermer-
cat Carrefour, del centre 
comercial Sant Jordi, a 
l’Ametlla. El robatori va ser 
també un divendres però cap 
a les 9 del matí. L’establi-
ment encara no havia obert 
però els treballadors ja eren 
a dins. Els mesos de gener i 
febrer de 2018 hi va haver 
dos atracaments en botigues: 
una de compra d’or situada al 
carrer Girona, a Granollers, 
i una rellotgeria del centre 
comercial La Roca Village. 
El 2017, els Mossos van fer 
detencions relacionades amb 
un atracament a l’oficina de 
Correus de Lliçà de Vall i en 
una benzinera a la Roca.

Un cotxe bolca a la 
Llagosta i provoca 
ferides menys greus 
a dues persones

La Llagosta

Dues persones van patir lesi-
ons menys greus divendres 
al migdia en un accident a la 
cruïlla dels carrers Estació i 
Montseny, a la Llagosta. Els 
fets van passar cap a 2/4 de 3 
de la tarda prop de l’institut 
Marina. El vehicle sinistrat 
va topar amb uns vehicles 
aparcats i va acabar bolcant. 
Els Bombers van treballar 
en el rescat de les víctimes. 
Un home i una dona van ser 
atesos pel Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) i, 
després, traslladats a l’Hos-
pital de Mollet. Hi va haver 
una tercera persona afectada 
que no va rebre assistència 
sanitària. 

Jutgen un home per 
una agressió sexual 
a la sortida d’una 
disco a Granollers
Granollers

L’Audiència de Barcelona jut-
ja dimecres un home acusat 
d’un delicte d’agressió sexual 
comès contra una dona amb 
qui va contactar a l’exte-
rior de la discoteca Copa 
Latina, situada al polígon 
Palou Nord, de Granollers, 
el novembre de 2018. L’ho-
me va convidar la víctima 
a pujar al seu cotxe dient-li 
que l’acompanyaria a casa 
seva. Durant el trajecte, va 
aturar-se, va tirar-se damunt 
d’ella i la va agredir sexual-
ment. L’acusat s’enfronta a 
una pena de 12 anys de presó 
i 8 anys més de llibertat vigi-
lada.

Recerca en 
zones boscoses 
properes a la 
casa assaltades
L’Ametlla del Vallès

Entre les mesures que 
també s’han activat, hi 
ha la recerca d’objectes 
sostrets –principalment, 
joies– en zones boscoses 
properes a les cases assal-
tades. S’ha detectat que 
alguns lladres amaguen 
els botins i, dies després, 
tornen a recollir-los. 
D’aquesta manera, la 
Policia Local ha recuperat 
diverses peces. Se n’han 
publicat les imatges a les 
xarxes socials i això ha 
facilitat que els seus pro-
pietaris poguessin recupe-
rar-les.

Properament, l’Ajunta-
ment publicarà consells a 
les xarxes socials per ajudar 
a reduir aquest tipus de 
robatoris. Santaló destaca 
el paper de la ciutadania i la 
importància que s’organitzin 
per compartir informació. En 
aquest sentit, explica, veïns 
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Les poblacions del 70% d’espècies 
de papallones van a la baixa
Són xifres del projecte de seguiment de les poblacions d’aquestes espècies de lepidòpters  
a Catalunya que lidera el Museu de Ciències Naturals de Granollers

“Ens uneix el voluntariat, 
la curiositat i les ganes 
de sortir al camp”
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Anna del Castillo, Erika Sanfidel i Laia Moret aquest dissabte durant la jornada amb voluntaris del CBMS 

davallat un 40% segons les 
dades recollides.” En canvi, 
les espècies pròpies d’hàbi-
tats forestals i agrícoles es 
mantenen més estables. La 
pèrdua d’espais oberts en 
detriment dels boscos pot 
explicar aquesta situació, 
segons es va exposar. 

Les investigacions fetes 
amb les dades recollides han 
permès detectar que “no hi 

ha hagut un avançament del 
període de vol de les papallo-
nes en els darrers 30 anys”, 
va exposar Stefanescu. És 
així perquè, tot i l’augment 
de temperatura general, 
aquesta no s’ha donat als 
mesos de febrer, març i maig. 
“Per això no s’avança el 
període de vol.” També s’ha 
detectat com “les primaveres 
plujoses contribueixen a aug-

mentar les poblacions d’algu-
nes espècies” i “els hiverns 
càlids tenen conseqüències 
negatives per a moltes espè-
cies”. En canvi, l’augment 
de temperatura sí que està 
desplaçant espècies. Ubach 
ho va exemplificar al Turó de 
l’Home. “Hi queden quatre 
espècies pròpies de l’alta 
muntanya i, en canvi, cada 
any apareixen noves espècies 

que venen de les parts més 
baixes del Montseny”. 

MÉS VOLUNTARIS

En els dos darrers anys, hi 
ha hagut un creixement 
important de voluntaris: s’ha 
passat d’uns 140 a 200. Per 
Ubach, hi ha ajudat la difusió 
del projecte en revistes de 
divulgació i xarxes socials 
però també la pandèmia: “La 
gent s’ha fixat més en el seu 
entorn més proper.” Una de 
les àrees on s’ha crescut és a 
les illes Balears, on el CBMS 
ara ja té 22 itineraris: 11 a 
Mallorca, 9 a Menorca i 2 a 
Eivissa. “I aquest any se’n 
començarà un a Formentera”, 
va valorar Stefanescu. També 
s’han obert noves rutes a la 
zona dels Pirineus. “Ja tenim 
dades prou bones per saber 
què està passant a la zona.” 
Ara, un dels reptes és créixer 
a la zona mediterrània seca.

Granollers

F.P.

Erika Sanfidel, de Sant 
Antoni de Vilamajor; Laia 
Moret, de Cardedeu, i Anna 
del Castillo, de Tagamanent, 
són tres de les voluntàries 
que participen en el Cata-
lan Butterfly Monitoring 
Scheme. La més veterana és 
la Laia, que aquest any farà 
la seva quarta temporada al 
projecte. Per a l’Erika serà 
la tercera, i per a l’Anna, la 
segona. Cadascuna té una 
ruta d’estudi assignada: 
l’Erika per la zona de Can 
Collet, al límit entre Sant 
Antoni i Llinars, que fa amb 
dos voluntaris més, i la Laia 
per l’entorn de l’ermita de 

Sant Hilari, a Cardedeu. 
Compartit amb l’Anna, fan 
el recorregut de Vallfornès. 
Era un antic itinerari que 
s’havia fet fa anys i que 
elles van recuperar l’any 
passat. “Ens vam motivar 
per recuperar-lo”, explica 
l’Anna després de coincidir 
amb la Laia en un curs del 
Museu de Ciències Naturals 
a Fontmartina. El recorregut 
de Sant Hilari també es va 
recuperar. “L’havien comen-
çat uns veïns meus fa un 
temps però ho van deixar. 
Xafardejant vaig trobar el 
projecte i vaig decidir-me”, 
explica la Laia. En el cas 
de l’Erika, van dissenyar el 
recorregut de nou amb els 
responsables del seguiment.

L’Erika destaca que col-
laborant amb el CBMS “par-
ticipes i fas aportacions de 
nivell científic per saber com 
estan les papallones i com 
els afecta el canvi climàtic”. 
I, la la vegada “omple molt” 

a títol personal. “És com una 
meditació, un plaer”, asse-
gura l’Anna. “Ens uneix el 
voluntariat, la curiositat i les 
ganes de sortir al camp”, afe-
geix la Laia. “Si tens interès 
i motivació per l’àmbit natu-

ralista, és una bona opció. 
Cada any aprenc coses noves 
fent els recorreguts”, res-
salta l’Erika. “Reps molt de 
suport per part del Museu. 
Fan que et sentis còmoda”, 
ressalta l’Anna.

Un centenar de voluntaris 
es troben a Granollers
Granollers Un centenar de voluntaris que 
participen al projecte del Catalan Butterfly 
Monitoring Scheme (CBMS) de seguiment 
de les poblacions de papallones a Catalunya 
van reunir-se aquest dissabte al Museu de 
Ciències Naturals de Granollers. La jorna-

da de matí i tarda va servir per compartir 
informacions sobre les investigacions fetes 
o presentar el nou sistema per entrar les 
dades recollides al camp. També es van fer 
diverses xerrades sobre papallones i altres 
temes d’interès i un dinar. Era la 13a edició 
d’aquesta trobada que es fa cada dos anys. A 
la foto, Constantí Stefanescu, coordinador 
científic del CBMS, durant una presentació.
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Granollers

F.P.

Un 70% de les espècies 
de papallones que hi ha a 
Catalunya tenen poblaci-
ons que van a la baixa. Són 
xifres calculades a partir de 
les dades recollides amb el 
projecte de seguiment de les 
poblacions de Catalunya que 
lidera el Museu de Ciènci-
es Naturals de Granollers i 
per aquelles espècies de les 
quals es tenen prou dades 
per calcular tendències. Ho 
va explicar Constantí Ste-
fanescu, coordinador cien-
tífic del Catalan Butterfly 
Monitoring Scheme (CBMS), 
dissabte en una trobada que 
va aplegar uns 100 voluntaris 
que participen a la iniciativa. 

Segons les dades recollides 
a partir de les aportacions 
del total de 200 voluntaris 
que participen en aquest pro-
jecte de ciència ciutadana, 
“vuit dels deu pitjors anys” 
en registres de papallones 
“es concentren en els deu 
darrers anys”, va afirmar 
Stefanescu, que ho va quali-
ficar de “drama”. Les dades 
del 2021 poden ser les pitjors 
de tota la sèrie històrica de 
gairebé 30 anys ja d’obser-
vacions. Segons va apuntar 
Andreu Ubach, investigador 
del CBMS, les papallones de 
prat “cauen en picat”. “Han 

Les xifres  
de 27 temporades
Granollers

Després de 27 temporades 
del projecte de seguiment 
de les poblacions de papa-
llones a Catalunya que 
lidera el Museu de Ciènci-
es Naturals de Granollers, 
les xifres assolides són de 
vertigen: els voluntaris 
han recorregut més de 
74.000 quilòmetres a peu 
observant papallones i hi 
han dedicat unes 52.000 
hores. S’ha censat més de 
tres milions de papallo-
nes i s’han localitzat 190 
espècies diferents. Repre-
senten el 90% de les espè-
cies que es poden trobar a 
Catalunya.
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Tagamanent expropia al BBVA 
l’antic restaurant al peu de la C-17
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L’edifici es va construir als anys setanta i va funcionar com a restaurant. Als vuitanta, però, ja va quedar tancat

Tagamanent

Ferran Polo

L’Ajuntament de 
Tagamanent ha formalitzat 
per 129.000 euros l’expro-
piació de l’edifici de l’antic 
restaurant que portava el 
nom del poble i que és al peu 
de la C-17. S’afegeix a la que 
es va fer el juliol de 2021, 
de l’edifici del Club Tennis 
Tagamanent, situat just al 
costat.

L’antic restaurant, constru-
ït als anys setanta, fa més de 
30 anys que està abandonat. 
Ara era propietat del BBVA. 
L’Ajuntament va fer una 
valoració de l’edifici, que es 
va fixar en 129.000 euros. 
“Vam veure que teníem capa-
citat econòmica per tirar-ho 
endavant”, explica l’alcalde, 
Ignasi Martínez. Llavors, es 
va iniciar un expedient d’ex-
propiació “per una qüestió 
d’interès municipal”. I el 
BBVA va acceptar la valora-
ció que se n’havia fet. Fa uns 
dies, ja es va signar el canvi 
de propietat. “Que fos d’un 
sol propietari, va facilitar les 
coses”, admet. 

L’Ajuntament treballa ara 

per recuperar aquest espai 
d’uns 3.000 metres quadrats 
situats en una zona que les 
normes urbanístiques quali-
fiquen com d’equipaments. 
“Ho assumim amb moltes 
ganes. Ens toca trucar a totes 
les portes possibles per acon-
seguir els recursos neces-
saris. Hem de valorar les 
necessitats que tenim com 
a Ajuntament i les possibili-
tats”, diu l’alcalde. Hi inclou 
empreses privades amb qui 

es pogués arribar a un acord 
per ocupar part de les instal-
lacions amb una concessió. 

L’edifici es conservarà: 
“L’estructura està bé per-
què estava ben construït”, 
comenta Martínez. “Si els 
tècnics haguessin dit que 
calia enderrocar hauria 
estat més complex perquè, 
a l’import de l’expropiació, 
calia sumar els 125.000 euros 
que es calculava que costava 
tirar-ho a terra. Molts diners 
per acabar tenint un solar.” A 
més, tirar a terra hauria con-
dicionat les dimensions de 
qualsevol nova edificació que 
es fes per les limitacions per 
la distància respecte a la C-17 
o el riu Congost.

La primera actuació que 
l’Ajuntament farà a l’edifici 
serà assegurar tot l’entorn: 
se sanejaran els elements 
que poden ser un risc –com 
vidres trencats– i s’adopta-
ran mesures per evitar que 
s’hi pugui accedir a l’interior. 
“Fins ara, no hi podíem fer 
res perquè no era nostre.”

Primeres millores al 
local del Club de Tennis

Tagamanent

F.P.

L’Ajuntament de 
Tagamanent està enllestint 
la primera part de les millo-
res que s’han fet a l’edifici 
de l’antic Club de Tennis 
Tagamanent, que el consis-
tori també va adquirir per 
uns 235.000 euros el juliol 
de l’any passat a través d’un 
procés d’expropiació pactat 
amb la comunitat de béns 
formada per 39 particulars 
que era la propietària de les 
instal·lacions. S’han invertit 
uns 65.000 euros per posar 
al dia la planta superior de 
l’edifici, on hi ha un restau-

rant. S’han posat al dia les 
instal·lacions elèctriques, 
d’aigua i gas i s’han renovat 
els comptadors, entre altres 
millores. 

En paral·lel, el consistori 
va fer un concurs públic 
per adjudicar la gestió del 
restaurant. S’hi va presen-
tar una única proposta, la 
de la mateixa persona que 
havia estat al capdavant del 
negoci en les darreres dèca-
des. Està previst que reobri 
a partir de l’1 de març. 
L’Ajuntament també té 
obert un procés participatiu 
amb els veïns per fixar els 
usos que es poden donar a 
la resta de l’antic club.

L’Ajuntament paga 129.000 euros per l’edifici, que està abandonat des dels anys vuitanta
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El Marta Mata recapta 331 euros per a la recerca  
contra el càncer infantil
Montornès del Vallès L’institut Marta Mata de Montornès va recaptar 
divendres 331 euros que destinarà a la lluita contra el càncer infantil. Ho 
va fer divendres al matí a les mateixes instal·lacions del centre, en el marc 
d’una Xocolatada Solidària celebrada amb motiu del Dia Internacional del 
Càncer Infantil. Tots els assistents van poder tastar un got de xocolata des-
feta amb melindros amb aportació mínima d’1 euro. Tots els fons recaptats 
seran enviats a la Fundació de l’Hospital Sant Joan De déu de Barcelona, 
centre de referència en aquest àmbit.
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D’esquerra a dreta, Moliné, Montagud, Parera i Gómez, durant l’acte celebrat diumenge a La Tintorera

“La contaminació és un problema 
que hem de resoldre entre tots”
Aturem la Contaminació demana més implicació a l’Ajuntament i els partits de les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

Oriol Serra

La plataforma Aturem la 
Contaminació, de les Fran-
queses, demana a l’Ajunta-
ment i als partits polítics del 
municipi més implicació en 
la defensa del medi ambient. 
Ho va afirmar una de les 
seves representants, Marta 
Moliné, durant una xerrada 
celebrada aquest diumenge 
al migdia a l’Ateneu Popu-
lar La Tintorera de Corró 
d’Avall. L’acte s’emmarcava 
en el cicle Vermutejant que 
organitza aquesta entitat, i 
tenia per objectiu donar a 
conèixer aquesta plataforma 
que es proposa fomentar la 
consciència mediambiental i 
definir estratègies per millo-
rar la qualitat ambiental a la 
població.

Aturem la Contaminació 
es va constituir el juliol de 
2020, quan un grup de veïns 
de Corró d’Avall i Llerona, 
afectats pels sorolls derivats 
de l’activitat industrial als 
polígons del voltant, van 
decidir posar fil a l’agulla per 
resoldre una problemàtica 
que, va assegurar Moliné, 
“ja venia de lluny i no rebia 
resposta de les administra-
cions”. Des d’aleshores, la 
plataforma ha dut a terme 
diverses campanyes de sensi-
bilització i ha convocat actes 

de protesta davant d’empre-
ses com Befesa, a la qual acu-
sa de causar part dels sorolls 
que molesten als veïns. Uns 
sorolls, va matisar Moliné, 
que durant els darrers mesos 
han anat a la baixa.

 “Si últimament hem notat 
una certa millora, ha estat 
perquè els mateixos veïns 
hem dit ‘prou’ i ens hem 
organitzat. L’Ajuntament 
també hi ha posat el seu gra 
de sorra, però creiem que 
s’hi hauria d’implicar molt 
més a fons, ja que la proble-
màtica encara és lluny de 

resoldre’s. També fem una 
crida a la unitat d’acció entre 
els diferents partits polítics 
del consistori. Al capdavall la 
contaminació és un problema 
que ens afecta a tots i, per 
tant, també l’hem de resoldre 
entre tots”, va dir la membre 
de la plataforma.

A banda de Moliné, a l’acte 
hi van assistir dos represen-
tants més d’Aturem la Con-
taminació, Èlia Montagud 
i Albert Gómez. Entre tots 
tres van donar a conèixer 
el seu projecte en el marc 
d’una conversa moderada 

per Jordi Parera, membre de 
La Tintorera. “L’arrel d’Atu-
rem la Contaminació són les 
molèsties ocasionades pel 
soroll de l’activitat industrial 
als polígons del voltant. I a 
hores d’ara continuem treba-
llant per solucionar aquesta 
problemàtica concreta, però 
la nostra raó de ser és donar 
resposta a qualsevol qüestió 
que tingui a veure amb la 
contaminació”, va explicar 
Moliné.

En aquest sentit, es va 
referir a tres tipologies de 
contaminació. “La primera és 

l’acústica, que sol ser la que 
genera més queixes perquè 
també és la que es percep 
més fàcilment. La segona és 
l’atmosfèrica, que no sempre 
es percep malgrat afectar la 
qualitat de l’aire que respi-
rem. Per tant, és pitjor que 
l’anterior. I finalment hi ha 
la contaminació del subsòl i 
les aigües subterrànies, que 
té a veure amb la filtració 
de partícules contaminants 
derivades de l’activitat 
industrial. Totes tres s’han 
de tenir en compte.”

Moliné va refermar que 
“l’objectiu de la plataforma 
no és tancar cap empresa 
ni aturar-ne l’activitat, 
sinó assegurar que totes 
les empreses s’ajustin a la 
normativa mediambiental, i 
garantir la convivència de la 
seva activitat amb la qualitat 
de vida de les persones”. Per 
això, va insistir, també cal 
conscienciar la població. “Hi 
ha molta gent que encara no 
sap que pateix els efectes de 
la contaminació. Hem inte-
rioritzat de tal manera els 
sorolls de les empreses i del 
trànsit, fins i tot en horari 
nocturn, que ja no es per-
ceben com a contaminació 
acústica. Per això cal crear 
consciència mediambiental”.

Montagud, d’altra banda, 
va assenyalar en un mapa les 
13 indústries potencialment 
contaminants que hi ha al 
voltant de Corró d’Avall i 
Llerona. Finalment Gómez va 
explicar la seva experiència 
com a veí d’una de les zones 
més afectades pel soroll 
industrial. “Malauradament 
ens hi hem anat acostumant, 
però tot i així aquest soroll 
ens afecta i el patim de for-
ma constant.” 

Salvador Cristau confirma 23 joves i adults en la seva primera 
visita a Granollers com a nou bisbe de Terrassa
Granollers Salvador Cristau, nou bisbe de Terrassa, va presidir aquest diu-
menge la missa de confirmació de 23 joves i adults que es va fer a l’església 
parroquial de Sant Esteve, a Granollers. Era la primera missa que Cristau 
presidia a Granollers en el càrrec de bisbe. També hi va participar Josep 
Monfort, rector de la parròquia de Sant Esteve. Els confirmats són persones 
vinculades a aquesta mateixa parròquia però també a les de Canovelles, 
Vallromanes i Vilanova. Després de l’eucaristia, els fidels van poder saludar 
i conversar amb el bisbe Cristau, que va rebre felicitacions de la comunitat.
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Pubill, durant la seva intervenció, en l’assemblea per formalitzar la creació de 100% la Garriga

Presentació de sol·licituds:
Educació infantil i educació primària: del 7 al 21 de març

Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març

1+1=2
5x2=10

ESC Jacint Verdaguer
Dimecres 23 de febrer a les 16:45 h
Dimecres 2 de març a les 16:45 h

ESC Joan Miró
Dimarts 1 de març a les 16:30 h
Dijous 3 de març a les 10:00 h 

Dilluns 21 de febrer - 17:15 h
Dimarts 1 de març - 17:15 h

ESC Congost

INS Bellulla
TELEMÀTIC
Dimecres 2 de març a les 18:30 h

INS Domus d’Olivet
Dimarts 1 de març a les 17:00 h 
Dijous 3 de març a les 17:00 h

ESC Els Quatre Vents
Dimarts 1 de març a les 11:30 h
Dijous 3 de març a les 17:00 h

JORNADA DE PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS DE CANOVELLES

Educació infantil (3 - 6 anys)
Educació primària · ESO
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Pubill: “Tenim prou força per 
presentar-nos com a independents”
L’excap de llista de Junts presideix l’entitat 100% La Garriga que serà a les municipals de 2023

La Garriga

Andrea Espigares

Jordi Pubill, exalcalde de 
la Garriga i cap de llista de 
Junts a les eleccions munici-
pals del 2019, va ser escollit 
dijous com a president de la 
nova entitat 100% La Garri-
ga. L’assemblea fundacional 
va validar en una votació a 
mà alçada la primera junta 
directiva de l’entitat forma-
da per 21 persones. Aquest 
moviment neix completa-
ment desvinculat de partits 
polítics i amb l’objectiu de 
crear una agrupació d’elec-
tors que els permeti presen-
tar-se als comicis del maig de 
l’any que ve com a indepen-
dents. “Tenim prou força per 
poder-nos presentar de for-
ma independent”, va dir.

Pubill i tres membres més 
de 100% La Garriga són 
regidors no adscrits a l’Ajun-
tament i formen part del 
govern municipal amb ERC. 
L’actes es va fer al restau-
rant El Racó i va aplegar una 

quarantena de persones. Va 
acabar amb un sopar.

A banda de Pubill, la junta 
de l’associació la formen 
Cristina Vilamala, vicepre-
sidenta primera; Juliet Grau 
vicepresidenta segona; Roger 

Castells, vicepresident ter-
cer, i Joan Esteban, secretari 
d’organització. També hi 
ha Àngels Enrique i Josep 
Maria Torres, a la tresoreria; 
Xavier Fernández, assesso-
rament i àrea jurídica, i Nati 

Viñets, gestió d’associats. 
Les vocalies són per a Núria 
Fitó Bertrán, Gemma Romeu 
i Puigdomènech, Pep Oli-
veres Cuquet –va ser cap de 
llista i regidor de Solidari-
tat–; Xavier Bernaldo –també 

prové de Solidaritat i es va 
integrar a Junts l’any 2019–, 
Enric Marata Pujol, Manel 
Picón Almazán, Hassna 
Radi Ben Miloud, Samuel 
Vila Sancho i Tomàs Berzal 
i Gutiérrez. Hi ha una àrea 
de comunicació i xarxes amb 
Ivan Villanueva González, 
Lorena Fernández Díaz i 
Jordi Musquera Castro. 

Pubill va apuntar que els 
regidors que van passar a 
ser no adscrits “van deixar 
de creure en els partits polí-
tics”.  “Aquest va ser un dels 
motius que va impulsar la 
creació del moviment veï-
nal.” “Les formes de fer i de 
ser dels partits no ens repre-
sentaven”, va dir Pubill. En 
canvi, el compromís amb el 
veïnat de la Garriga “conti-
nuava ferm”. Ara, el projecte 
“està per sobre de la partito-
cràcia i les decisions es pren-
dran en assemblea”. Pubill va 
insistir que cap d’ells vol fer 
de la política “una professió”.

Segons van explicar dijous, 
el projecte anirà prenent 
forma amb l’organització 
de diferents actes i assem-
blees dels associats. Una 
de les futures tasques del 
moviment serà escollir el 
candidat a les eleccions que 
volen tancar abans de l’estiu. 
Per formalitzar l’agrupació 
d’electors, hauran de recollir 
signatures de suport tal com 
estableix la llei.

S’han repintat amb un esmalt sintètic que evita la corrosió

Caldes ha de reparar més de 100 
fanals afectats per orins de gossos
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Un dels fanals que s’han reparat a Caldes 

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes ha 
hagut de reparar i repintar 
un total de 104 fanals deteri-
orats pels orins dels gossos. 
El manteniment ha servit per 
aplicar una pintura especial 
contra els orins. El material 
utilitzat és un esmalt sintètic 
especial que evita la corrosió 
del metall i amb una molt 
baixa toxicitat. Una de les 
seves característiques és 
que s’asseca molt ràpid i, 
per tant, està especialment 
indicat per fer-ho servir en 
elements i espais públics.

L’Ajuntament recorda que 
al municipi hi ha habilitats 
sis pipicans i un caniparc al 
parc de Can Rius, especial-
ment pensats perquè els ani-
mals puguin fer-hi les seves 
necessitats sense malmetre 
el mobiliari urbà. També 
apunta que l’ordenança de 
control i tinença d’animals 
regula específicament què 
han de fer les persones pro-
pietàries d’animals en cas 
que orinin a la via pública. 
La normativa prohibeix la 

presència d’animals a les àre-
es de jocs infantils i obliga 
els propietaris a evitar les 
miccions i deposicions dels 
animals. A banda d’aquests 
espais protegits, l’ordenança 
especifica que els amos han 
d’adoptar mesures per no 
embrutar amb les deposici-

ons fecals les vies o espais 
públics i evitar les miccions 
a les façanes dels edificis 
i en el mobiliari urbà. Es 
considera una infracció lleu 
no complir amb el que diu 
l’ordenança i es recomana als 
amos fer servir aigua per eli-
minar les restes d’orins.
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Sant Pere reobre el carrer Trueta 
dos anys després del ‘Glòria’

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor va obrir al tràn-
sit divendres el carrer Doctor 
Trueta del barri de Can Ram, 
que feia dos anys que estava 
tallat a causa dels danys que 
va patir durant el temporal 
Glòria de fa dos anys. Aquest 
era un dels dos carrers que 
encara estaven pendents 
de reparar. L’altre, el carrer 
Castell, es troba al barri de 
Vallserena i es preveu pugui 
estar reparat en un parell de 
mesos. 

El temporal Glòria va 

de gener de 2020, va causar 
una forta afectació a Sant 
Pere i va fer malbé camins, 
carrers, zones verdes, equipa-
ments i diversos serveis. 

3,5 MILIONS DE DANYS

L’Ajuntament va valorar en 
gairebé 3,5 milions d’euros 
els danys provocats per la 
tempesta, una factura econò-
mica que representava gai-
rebé un 80% del pressupost 
municipal. Per fer front a 
les reparacions necessàries, 
l’Ajuntament va haver de 
demanar dos préstecs a la 
Diputació i també va dema-
nar subvencions a diverses 
administracions, a més de 
destinar els 40.000 euros 
dels pressupostos participa-
tius del 2020 a la reparació 
de diversos camins afectats 
pel temporal. Va ser un dels 
municipis del Vallès Oriental 
on hi va caure més pluja i va 
arribar, en algunes zones, a 
450 litres per metre quadrat.

grups que treballen per fer la 
consulta en diversos pobles 
de la comarca, com Mollet, 
Granollers, les Franque-
ses, Montornès, la Garriga, 
Parets, Canovelles, la Llagos-
ta o Martorelles.

Va incidir que la platafor-

ma “és neutra”, no demanarà 
el vot per cap de les dues 
opcions i va fer una crida a 
tothom que hi vulgui partici-
par activament en l’organit-
zació. També va demanar el 
suport dels ajuntaments per 
fer possible la votació.

Des de divendres es torna a circular pel carrer del barri de Can Ram

provocar l’esllavissada d’un 
talús de la zona verda i l’es-
fondrament d’una part de 
la vorera –amb barana de 
fusta– i del terreny sota la 
calçada. Un geòleg de l’Insti-
tut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya va visitar la zona 
i va informar d’una esllavis-
sada geològicament activa. 
Això va obligar a tallar la 
circulació de la part malme-
sa del carrer pel perill que 
representava. Un tall que no 
va afectar gaire els veïns que 
tenen l’entrada per un altre 
carrer. El cost de la reparació 
superava els 430.000 euros.

El temporal Glòria, de finals 

Es presenta a Granollers el grup 
per a la consulta sobre la república
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Antonio López, en primer terme i altres membres de la plataforma divendres

Granollers

J.V.

La Plataforma Consulta 
Popular Monarquia o Repú-
blica, prevista per al 14 de 
maig a tot l’Estat, es va pre-
sentar divendres al vespre al 
bar Anònims de Granollers. 
“En les societats democrà-
tiques, les institucions han 
d’estar al servei del poble. 
La majoria d’espanyols no 
van poder votar la consti-
tució i els que ho van fer 
no van poder decidir entre 
monarquia i república”, 
va dir Kevin Hernández, 
membre de la plataforma a 
Granollers. Hernández va 
dir que la consulta no serà 
vinculant, però “pot crear 
consciència i fer veure als 
polítics que la gent vol deci-
dir”.

Antonio López, exregidor 
d’EUiA a Mollet i membre de 
la plataforma al Vallès Ori-
ental, va explicar que ja hi ha 

Mor a 87 anys Josep 
Icart, president de la 
UEI entre 1996 i 2003
Granollers

EL 9 NOU

L’empresari Josep Icart i 
Lamarca, que va ser presi-
dent de la Unió Empresarial 
Intersectorial entre els anys 
1996 i 2003, va morir aquest 
diumenge als 87 anys d’edat. 
Icart va arribar al càrrec com 
a representant de la Unió 
d’Empresaris d’Automoció. 
Icart va estar al capdavant de 
Tallers Icart, fundats l’any 
1945 per Lluís Icart. Amb ell, 
l’empresa es va traslladar al 
carrer Corró i va ampliar la 
seva oferta de serveis. Des 
de l’any 2001, estan en una 
instal·lacions al polígon de 
Valldoriolf, a la Roca. 

A banda, Icart va ser pre-
sident de l’Associació per a 
l’Arbitratge, que es va crear 

l’any 1996. També havia estat 
regidor de l’Ajuntament de 
Granollers entre 1987 i 1991 
per CiU.

La vetlla es farà al tanatori 
de Granollers fins dimarts al 
matí. A les 11, hi ha prevista 
la cerimònia de comiat a l’es-
glésia de Sant Esteve.

Rescaten un escalador 
accidentat prop de les Agudes

Montseny

EL 9 NOU

Els Bombers van rescatar 
diumenge a les 10 del matí 
un escalador que va caure al 
coll de Castellets, a la zona 
de les Agudes, al Montseny. 
Va caure des d’uns 20 metres 
d’altura i va quedar al peu 
de la via. En el rescat, hi 

van participar dos helicòp-
ters dels Bombers –un amb 
personal mèdic– i un altre 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques i quatre dotacions 
terrestres. Després d’una pri-
mera atenció, el ferit va ser 
traslladat a un punt on se’l va 
poder carregar a l’helicòpter. 
Va ser traslladat a l’Hospital 
de Bellvitge. 

ERC celebra que 
la seu del Consell 
Comarcal es faci 
als antics jutjats

Granollers

ERC celebra que el govern 
del Consell Comarcal hagi 
decidit fer la nova seu de la 
institució als antics jutjats 
de l’avinguda del Parc, a 
Granollers. Amb tot, discre-
pen dels “consens polític” 
sobre la decisió perquè diuen 
no han participat a cap reu-
nió amb tots els grups.

Josep Icart
i Lamarca

L’Ajuntament de Granollers s’uneix al dolor de la 

família i expressa el condol per la pèrdua

de qui va ser regidor d’aquesta corporació

de 1987 a 1991.

Granollers, febrer de 2022

El vial havia estat tallat des del gener de 2020 pels danys que va patir durant el temporal
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L’edifici del complex esportiu Illa Activa, al barri de Can Camp, a l’Ametlla

FORMACIÓ OCUPACIONAL - FOAP 2021
OFERTA FORMATIVA 2022

Formació adreçada prioritàriament a
persones en situació de desocupació inscrites
al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.INFORMA-TE’N!

Informació: pfo@caldesdemontbui.cat · Telèfon: 93 115 10 74 / 93 862 70 25

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS 
ADMINISTRATIUS I GENERALS
Certificat de professionalitat de nivell 1

Durada:
390 hores + 40 hores de pràctiques
en empresa

Inici previst el 24 de febrer de 2022

Requisits d'accés:

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
DE MAGATZEMS
Certificat de professionalitat de nivell 3

Durada:
310 hores + 80 hores de pràctiques
en empresa
Inici previst el 20 d’abril de 2022

Requisits d'accés:

Lecto – escriptura i comprensió i expressió 
correctes en català i castellà. Habilitats digitals 
i coneixements a nivell mig d'ofimàtica. 

Estudis equivalents a batxillerat, CFGS, 
FP2, prova d’accès a grau superior, o 
similars. Coneixements bàsics d’ofimàtica.

persones, mitjans i tradició des de 1920

PLANTA DE ProDucció
DE MEScLES ASFÀLTiQuES
Pol. ind. El Marital s/n
08440 cArDEDEu
Tel. 93 486 27 82
planta@deumal.com

SErvEiS TècNicS
i ADMiNiSTrATiuS

Amadeu vives, 12, 1r
08440 cArDEDEu
Tel. 93 871 12 84

deumal@deumal.com

www.deumal.com

Cansaladeria
              “Can Riereta”

Elaboració
pròpia Productes casolans

Mercat St. Martí - Sant Celoni, parada núm. 20 - Tel. 93 867 59 74

Mercat St. Carles - Granollers, parada núm. 20 - Tel. 93 879 57 65

  Podeu fer les comandes al 659 34 88 31

  Podeu fer les comandes al 696 84 54 46
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L’empresa que gestiona la piscina 
coberta de l’Ametlla fa fallida
L’Ajuntament treballa per mantenir el complex esportiu obert i ja busca noves fórmules de gestió

L’Ametlla del Vallès

F.P.

L’empresa Instal·lacions de 
Lleure Esportiu Illa, que 
va construir i gestiona el 
complex esportiu municipal 
Illa Activa, de l’Ametlla, 
ha fet fallida i ha entrat en 
liquidació. La companyia ha 
sol·licitat a l’Ajuntament la 
rescissió del contracte de la 
concessió administrativa sig-
nat fa 11 anys. El consistori, 
però, preveu no acceptar-la 
en un ple extraordinari que 
s’ha de fer aquest dilluns a 
la tarda. La rebutgen perquè 
no estan d’acord amb els ter-
mes plantejats per l’empresa. 
Divendres es va fer una reu-
nió de la comissió de segui-
ment del centre esportiu.

L’empresa ja havia presen-
tat un concurs de creditors 
l’any 2016, un fet que va 
generar incertesa sobre la 
continuïtat de l’activitat 
del centre de l’Ametlla, tant 
entre treballadors com entre 
usuaris. Ara, l’Ajuntament 

es compromet a vetllar per 
mantenir oberta la instal-
lació. “L’activitat no tanca. 
Tenim la voluntat de man-
tenir el servei”, assegura 
l’alcalde, Pep Moret, a EL 
9 NOU. A la vegada, Moret 

mostra el compromís del 
consistori amb els usuaris 
–uns 1.200 socis– i amb els 
treballadors. També defensa 
que “cal separar la gestió 
administrativa” que han fet 
els responsables de l’empre-

sa “del servei a l’usuari final 
que donen els treballadors 
de l’Illa Activa, que sempre 
ha estat excel·lent”. En un 
comunicat, l’Ajuntament 
recorda que els problemes 
de “manca de solvència eco-

nòmica” de la concessionària 
“no són, en absolut, atribu-
ïbles a l’Ajuntament”. “El 
consistori ha fet front des de 
l’inici del contracte i, sense 
interrupcions, al pagament 
de la subvenció anivelladora 
de 250.000 euros anuals a 
pagar trimestralment i de la 
liquidació anual pertinent un 
cop fet el tancament econò-
mic anual”, afegeixen. Moret 
recorda que Instal·lacions de 
Lleure Esportiu Illa gestiona-
va cinc equipaments com els 
de l’Ametlla. “Tots han anat 
tancant, ara només els que-
dava el de l’Ametlla.” 

El consistori ja ha comen-
çat a treballar en fórmules 
per donar continuïtat a l’acti-
vitat que podrien passar per 
fer una nova concessió a una 
empresa externa del sector 
esportiu o per una gestió més 
directa de l’Ajuntament. 

El contracte entre el con-
sistori i Instal·lacions de 
Lleure Esportiu Illa es va 
signar el 2011 amb el PSC 
a l’alcaldia. La concessió 
incloïa tant la construcció de 
les instal·lacions com la pos-
terior explotació. L’empresa 
avançava part dels diners de 
l’obra que l’Ajuntament ana-
va tornant durant els anys de 
concessió a través de la sub-
venció anivelladora. El tipus 
d’acord va ser qüestionat per 
diversos grups polítics amb 
presència al consistori.

Detingut un home 
a Mollet amb 1.000 
euros i 340 grams 
d’haixix al cotxe

Mollet del Vallès

La Policia Municipal de 
Mollet va detenir la setmana 
passada una persona acusada 
d’un delicte contra la salut 
públic per tràfic de drogues. 
Li van trobar més de 1.000 
euros en efectiu en bitllets 
fraccionats i dues peces 
d’haixix de 170 grams de pes 
cadascuna. Una patrulla va 
aturar un vehicle de matrícu-
la francesa que circulava de 
manera anòmala. Hi anaven 
dues persones. Els agents van 
localitzar els diners a la roba 
del conductors i les dues 
peces d’haixix sota el seient.

Parets recupera 
les visites 
d’escolars  
a l’ajuntament
Parets del Vallès

Parets ha reprès les visites 
que les escoles de la vila fan 
a l’ajuntament. Ho van fer 
divendres passat amb un 
grup de tercer de Primària 
de l’escola Vila Parietes. Els 
alumnes van ser rebuts per 
l’alcalde, Francesc Juzgado, i 
la regidora Casandra Garcia, 
a qui van poder plantejar 
preguntes.
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L’Hospital del Mar de 
Barcelona, l’Ajuntament de 
Caldes i les Termes Victòria 
encapçalen un estudi pilot 
per valorar els beneficis de 
les aigües termals en els 
pacients de covid persistent. 
L’assaig el protagonitzaran 96 
persones amb seqüeles des-
prés d’haver patit la covid. 
Tot i que es tracta encara 
d’una malaltia en fase d’estu-
di, semblaria que un de cada 
deu malalts de coronavirus 
continua amb mals de cap, 
fatigues, disfonies o proble-
mes intestinals, alguns gaire-
bé dos anys després d’haver-
se encomanat. S’han descrit 
al voltant de 200 símptomes 

dels qui pateixen la covid 
persistent, que afectarien al 
voltant del 10% de la pobla-
ció. A Catalunya, això voldria 
dir unes 100.000 persones, 
majoritàriment dones d’entre 
35 i 50 anys. 

El projecte mèdic de Cal-
des sotmetrà la meitat dels 
96 voluntaris a sessions 
de balneoteràpia i l’altra, 
no, per poder comparar els 
resultats. Segons Natalia 

Garcia Giralt, del Grup de 
Recerca Muscoloesquelètica 
de l’Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques 
(IMIM), els malalts de covid 
persistent tenen “artràlgies 
(mal a les articulacions), 
miàlgies (dolors musculars), 
migranyes, cefalees, marejos, 
insomni, estrès, ansietat, 
angoixa, etc. En tots aquests 
casos creiem que la balneo-
teràpia pot tenir un efecte 

positiu”. A la presentació de 
l’estudi. Joan Anglí, propieta-
ri de les Termes Victòria, va 
explicar que les seves aigües 
“no són les de Lourdes”, però 
sí que ajuden a millorar la 
qualitat de vida de les perso-
nes que els visiten i això és 
justament el que vol demos-
trar l’estudi: “Les aigües de 
Caldes són bones per a l’apa-
rell locomotor i també són 
neurosedants.”

Experiències com aquest 
estudi de l’Hospital del Mar 
serveixen per dignificar i 
posar en valor encara més la 
tradició balneària de Caldes. 
No és casualitat tampoc que 
l’únic cicle de formació pro-
fessional de grau superior 
de Termalisme i Benestar 
s’estigui impartint a l’insti-
tut Manolo Hugué. És l’únic 
cicle d’aquesta mena que es 
fa a Catalunya. És encorat-
jador que administracions 
com l’Ajuntament i la Gene-
ralitat, i agents privats, com 
els mateixos balnearis, insis-
teixin a enfortir un sector 
que desperta interès mèdic i 
turístic i que pot ser palanca 
per generar nova activitat 
econòmica al municipi. 

La utilitat mèdica de les 
aigües termals de Caldes

Fa un parell de dècades que persones procedents 
de tots els continents han arribat i fan vida a 
Catalunya. El nostre país ha rebut una gran trans-
formació demogràfica que n’ha anat modificant 
l’estructura social. Hem d’afrontar el desafiament 
de poder conviure en peu d’igualtat en una societat 
plural i heterogènia. I conviure no és pas coexistir. 
Penso que per aconseguir una veritable cohesió és 
primordial organitzar-nos de forma participativa i 
solidària.

Les persones migrades, quan entren en contacte 
amb un país en què la cultura difereix molt de la 
seva cultura d’origen, viuen una discontinuïtat amb 
els seus avantpassats. Tenen un sentiment de des-
arrelament i de desprotecció grans. Raó per la qual, 
les institucions han de conèixer a fons el context en 
què viuen els més vulnerables per poder-los aten-
dre amb tota la seva complexitat.

A Catalunya, una gran part de la població nou-
vinguda es concentra a les ciutats. En els contex-
tos urbans la vida és més anònima i disgregada que 
en els nuclis rurals. En els nuclis grans els amics, 
veïns i familiars ocupen un lloc intermedi entre els 
organismes i la resta de la societat. Per això consi-
dero que hauríem de potenciar grups d’acollida per 

crear espais més humans, de convivència, d’inter-
canvi, que siguin fecunds i buscar noves formes de 
fer arribar el benestar a persones de procedència 
molt diversa, basant-nos en l’acompanyament i el 
veïnatge. Les mentories podrien ser aquest tipus 
de grups que envolten les persones migrades, les 
acompanyen i les insereixen dins d’una socialització 
diversificada que permet que uns i altres ens influ-
ïm mútuament.

Crec que ens calen projectes que posin l’accent 
en el tracte amb les persones, un tracte que hauria 
de ser sempre càlid i respectuós. Necessitem pro-
grames que interrelacionin la dimensió social i per-
sonal de la llengua, que són els que cohesionen la 
societat. L’objectiu principal de crear mentories és 
acompanyar i fer-ho de forma compartida amb l’ad-
ministració. L’acollida es basa en un seguit d’acti-
tuds que tenen present les fragilitats i les fortale-
ses de la persona i vetllen perquè no es malmeti la 
seva dignitat. L’acompanyament afavoreix que les 
persones migrades preservin la seva integritat i que 
rebin una mirada i una atenció humana i no només 
administrativa. Hem de buscar l’excel·lència especi-
alment en la qualitat humana. La finalitat és facili-
tar l’oportunitat que aquestes persones no caiguin 
en l’exclusió social, tot acompanyant-les i fent-les 
sentir que són ben rebudes en la nova societat on 
viuran.

Acompanyar és empatitzar i mai no es pot acom-
panyar des d’una posició de força ni de superiori-
tat, no hem d’oblidar que acompanyar ve de com-

pany i el company és el qui comparteix el pa. Tots 
sabem que els processos humans són lents i no es 
despleguen en línia recta, sinó que són ondulants. 
La figura del mentor ofereix respecte pel ritme 
de la persona que acompanya perquè és conscient 
que cada persona té un recorregut propi. Algunes 
actituds bàsiques d’aquest acompanyament serien 
la disponibilitat i la proximitat, sense les quals la 
relació amb l’altre és molt difícil.

En virtut d’això, cal que els serveis públics posin 
en marxa actuacions que impliquin la ciutadania. 
És una tasca que demana la participació activa de 
tothom. Ens hauríem d’interrogar sobre quin paper 
ens toca jugar a tots i cada un per impulsar i cohe-
sionar el país des del nostre racó: sigui el barri, el 
poble o la ciutat. Organitzant intervencions que 
evitin la invisibilitat dels qui es troben en situa-
cions de més fragilitat que ajudin a prevenir-ne la 
marginalitat. Gràcies a la relació amb els altres, les 
persones anem aprenent a afrontar la quotidianitat 
i anem trobant la manera de travessar les circums-
tàncies que ens toca viure. El vincle ens enforteix 
per plantar cara a les tensions de la vida, mentre 
que l’aïllament ens afebleix.

I en tots aquests escenaris de relació, la llengua 
no pot quedar-ne exclosa. La llengua no és sola-
ment un sistema de comunicació, és també el camí 
de l’expressió personal per conviure en condicions 
d’igualtat, per desenvolupar-se socialment, labo-
ralment, etc. En aquests processos de desenvolu-
pament i creixement social és imprescindible que 
tingui un protagonisme important. Les persones a 
mesura que esdevenen parlants d’una nova llengua 
adquireixen seguretat i es veuen més capaces de fer 
front a allò que els és desconegut. El contacte per-
sona a persona no el pot substituir cap institució. 
Quan sabem que podem compartir un temps i un 
espai amb algú és un dels millors atractius per voler 
aprendre una llengua perquè, a més, experimentem 
un sentit de pertinença.

Per això, aprendre català necessàriament hau-
ria de ser a partir d’una realitat viva i compartida, 
perquè em sembla que l’adquisició de la llengua és 
indissociable de l’empoderament individual i col-
lectiu.

Els nous altres catalans
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Crec que ens calen projectes 
que posin l’accent en el tracte 

amb les persones, un tracte 
que hauria de ser sempre 

càlid i respectuós
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Amb la naixença som éssers únics que hem de trobar la 
nostra inserció en la comunitat, la polis. Cadascú amb uns 
condicionants que ens faciliten o ens compliquen exercir 
com a persones responsables dels nostres actes. Una tra-

jectòria de la qual gairebé sempre ens en sortim perquè la 
interacció social ens ajuda. 

L’Antoni Porta (1945-2022) va encaminar la seva vida 
cap a la feina de sastre, l’ofici del seu pare, que va ser un 
punt de partida per ampliar el negoci dels vestits i altres 
peces de roba per a homes. Només per aquesta dedicació 
ja podríem destacar el seu saber ben fer com a professio-
nal del sector. Però la seva relació amb els altres va anar 
més enllà i va comptar amb la participació en activitats de 
servei com és la representació ciutadana en la vida públi-
ca tant en associacions diverses com més directament, a 
primer pla, en la política local com a regidor. Per sobre de 
tot sempre dominat per dues passions màximes, la seva 
família i la música. Així el vaig conèixer fa uns 25 anys i 
fins dimecres passat, quan vaig perdre l’amic. 

La seva ironia i la seva sornegueria col·loquials s’en-
trellaçaven amb les ganes de conèixer el món, sobretot 
el cultural, amb voluntat d’incidir en la seva millora. La 
seva actitud vital estava impregnada d’una gran generosi-
tat no exempta de fermesa de caràcter. L’Antoni va obrir 
moltes portes a la seva ciutat i ho va fer sense gaire osten-
tació perquè com a creient de veritat sabia de la finitud 
dels humans i de com les petites coses poden ser grans. 
En els darrers anys tenia una gran il·lusió, pujar la mun-
tanyeta de darrere l’hospital on es divisa esplèndidament 
Granollers, la seva ciutat que tant estimava.

Molts, granollerins o no, l’enyorarem. 
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Als ‘tres mosqueters del Sant Jordi’
Voldria agrair –encara que més que un agraïment, és un 
reconeixement– la gran tasca que es duu a terme a l’Hos-
pital de Dia Sant Jordi de Granollers per part de tot el seu 
personal. Som molts els usuaris que passem per aquest 
centre diàriament, cadascun amb una història a les nostres 
esquenes ben diferent, igual que diferents són les nostres 
necessitats. Us asseguro que és una tasca molt complicada 
i complexa. Personalment vaig arribar en un moment en 
què em trobava perduda, sense metes ni il·lusions, i fràgil, 
molt fràgil, després d’haver après a bregar amb dues malal-
ties que canviarien el meu món en un segon i per sempre 
un parell d’anys enrere. Vivia en una letargia constant sen-
se saber quin rumb prendre... I llavors, un dia de tants, van 
entrar a la meva vida els tres mosqueters del Sant Jordi, la 
Pili, la Marta i en Carlos. Crec que no els hi vaig posar gai-
re fàcil. Ells són com els estels que ens il·luminen, o com 
un far que ens indica el camí, o aquesta mà que no et deixa 
anar quan més la necessites. Ells són increïblement savis 
i perspicaços. Som molts, però ells sempre estan alerta, a 
l’aguait, i a l’instant reconeixen quan algú té mal dia. Ells, 
amb la seva feina, pautes, consells, noves rutines i metes 
saludables han aconseguit que jo torni a agafar les regnes 
de la meva vida. Gràcies a ells, els meus tres mosqueters, 
ara la meva vida i la de molts altres és en color i no en 
blanc i negre.

Gràcies, Carlos, Marta i Pili, per aquesta segona opor-
tunitat.

Rosi Moreno Lara
Lliçà d’Amunt

Vergonya, bancs i caixes!
Parlem en un idioma diferent i ens volen confondre: una 
cosa és quan xerren els governs i una altra és el que ente-
nem la ciutadania. Parlem clar! Tots hem passat una crisi, 
hem perdut feines i nivell adquisitiu. Això sí, no tothom 
igual. Els bancs i les caixes, no! Aquests, no. La crisi per a 
ells no passa igual. Els ajudem amb els nostres impostos, 
diners que ens treuen a nosaltres, als que no arribem a 
final de mes, per donar-los a ells i, paradoxes de la vida, a 
final d’any presenten beneficis. Però el que encara és més 
surrealista és que tanquen oficines, envien gent a l’atur 
i els governs no diuen ni piu, ni demanen que tornin els 
diners que els hem deixat. Tots, muts i a la gàbia. Quin 
interès tindran? Ara no tenen personal ni ganes de solu-
cionar les dificultats de la gent gran i la Generalitat o la 

Diputació es plantegen cedir-los espais per instal·lar els 
seus caixers automàtics. No entenc res. Caixes, bancs, polí-
tics, en l’idioma que jo conec i la majoria de la ciutadania, 
només entenc que esteu matant la gallina dels ous d’or.

Montse Farrés Desquens
La Garriga

Un increment de pensions?
He rebut la notificació del Ministeri de la Seguretat Soci-
al que m’informa que la pensió de jubilació se’m veurà 
incrementada aquest any en 47,72 euros cada mes. Inici-
alment, és una bona notícia. Però la meva sorpresa s’ha 
tornat majúscula quan descobreixo que el percentatge de 
la retenció de l’IRPF passa del 4,23% al 6,36%, cosa que 
em suposarà un import de 27,68 euros mensuals. Per tant, 
de l’increment de la pensió, el 58% s’ho tornarà a quedar 
l’Estat i, per a la meva butxaca, l’increment real serà del 
1,73%. Ens trobem davant d’una gran presa de pèl per 
a tots els pensionistes. Totalment intolerable. Valgui la 
meva queixa per deixar constància del malestar que ens 
suposa a tots els que ens trobem en aquesta situació.

Josep Maria Torres Ardèvol
La Garriga

‘West Side Story’
Tot i que sembla que finalment no s’acabarà enduent la 
glòria de Hollywood, el que resulta evident és que estem 
davant d’una nova ocasió en què Steven Spielberg roda 
magistralment. La història està explicada amb una agili-
tat tremenda i els números musicals són vibrants i vigo-
rosos. A més, a diferència de l’obra inicial de Wise, els 
mateixos actors i actrius canten amb la seva pròpia veu 
no sent doblada en cap moment. 

I pel que fa a la banda sonora de Bernstein m’atreviria 
a dir que arriba a l’excel·lència –malgrat els anys–. Les 
notes i les cançons ja són part del patrimoni sonor.

En fi, cinema cent per cent amb un potencial visual i 
dramàtic excel·lent. Spielberg no podia defraudar i no 
només no ho fa sinó que amb aquesta revisió d’un clàssic 
ha creat un altre clàssic. Un altre West Side Story inobli-
dable. 

Martí Mancilla Muntada
Granollers

BÚSTIA

Continuo amb el contingut del meu 
article del 31 de gener motivat pel 
que va publicar el diari Segre: “Sis 
dones substitueixen rectors en algu-
nes misses de Lleida”. Hi vaig recollir 
també les serioses i crítiques parau-
les de l’abadessa de les Benetes de 
Montserrat, Maria del Mar Albajar, 
responent al periodista Antoni Bassas 
en una entrevista al diari Ara. Resul-
tat? Un bon rebombori. M’han arribat 
missatges per diferents costats i de 
tots els colors.

Derivat de tot això, escriuré sobre 
aquests temes: 1. Litúrgia de la paraula 
i de la comunió en absència de prevere 
2. Cartes Apostòliques del papa Joan 
Pau II sobre “la dignitat de les dones” 
i “l’ordenació sacerdotal reservada 
només als homes” 3. Avenços del papa 
Francesc sobre la situació real de “les 
dones dins l’Església” 4. Jesucrist i la 
institució del sacerdoci presbiteral 5. 
El que m’agradaria viure i veure, i pos-
siblement no hi seré a temps. 

Ho aniré fent en successives colum-
nes. Començo: ja fa molt temps que la 
manca de preveres ha provocat que en 
alguns llocs les celebracions domini-
cals les exerceixin els diaques i/o també 
religiosos i laics, siguin homes o dones. 
Hi ha publicacions, a tall de ritual, sota 
el títol de Les celebracions dominicals 
en absència de prevere. Per tant, res de 
particular. Però sí que s’ha produït una 
novetat important: “L’Església catòlica 
reconeix per primera vegada un minis-
teri litúrgic on hi caben les dones. Això 
és un servei oficial, formal i estable, un 
enviament concret, amb un ritual espe-
cífic, i vàlid per a tota mena de celebra-
cions. El dilluns 11 de gener de 2021, 
promogut pel papa Francesc, va entrar 
en vigor una modificació del Codi de 
Dret Canònic que admet les dones com 
a lectores i acòlites. Sense ser un minis-
teri ordenat, com el diaconat o el sacer-
doci, sí que serveix per recordar que la 
litúrgia no és només cosa de capellans.” 
Això indica que els barons ja tenien 
instituïts aquests ministeris, tot i que 
en poques diòcesis ho formalitzen per 
desenvolupar-los oficialment. Minis-
teris que no tenen res a veure amb el 
que habitualment ja es fa de llegir les 
lectures en les misses o fer d’escolà, ja 
que ells tenen més amplitud de serveis.

Llegeixo  a  Catalunya Religió : 
“Davant de la presència real i activa de 
les dones en les celebracions de moltes 
comunitats, aquesta inclusió legislati-
va ha generat interrogants, sorpresa i 
escepticisme. Són crítiques que qua-
lifiquen l’operació de cosmètica, cre-
uen que arriba tard i exposen dubtes 
sobre l’aplicació i l’acollida que tindrà 
en cada diòcesi. Però també es veu 
com un pas imprescindible en el reco-
neixement de la dignitat i la igualtat 
dels laics a l’Església, siguin homes o 
dones.”

Fins a la propera columna! Gràcies. 

LA PROPOSTA ESTEV@

Dones  
i església (II)

Francesc Viñas Faura

Professor de Literatura
fvinas@xtec.cat

Antoni Porta, model de bonhomia 
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Per deixar clar el que penso, diré que ningú no 
hauria de ser aliè a les observacions d’aquells que 
afirmen que la prostitució ha de ser considerada 
com qualsevol altra professió, escollida de forma 
voluntària. El fet més evident és que avui dia, com 
mai no havia passat, són moltes les dones explo-
tades sexualment a la indústria de la prostitució, 
àmbit totalment indesitjable si tenim en compte 
que s’ha transformat justament en una indústria, 
a la qual caldria posar fi perquè vulnera els drets 
més elementals de la dona.

El 1792, la proposta del comte de Cabarrús volia 
reglamentar la prostitució a Espanya i establia 
les bases del que –sobretot a les grans ciutats– 
s’hauria de tenir present: l’empadronament de les 
dones que s’hi dedicaven dins d’una zona anome-
nada la mancebía, així com la vigilància sanità-
ria periòdica, una creixent preocupació dels higi-
enistes per la por de les malalties venèries: “En 
Madrid no se pueden transitar sus calles sin peli-
gro, horror y lástima, escandalo de todos y rubor 
del cristianismo.” A Barcelona es va obligar que 
les portes dels bordells fossin decorats amb ele-
ments vegetals per distingir-los i que es posessin 
escultures de pedra a les façanes d’alguns carrers 
que indiquessin que hi havia cases dedicades a la 
prostitució.

S’ha dit mil vegades que “la prostitució es l’ofi-
ci més antic del món”, però allò que va començar 
i continua sent un ofici de misèria, mai no havia 
proliferat de manera tan llastimosa com ara. Ho 
diuen les estadístiques i ho corroboren els núme-
ros absoluts. En un article publicat a EL 9 NOU 
l’any 2013, es parlava de 340 dones que exercien 
la prostitució a la nostra comarca en prostíbuls 
i pisos de Granollers i Mollet o en carreteres de 
l’àrea de la Roca, etc. Aquestes són algunes de les 
dades que proporcionava l’Associació Actua Vallès 
i que, gracies al seu Projecte Dona, els ofereix 
principalment cobertura sociosanitària.

Les dones que exercien la prostitució als temps 
d’ahir havien de menester el macarró, un individu 
que a canvi de viure d’elles els oferia protecció, ja 
que és aquest un ofici molt perillós. Tot i que el 
paper de la dona com el d’ell eren prou sòrdids, 
el macarró d’abans era –la majoria de vegades– 
l’amistançat de la prostituta tant pel bé com pel 
mal. En canvi, avui en dia, cap paper no és com-
parable amb el que tenen les actuals màfies de la 
prostitució, uns vertaders esclavistes que ni tan 
sols se n’amaguen.

A Sant Feliu de Codines, s’explica que un 
d’aquests macarrons va acabar vivint en parella 
amb la seva protegida. Tots dos eren grans i ella 
ja s’havia retirat de l’ofici, que havia exercit per 
diverses cases de barrets, on els pobletans hi ana-
ven a desmatonar-se: ca la Gitana, ca la Severa i, 
uns anys més cap aquí, El Paso i El Gran Capitán. 
Un dia, el rector de la parròquia, coneixedor 
d’aquell amistançament, va enviar-hi un fidel feli-
grès amb l’encàrrec que els digués que si accedien 
a casar-se, Déu, amb la seva infinita misericòrdia 
els perdonaria tots els pecats del passat:

–Oh, casar-nos! Res no ens faria tan feliços a ella 
i a mi com casar-nos, però, qui ens voldria ara, a la 
nostra edat? –va respondre el macarró.

Una fotografia de la famosa nevada de 1962 
mostra com un grup d’una desena d’homes, amb 
les seves pales, s’afanyen a obrir camí des del 
poble fins a la casa de Sant Miquel Xic. Alguns 
vilatans diuen en veu baixa que aquesta casa, a 
més de ser un molí fariner, també va ser un dis-
cret prostíbul. Com que havia quedat sitiada per 
la neu, els homes van donar prioritat a l’obertura 

d’aquest camí abans que desbloquejar la carretera 
en direcció a Caldes, que amb tota seguretat era 
més necessària i feia més falta.

LA DE CASA ÉS MOLT MÉS GUAPA

La prostitució sempre ha tingut, però, una cara 
més glamurosa, que no és altra que la de les prosti-
tutes de luxe. Explica el cronista de la ciutat com-
tal Lluís Permanyer que, a primers del segle pas-
sat, alguns burgesos de Barcelona que tenien una 
querida no se n’estaven de mostrar-la de mane-
ra ben visible. Es veu que un vespre, moments 
abans que comencés una representació operística 
al Gran Teatre del Liceu, amb tots els llums de la 
sala encesos, una senyora acompanyada de la seva 
família repassava amb els seus prismàtics els ocu-
pants de les altres llotges, fins que va deturar el 
recorregut visual en una. Li va preguntar a la seva 
cunyada:

–Qui és aquella jove que hi ha al palco del mar-
qués de Tal?

–Em fa l’efecte que és la seva nova querida. 
–Ah, vaja, tampoc és res de l’altre món. La nos-

tra és molt més guapa.

‘EL PRIMER BRAGUETA DEL VALLÈS’

El que un dia va ser el primer Bragueta del Vallès 
de menut ja aprofitava l’hora del pati per jugar a 
la creueta amb un amic als urinaris del col·legi de 
les Hermanes. Tots dos se la treien, creuaven les 
pixaradetes i anaven dibuixant així una creu gro-
guenca i irreverent. Va descobrir que era impos-
sible jugar a aquest joc amb les nenes, encara que 
més d’una hi posava força voluntat. Elles insistien 
a jugar a metges, joc al qual s’afeccionà ben avi-
at i es convertí en un singular toco-ginecòleg de 
la mainada. Tampoc no va trigar gaire a saber per 
què cony servien les caminades fins al Pi solitari 
al costat d’alguna mossa embafadora, i va detec-
tar precoçment que a l’antiga xurreria, a més de 
patates rosses, també hi venien xiclets americans 
(condons).

Un estiu va emprendre un viatge a la Costa Bra-
va, potser per allò de l’intercanvi cultural amb les 
sueques. El seu bagatge consistia en el banyador, 
un parell de mudes i una frase escrita en un paper 
a manera de xuleta que indiscutiblement obriria 
el cor de les estrangeres: “Makensing, dansin plis, 
by dejá.” 

–Quan siguis a la platja, t’acostes a la que més 
t’agradi i li dius això. No falla, tiu, no falla! –li va 
dir ben convençut un amic d’escola, que la tempo-
rada d’estiu servia vermuts en un cafè de Lloret.

Ningú no sabrà mai si va ser gràcies a la rocam-
bolesca frase, però al cap d’una setmana, el nos-
tre amic va engrandir la seva llista de conquestes 
femenines: Sheyla, Clodette, Stacy...

Han passat els anys. El temps, que no perdona, 
ha fet caure fulls del calendari i queixals del seny. 
En una casa se senten els plors d’un nadó que sem-
bla que no es vol saltar el biberó d’havent dinat, 
mentre el matrimoni, assegut a taula, tria en silen-
ci mongetes del ganxet. Diuen que en altres temps 
ella fou una de les pubilles més maques de tot el 
Vallès. Ara és una xarxona cridanera i un sergent 
que, per postres, s’ha engreixat com una vaca i ha 
avorrit el seu home, el que un dia fou el primer 
Bragueta del Vallès, i que ara en la seva dissort i 
empès per la testosterona solament es pot refiar 
de les cases de meuques, on per força ha d’anar a 
treure-hi el cap.

“Hola, papa!”, somriuen els nens més grandets 
així que tornen d’escola i s’abracen al pare. A l’ho-
me, en veure’ls tan innocents, li han fet venir a 
la memòria el joc de la creueta. El gos, content, 
mou la cua, sap que els nens li tiraran una pilota 
per fer-lo jugar. Avui dia, el gos es l’únic de la casa 
que mou la cua...

Des del carrer se sent la botzina d’un cotxe, són 
els amics que el reclamen. Per despistar, l’home 
pren un cistell de vímet, se’l posa al braç i li diu a 
la dona:

–Me’n vaig amb els amics a buscar bolets.
La dona, incrèdula, el repassa de dalt a baix:
–A buscar bolets, amb sabates de xarol?

En aquest ordre, obrint camí fins a Sant Miquel Xic a Sant Feliu 
de Codines després de la nevada del 1962 i tres instantànies del 
Barri Xino de Barcelona de diferents èpoques del segle passat

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com
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Interior de les instal·lacions del fabricant de productes plàstics per al sector de l’automoció Zanini a Parets
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Zanini reforça la presència a  
la Xina amb una segona planta
L’empresa de Parets preveu que la nova planta dobli la producció en aquell país

Parets del Vallès

J.C.A.

El fabricant de components 
d’automoció Zanini, líder 
mundial de producció d’em·
bellidors de roda, consolida 
la presència al mercat xinès 
amb la construcció d’una 
segona planta al país. A 
finals d’any, es va fer l’acte 
de col·locació de la primera 
pedra de la nova fàbrica i 
s’espera que pugui començar 
a estar operativa a meitat 
d’aquest any.

Les necessitats producti·

ves a la Xina han motivat la 
inversió de l’empresa, amb 
una nova fàbrica situada a 
poca distància de la que ja té 
operativa, des de l’any 2015, 
a Changzhou. El creixement 
de la capacitat productiva 
serà notable, i pot arribar a 
doblar la que té actualment 
en aquell país. 

L’ampliació s’emmarca en 
l’ambiciós pla de creixement 
que ha emprès la companyia. 
Recentment, Zanini ha posat 
en funcionament una planta 
productiva a Parets, on té la 
seu, per a un nou producte 

(tecnologies per a la integra·
ció de radars als automòbils, 
un pas essencial en el des·
envolupament de vehicles 
autònoms). Les inversions 
previstes en el pla d’expan·
sió tenen el suport del Banc 
Europeu d’Inversions.

Zanini enforteix amb 
la nova planta a la Xina la 
presència internacional, 
que es concreta també amb 
plantes productives a l’Índia, 
el Brasil, els EUA, Mèxic, 
la República Txeca, França, 
Itàlia a més de les de Parets i 
Saragossa.

Aliança 
tecnològica 
amb l’osonenca 
Elausa
I.M.

Zanini ha formalitzat una 
aliança empresarial amb 
la firma de Vic Elausa per 
desenvolupar productes 
conjunts amb sistemes de 
retroil·luminació i senso·
ritzats per a aplicacions 
a l’exterior de vehicles. 
Les dues empreses ja col·
laboren des de fa dos anys, 
donada la complementa·
rietat de les respectives 
produccions. “Hem vist 
que podem col·laborar de 
manera més estable per 
desenvolupar productes 
nous”, explica el director 
d’Elausa, Josep Barceló.

Recentment, ha sorgit 
la possibilitat de fer un 
producte conjunt per 
optar a un concurs d’una 
empresa automobilís·
tica. Les empreses han 
presentat una proposta 
conjunta i si no és l’esco·
llida encara aprofitaran 
la col·laboració per apro·
fitar altres productes. El 
director d’Eulasa remarca 
la importància de sumar 
entre empreses familiars.

CNT denuncia 
discriminació en  
un acomiadament  
al BonPreu de Lliçà

Lliçà d’Amunt

El sindicat CNT denuncia 
causes discriminatòries 
en l’acomiadament d’una 
treballadora de BonPreu a 
Lliçà d’Amunt. L’empresa 
al·lega causes disciplinàries. 
El sindicat, que està prepa·
rant la defensa jurídica de la 
treballadora, avança que els 
motius al·legats en la carta 
d’acomiadament són infun·
dats. A més d’exposar que 
l’acomiadada havia demanat 
en diverses ocasions que se 
li assignessin funcions de 
treball ajustades a la seva 
categoria, el sindicat asse·
nyala que l’acomiadament 
es va produir després que la 
treballadora demanés el des·
compte de la quota sindical 
de la seva nòmina, sense que 
la demanda fos atesa. Per 
això el sindicat considera que 
s’ha produït una vulneració 
del dret de llibertat sindical.

Mango introdueix 
més productes 
amb materials 
sostenibles
Lliçà d’Amunt

Mango avança els objectius 
de sostenibilitat, un cop ha 
aconseguit que el 80% de 
les peces que comercialitza 
incorpori la denominació de 
Commited (compromesa). 
Segons informa la compa·
nyia, Mango ha doblat el pes 
de les peces amb caracterís·
tiques sostenible en la seva 
producció. L’empresa havia 
fixat els objectius de soste·
niblitat el 2020 i, ara, els ha 
avançat. En concret, preveu 
que el 2025 la totalitat del 
polièster utilitzat en les 
seves peces sigui reciclat, el 
doble del que havia projectat. 
També preveu que l’origen 
de la totalitat del cotó de les 
peces sigui sostenible, una 
fita que ja va fregar el 2021, 
amb un 91% de la producció 
en aquest teixit.

Mollet obre cursos 
ocupacionals  
per a 90 persones  
en situació d’atur
Mollet del Valès

L’Ajuntament de Mollet 
preveu organitzar aquest 
primer semestre de l’any sis 
cursos, que beneficiaran 90 
persones, per aconseguir cer·
tificats de professionalitat 
als participants. Són cursos 
sobre activitats auxiliars de 
comerç, gestió de magat·
zems, gestió de trucades de 
teleassistència i atenció soci·
osanitària, adreçades a per·
sones en atur, en ERTO o que 
volen millorar la feina.

La Junta del Gremi d’Instal·ladors 
renova el mandat

Granollers La junta directiva del Gremi 
d’Instal·ladors del Vallès Oriental, que 
encapçala com a president Cristóbal del 
Caño, ha estat ratificada en el càrrec per als 
propers cinc anys. L’assemblea extraordi·

nària de l’entitat, celebrada aquest dijous, 
va avalar per unanimitat la proposta de 
renovació de la junta, que aspirava en bloc 
a la reelecció, segons ha informat el Gremi. 
Cristóbal del Caño va assumir la presidència 
del Gremi d’Instal·ladors d’Electricitat, Fon·
taneria, Gas i Afins el 2017, en substitució 
de Vicenç Paituví.
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El Projecte comarcal 
TTT aprofundirà 
en la traçabilitat i el 
control de qualitat 4.0

Granollers

El Projecte Treball, Talent 
i Tecnologia (TTT), que 
impulsen el Consell Comar·
cal i 16 ajuntaments valle·
sans, arrenca amb diferents 
jornades destinades a les 
empreses per buscar soluci·
ons per al sector de l’alimen·
tació. Amb dos actes a Can 
Muntanyola de Granollers, 
sobre traçabilitat alimentà·
ria i control de qualitat 4.0, 
es donaran a conèixer a les 
empreses del sector les solu·
cions que combinen tècni·
ques avançades de producció 
i el control de qualitat 4.0. 
En paral·lel avança la pro·
gramació de cursos dirigits 
a treballadors o aturats en 
què s’oferirà formació sobre 
competències digitals per a 
operaris, administracions i 
comercials, dins del mateix 
programa.
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Juan Jiménez, a l’esquerra, encaixa les mans amb Gonzalo Plata en presència de Javier Pacheco, aquest divendres
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Granollers

La societat Centre de Medi-
cina Avançada del Vallès, SL, 
dedicada a la compra, ven-
da, rehabilitació, permuta, 
parcel·lació i reubanització 
de solars, terrenys i finques, 
ha fet una ampliació de capi-
tal per valor de 5.700 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 75.604 
euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
VRT Porter BVN, SL, dedi-
cada al transport de merca-
deries per carretera. Capital: 
9.000 euros. Administrador: 
Joaquín Rodríguez Clemen-
te. Adreça: Travesseres, 43.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Elkaribu, SL, dedicada als 
serveis per a la transfor-
mació digital sostenible 
de programació de pàgines 
web, aplicacions de telèfons 
mòbils, aplicacions infor-
màtiques i programari, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradors: Albert Sallés 
Torruella, Ferran Vizuete 
Álvarez, Víctor Cubas Martí. 
Adreça: Bellsolar, 64.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Mas Fonoll 1960, SL, dedica-

da a l’activitat de restaurant; 
l’elaboració, condimentació 
i venda a l’engròs i al detall 
d’aliments cuinats i precui-
nats. Capital: 9.000 euros. 
Administrador Miquel 
Codina Oller. Adreça: Mas 
Fonoll, SN.

Lliçà d’Amunt

La societat C y G Carandini, 
SA, dedicada a la compra-
venda a l’engròs i al detall 
i l’exportació i importació 
d’aparells elèctrics, espe-
cialment els d’il·luminació 
i senyalització, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 999.999,99 euros. El 
capital resultant subscrit i 
desemborsat queda ara fixat 
en 4.221.232,53 euros. 

Vilanova del Vallès

S’ha constituït la societat 
Refrescant, SL, dedicada a la 
fabricació i venda d’embalat-
ges de plàstics i altres pro-
ductes derivats; distribució i 
comercialització d’envasats 
empaquetats de tot tipus de 
productes, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Rafael 
Sarmiento Mérida. Adreça: 
Vallserena, 1.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Parés Pintures i Decoració, 
SL, dedicada a la comercia-

lització al detall de pintures, 
vernissos, dissolvents i altres 
productes drogueria; comerç 
al detall de tot tipus d’apa-
rells, materials i accessoris 
relacionats amb la drogueria, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administradors: Joan Parés 
Pecellín, Marta Parés Pece-
llín. Adreça: Folch i Torres, 9.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Solid Land, SL, dedicada a 
la promoció, construcció, 
edificació, compra, venda, 
administració i explotació 
en forma d’arrendament 
no financer de tota classe 
d’immobles, terrenys, solars, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Inmacula-
da Luque Zorrilla. Adreça: 
Manolo Hugué, 1.

Les Franqueses del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Construbay 2005, SL, dedi-
cada a la construcció, reha-
bilitació i reforma de béns 
immobles. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Khalid 
el Hamdaoui. Adreça: Sant 
Tomàs, 1 (Corró d’Avall).

Granollers 

S’ha constituït la societat 
Construc Zellali 2000, SL, 
dedicada a la construcció, 
rehabilitació i reforma de 

béns immobles. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Ambdeslam Zellali Hamidi. 
Adreça: Juan de la Cierva, 29.

Parets del Vallès

La societat Laser Mimar 
2000, SL, dedicada a la fus-
teria metàl·lica, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 29.026 euroes. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 317.045 euros

Granollers

La societat Familia Iruela, 
SL, dedicada a la tinença i 
gestió de cartera de valors 
mobiliaris no cotitzables 
en mercats secundaris, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 21.811 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 304.921 
euros.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
GH Builders, SL, dedicada 
a la instal·lació de fusteria; 
organització de convencions 
i fires de mostres. Capital: 
3.100 euros. Administrador: 
Germán Félix Hevia Pérez. 
Adreça: av. Can Castells, 9.

Bigues i Riells del Fai

S’ha constituït la societat 
Iranma Construccions i 
Reformes, SL, dedicada a 

altres activitats de cons-
trucció especialitzada; 
construcció, instal·lacions i 
manteniment, etc. Capital: 
15.000 euros. Administrador: 
Andrei Stefan Bulgar. Adre-
ça: del Mig, 21-23

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat  
Oxigen 2021, SL, dedicada 
a l’activitat de restaurant 
i llocs de menjar. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Ángel Carrasco Salinas. 
Adreça: Montseny, 6.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Cars Sender Family, SL, dedi-
cada a la venda d’automòbils 
i vehicles lleugers; importa-
ció de vehicles de qualsevol 
tipus. Capital: 4.500 euros. 
Administrador: José Sender 
Montero. Adreça: Llacuna, 8.

Les Franqueses del Vallès

La societat Can Xicu III, que 
ha canviat l’objecte social pel 
de gestió i administració de 
patrimonis consistent en l’ar-
rendament i compravenda 
d’immobles i les reparacions, 
rehabilitacions i obres en 
general, ha fet una ampli-
ació de capital per valor de 
1.666.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 4.361.000 euros.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

CCOO valida per unanimitat Juan 
Jiménez com a secretari comarcal
El Consell Territorial ratifica el relleu de Gonzalo Plata, que passarà a la direcció nacional

Granollers

Joan Carles Arredondo

El Consell Territorial de la 
Unió Vallès Oriental, Mares-
me i Osona de Comissions 
Obreres va validar aquest 
divendres a les Franqueses 
el nomenament de Juan 
Jiménez com a secretari 
general. El màxim òrgan 
territorial entre congressos 
va aprovar la candidatura de 
Jiménez per unanimitat. El 
sindicalista, amb dilatada 
trajectòria a l’organització, 
pren el relleu de Gonzalo 
Plata, que ha estat el màxim 
responsable de la interco-
marcal els últims nou anys i 
que deixa el càrrec per assu-
mir un lloc en l’estructura 
nacional del sindicat. La 
setmana vinent, els òrgans 
de decisió de Comissions 
Obreres validaran el seu 
nomenament com a secretari 
de Comunicació de CCOO a 
Catalunya.

Va ser un relleu tranquil. 
Gonzalo Plata ja havia avan-

çat que considerava complert 
l’encàrrec de buscar consen-
sos per localitzar la persona 
que el substituís al capda-
vant de l’estructura territori-
al. La persona de consens ha 

estat Juan Jiménez, que fins 
ara era el secretari general de 
la potent Federació d’Indús-
tria a la unió territorial. Amb 
una trajectòria que arrenca a 
Acció Jove, la branca juvenil 

del sindicat, Jiménez es va 
foguejar sindicalment a l’em-
presa Valeo de Martorelles, 
on va viure de prop el llarg 
procés de protestes previ al 
tancament de la fàbrica i la 

posterior reindustrialització. 
La preocupació per la conser-
vació del sector industrial és 
una de les prioritats que va 
assenyalar en el seu discurs 
d’acceptació del càrrec, amb 
una primera fita a l’horitzó 
com és la reindustrialització 
de la fàbrica de Bosch a Lliçà 
d’Amunt.

Un repte més immediat 
és comunicar als afiliats la 
posició favorable del sindicat 
a la reforma laboral. Ja hi ha 
programades cinc assemblees 
a Granollers, Mollet, Mataró, 
Pineda i Vic per exposar el 
punt de vista favorable al 
que, entén, és una bona apos-
ta per a l’estabilitat laboral.

Jiménez hereta una unió 
territorial convertida en 
la primera força sindical al 
territori, amb 14.700 afiliats 
i 5.500 delegats (8.900 afili-
ats i més de 1.300 delegats 
al Vallès Oriental). “Estem 
molt contents de com s’ha 
produït el relleu. És un tras-
pàs que s’ha fet de manera 
exemplar”, valorava el secre-
tari general de l’organització 
a Catalunya, Javier Pacheco. 
Considera que la limitació 
de mandats és un pas deci-
siu per a la democratització 
interna del sindicat i es refe-
ria a la comarca com “una 
exportadora de referents”. 
Citava Simón Rosado, José 
Cachinero, Dolors Llobet i, 
ara, Gonzalo Plata.
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Francesc Viñas, Núria Albó i Bibiana Ballbè en l’acte de presentació del llibre divendres a la tarda a la biblioteca

Un testament de vivències
Es presenta a la Garriga la nova edició del llibre ‘Quan xiula el tren’, de Núria Albó

La Garriga

Ignasi Abad

Una seixantena de perso-
nes van acudir divendres 
a la tarda a la presentació 
de la nova edició del llibre 
Quan xiula el tren, de Núria 
Albó, feta per Viena Edici-
ons. L’acte va tenir lloc en 
una sala de la biblioteca 
municipal de la Garriga que 
porta el nom de l’escriptora. 
Dolors Castellà, alcaldessa 
de la Garriga, va encetar 
l’acte amb unes paraules 
d’agraïment per a Albó, i va 

recordar la gran tasca que 
va fer com a alcaldessa en 
una època on tenir aquest 
càrrec sent dona era inèdit i 
va alabar totes les facilitats 
que va donar a la població de 
la Garriga. 

Per la seva banda, el pro-
fessor de literatura de la Gar-
riga Francesc Viñas va parlar 
de la narrativa del llibre i 
va exposar com l’escriptora 
i novel·lista escriu sobre 
els petits detalls de la vida 
quotidiana, que solen passar 
desapercebuts, i com adqui-
reixen categoria literària. 

Viñas, després de llegir un 
fragment del llibre i aixecar 
els aplaudiments dels assis-
tents, va donar pas a un dels 
moments més emotius de la 
tarda, l’entrevista.

Aquest diàleg va ser diri-
git per Bibiana Ballbè, neta 
de la novel·lista. La periodis-
ta, presentadora i producto-
ra de televisió va aconseguir 
crear una atmosfera de com-
plicitat i tendresa en una 
conversa en què van parlar 
del llibre i del seu recorre-
gut d’Albó com a escriptora. 
“Amb aquest llibre volia dei-

xar un testament de totes les 
meves vivències, m’hi vaig 
entregar en cos i ànima”, 
explicava Albó quan la peri-
odista li va preguntar pel 
motiu d’haver escrit Quan 
xiula el tren. Durant la con-
versa, l’escriptora va parlar 
de la manera d’escriure, de 
l’exigència amb ella mateixa 
i de la quantitat de canvis i 
retocs que fa abans d’entre-
gar una peça. 

Albó va confessar que el 
principal protagonista del 
llibre és l’homenatge que 
vol brindar al català bonic i 

genuí, buscant el català que 
es parlava a la seva època i 
que sempre ha volgut que 
es conservés. Com a segon 
protagonista va mencionar 
la importància de la música 
en la seva manera d’escriure, 
la garriguenca sempre s’ha 
mostrat una apassionada 
de la música i en aquest lli-
bre pretenia que les frases 
sonessin bé en llegir-les en 
veu alta. Per últim, volia 
que en un llibre tan especial 
com aquest, es parlés del seu 
poble, la Garriga, i de la seva 
gent. 

Amb aquesta edició del 
llibre es vol arribar a les 
noves generacions, i busca 
recuperar temps passats 
d’una manera realista, però 
amb una estètica actual. 
Amb una prosa delicada 
tenyida de malenconia, 
Núria Albó viatja, a través 
de la memòria de la prota-
gonista, cap al passat més 
recent, i el fa compartir 
d’una manera prodigiosa. La 
novel·la té reminiscències 
proustianes no només per 
les citacions artístiques, 
sinó també per l’atmosfe-
ra que envolta el dia a dia 
entre el poble i la ciutat, 
símbol de cultura i allibe-
rament, i la fixació pels 
detalls de la vida quotidia-
na, veritables marcadors del 
pas del temps.

La presentació va acabar 
amb una gran ovació per part 
dels assistents i amb l’orga-
nització obsequiant amb un 
ram de flors tant Albó com 
Ballbè

Amb aquesta 
edició del llibre 

es vol arribar 
a les noves 

generacions 

Petites obres de teatre

Canovelles El Teatre Auditori Can 
Palots de Canovelles va ser l’escena-
ri aquest diumenge, al migdia i a la 
tarda, d’una nova jornada de micro-
teatre. Hi van participar quatre com-

panyies que van oferir propostes 
de teatre de text, teatre d’objectes, 
màgia i titelles en un ambient molt 
proper. Els protagonistes van ser 
Pau Segalés, DJ Filippo Maronette, 
Tercio Incluso i Jaume Viñas i Núria 
Deulofeu.
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El 9 NOU exposa les portades 
de Nadal a l’Institut Bellera

Granollers L’exposició de portades 
de Nadal d’EL 9 NOU es pot veure 
aquests dies a l’Institut Celestí 
Bellera de Granollers. La mostra 

inclou el cartell guanyador de la 
darrera edició del concurs de porta-
des de Nadal, els finalistes, el gua-
nyador del vot popular i una selec-
ció de cartells escollits pel jurat. 
L’exposició esta oberta cada dia de 
les 9 del matí a les 2 del migdia.
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Casasses fa ple a l’Anònims
Un centenar de persones assisteixen a la nova vetllada cultural de Granollers
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Pol Pagès Bonnín i Francesc Vidal en un moment de la seva actuació

Granollers

EL 9 NOU

La primera vetllada cultural 
d’un cicle que impulsa l’artis-
ta Jordi Pagès, de Granollers, 
va deixar palès l’interès 
que hi ha  per la cultura, i 
especialment per la poesia i 
la música a la ciutat. Potser 
també va ser un fort punt 
d’atracció que el primer con-
vidat fos el poeta, dramaturg 
i rapsode Enric Casasses, 
que va oferir el recital poètic 
Soliloquis de nyigui-nyo-
gui davant un centenar de 
persones que omplien el 
bar-restaurant Anònims de 
Granollers. 

Casasses va recitar poe-
mes d’aquest llibre durant 
una hora davant d’un públic 
entregat i enmig d’un gran 
silenci. Abans, la poetessa i 
cantautora Ivette Nadal, de 
Granollers, molt amiga del 
poeta, es va encarregar de 
presentar-lo tot cantant una 
cançó dels Rolling Stones 
traduïda pel mateix poeta.

L’acte també va comptar 
amb una jam session de Pol 
Pagès Bonnín, a la guitarra, i 
Francesc Vidal, al saxo. Pagès 
també va recitar poemes del 
seu llibre Erosió ancestral.

Aquesta vetllada tindrà 
continuïtat cada segon dijous 
de mes fins al juliol amb l’ob-
jectiu d’animar la vida cultu-
ral de la ciutat. Tot i que l’eix 
serà bàsicament la poesia i 
la música, també hi tindran 
cabuda altres disciplines i 
personatges com escriptors i 
científics, entre d’altres. 

Noves activitats 
al voltant 
de l’exposició 
del retaule

Granollers

EL 9 NOU

El Museu de Granollers ha 
preparat un seguit d’activi-
tats a l’entorn de l’exposició 
“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de sant Este-
ve”, que es podrà veure fins 
al 12 de juny d’aquest any. 
Les propostes se centren en 
visites guiades i conferències 
per endinsar-se en el conei-
xement de l’època medieval i 
en la seva salvaguarda.

La primera conferència, “La 
Junta de Museus i la recupe-
ració de la pintura gòtica”, 
serà aquest dijous, a càrrec 
de Milagros Guardia Pons, 
catedràtica d’Història de l’Art 
Antic i Medieval. Una altra 
xerrada, el 28 d’abril, tractarà 
“L’alimentació de la noblesa i 
del patriciat urbà catalans al 
segle XV”, a càrrec d’Antoni 
Riera, doctor en Història 
Medieval per la Universitat 
de Barcelona. Per la seva ban-
da, Mònica Piera Miquel, his-
toriadora de l’art especialista 
en moble, el 31 de març ofe-
rirà la conferència “El retaule 
de sant Esteve de Granollers: 
una mirada als mobles”.

La darrera conferència 
serà el 12 de maig, a càrrec 
de Marc Sureda, conserva-
dor del Museu Episcopal de 
Vic, que parlarà sobre “Con-
nectar-se amb el Més Enllà: 
les relíquies a l’edat mitja-
na”. Totes les xerrades es fan 
presencials i també s’emeten 
en directe pel canal Youtube 
del Museu.
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Margenat va dedicar la segona part del concert a presentar cançons inèdites

Granollers

Oriol Serra

La caràtula del primer EP 
de Maria Castell Margenat, 
Despertar (Discmedi, 2021), 
recorda les cobertes dels dis-
cos de les grans cantautores 
de finals dels 60 i principis 
dels 70. També les seves 
cançons assenyalen temps 
pretèrits malgrat haver-les 
compost durant l’últim any. 
Fràgils exercicis de folk pre-
ciosista que canten a la prò-
pia experiència però també a 
la consciència social i ambi-
ental, i que remeten salvant 
distàncies a Joni Mitchell, 
Buffy Sainte-Marie o, bus-
cant un referent més proper, 
Maria del Mar Bonet.

Dissabte al migdia va 
actuar al restaurant-llibre-
ria Anònims, a pocs metres 
de la casa on va néixer i 
on va compondre algunes 
d’aquestes cançons, al mateix 
carrer Ricomà, al bell cor de 
Granollers. A duet amb el 
teclista Sergi Rodri, amb la 
seva veu dolça però serena 
en primer pla, va començar 
interpretant les cinc peces 
que formen l’EP amb el 
mateix ordre en què sonen al 
disc. “Aquestes cançons són 
un viatge de la foscor cap a 
la llum”, va explicar abans 
d’enfilar els repunts malen-
cònics de la inicial “La mort i 
l’esperança”, tot un contrast 
amb els contorns pop d’“Ales 
d’ocell” i “Punxes al ventre”.

La segona part del concert 
la va dedicar a presentar les 
composicions encara inèdites 
que tard o d’hora donaran 
forma a un segon treball. 
Quatre cançons amb nom de 
dona que representen els ele-
ments de la natura –a desta-
car “Llavor de Violeta”, amb 
una contagiosa tornada que 

el respectable es va acabar 
fent seva–, i la final “Udol”. 
Un intens exercici de folk 
assilvestrat que pot recordar 
per moments “In the Aero-
plane Over the Sea” de Neu-
tral Milk Hotel, i que hauria 
d’esdevenir a curt termini un 
dels pilars mestres del reper-
tori de la granollerina.

Maria Castell Margenat 
interpreta el seu primer disc, 
‘Despertar’, a l’Anònims

Marta Escalas 
presenta el seu llibre 
‘Estimada Mirta’ 
a Cardedeu

Cardedeu

El taller d’escriptura Teca-
molsaires del Montseny, de 
Cardedeu, ha organitzat per 
a aquest dimecres la pre-
sentació del llibre Estimada 
Mirta, de Maria Escalas. 
L’acte es farà a 2/4 de 8 del 
vespre al Casal Ajuntament 
de Cardedeu, i consistirà en 
una conversa entre l’autora, 
i Carme Cinca, membre del 
taller d’escriptura. D’altra 
banda, el proper 23 de març 
a la Capella de Sant Corneli  
presentaran el llibre Quan 
s’esborren les paraules, el 
darrer llibre publicat pel 
periodista i escriptor Rafel 
Nadal. La presentació anirà 
a càrrec de Rosa Maria Pas-
cual, responsable dels tallers 
d’escriptura Tecamolsaires 
del Montseny.
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Una quarantena de 
cavalls i carros al Sant 
Antoni de la Roca
La Roca del Vallès La 
Roca del Vallès va cele-
brar diumenge al matí 
la festa de Sant Antoni 
Abat amb la participació 
d’una vintena de carros 
o una vintena de cavalls, 
una xifra molt superior 
a la que s’esperaven els 
organitzadors, els amics 
dels Arriers de la Roca. 
Els actes van començar 
amb un esmorzar a les 9 
del matí a la plaça Sant 
Jordi, i va continuar amb 
la benedicció dels ani-
mals i els Tres Tombs. Al 
final també es va fer un 
pica-pica.
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De la Torre, al mig, envoltat de familiars i amics, l’alcalde Colomé i regidors de l’Ajuntament de les Franqueses, després de rebre l’homenatge

Homenatge a ‘el Capi’
Les Franqueses fa un reconeixement a José Antonio de la Torre, mestre artesà tapisser

Les Franqueses del Vallès

Josep Villarroya

L’Ajuntament de les Fran-
queses va retre, divendres, 
un homenatge a José Anto-
nio de la Torre, de 75 anys, 

conegut com a el Capi, que el 
21 de gener va ser distingit 
com a Mestre Artesà Profes-
sional en la categoria de con-
servador i rehabilitador de 
vehicles històrics a motor. 

“Poques vegades podem 

fer actes com aquest. Som 
conscients de la importància 
del comerç local, el de tota 
la vida, que coneix els seus 
clients. És un honor per a les 
Franqueses comptar amb un 
mestre artesà que és únic al 

país”, deia l’alcalde, Francesc 
Colomé, referint-se al fet que 
és l’únic mestre artesà reco-
negut a Catalunya d’aquesta 
especialitat. “Gràcies per 
aquesta bona feina que has 
fet amb passió, la mateixa 
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Gairebé 11 anys separen aquestes dues imatges. A l’esquerra, José A. de la Torre amb l’alcalde, divendres i, a la dreta, en el seu taller al maig de l’any 2011

passió que tens pels vehicles 
històrics.”

José Antonio de la Torre 
va néixer a Mollina, a la pro-
víncia de Màlaga; va estar 
un any treballant en una 
fàbrica d’estores per a la 
marca Volkswagen a Alema-
nya. L’any 1946 es va apun-
tar a un curs de tapisseria 
mentre feia la mili a Lleida 
i en tornar va perfeccionar 
l’ofici amb altres tapissers 
a Granollers, però es va 
especialitzar en l’automòbil. 
El primer taller el va obrir 
l’any 1970 en un petit local 
del carrer Montserrat de les 
Franqueses. L’any 1981 es 
va traslladar al carrer Sant 
Joaquim. La flota de vehicles 
de l’empresa Camp li propor-
cionava molt feina, però la 
seva fama li va portar clients 
de tot l’Estat, fins i tot de 
les Canàries. Ha entapissat 
també autobusos, petits vai-
xells i fins i tot helicòpters. 
Pel seu taller han passat 
molts cotxes clàssics, des de 
modestos Seat 600 a Jaguars, 
Mercedes, Alpine o Alfa 
Romeo.

En l’homenatge de diven-
dres va estar acompanyat de 
tota la seva família, entre els 
quals el seu fill Àlex i la seva 
jove, Vanesa Pozo, que han 
continuat el negoci amb el 
nom de De la Torre Manufac-
tura del Tapizado, SL, que té 
quatre treballadors i restaura 
tota mena de vehicles.

En José Antonio admet que 
no s’esperava el reconeixe-
ment. “No m’ho esperava pas. 
Hi ha molts artesans en el 
ram de l’automòbil, però en 
aquesta zona ha vingut gent 
de tot arreu, de Catalunya, 
les Canàries, Andorra, mecà-
nics de tots els pobles que 
m’han portat la feina des 
d’un principi. Des que em 
van conèixer i sabien que era 
aquí em van començar a por-
tar feina. Estic molt agraït a 
tota aquesta gent, que són els 
que m’han fet créixer perquè 
tenint feina és quan es pot 
triomfar a la vida.”
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Cardedeu va ser entre els 
anys 1930 i 1931 un dels epi-
centres de les competicions 
aeronàutiques d’àmbit esta-

tal. El Concurs d’Aviació ce-
lebrat al camp de les Pinedes 
va causar una gran expecta-
ció dins i fora del municipi. 

Hi van participar alguns dels 
millors pilots del moment, i 
hi van assistir autoritats com 
Francesc Macià.

Quan Cardedeu mirava enlaire
El camp de les Pinedes va acollir entre els anys 1930 i 1931 un popular concurs d’aviació

Salvador Coll, gran coneixedor  
i difusor de la història local

Cardedeu El documentalista Salvador Coll 
és un dels grans coneixedors i difusors de 
la història de Cardedeu. Reconegut per les 
seves investigacions al voltant d’episodis 
com la Guerra Civil, el mes passat va publi-
car el llibre 50 anys de vida cultural i esbar-

giment a Cardedeu, un volum centrat en el 
període comprès entre els anys 1920 i 1970. 
Entre d’altres, l’autor es refereix a iniciati-
ves com el Concurs d’Aviació de Cardedeu. 
A la imatge superior, Salvador Coll mostra 
justament un retall de premsa de 1930 sobre 
el Concurs d’Aviació, la setmana passada al 
camp de les Pinedes, on s’havia celebrat la 
prova.
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Macià i Carrasco i Formiguera, 
entre els assistents al concurs
El president de la Generalitat va ser a les Pinedes l’agost de 1931

Cardedeu

O.S.

Prova de la importància que 
va tenir el Concurs d’Avi-
ació de Cardedeu és el fet 
que la seva segona edició 
comptés amb la presència 
de la primera autoritat del 
país, que va arribar a donar 
nom al trofeu amb què es 
va obsequiar el guanyador 
de la prova, el pilot conegut 

com a Carreras. L’aleshores 
President de la Generalitat, 
Francesc Macià, amb prou 
feines feia quatre mesos que 
s’havia estrenat al càrrec  un 
cop restablerta la institució.

EL LÍDER D’UDC

A més de Macià, a l’acte 
hi va assistir una altra 
figura de pes del catala-
nisme a l’època, el polític i 

advocat Manuel Carrasco 
i Formiguera, aleshores 
conseller de Sanitat i Bene-
ficiència de la Generalitat, i 
diputat a les Corts republica-
nes espanyoles. Si bé a Car-
rasco i Formiguera se’l sol 
recordar com un nom desta-
cat dels primers anys d’Unió 
Democràtica de Catalunya 
(UDC), en aquell moment 
encara era militant d’Acció 
Republicana Catalana. A la imatge de l’esquerra, l’avió pilotat per Antonio d’Habsburg al concurs de 1930. A la fotografia del centre, la visita de Macià i Carrasco i Formiguera (a la dreta de Macià), durant l’edició de 1931 del Concurs d’Aviació de Cardedeu. A la dreta, assistents a la mateixa edició de 1931

Cardedeu

Oriol Serra

El camp de les Pinedes està 
situat a l’extrem nord-est del 
nucli urbà de Cardedeu, a 
tocar del barri dels Dominics 
i del terme municipal de 
Sant Antoni de Vilamajor. En 
l’actualitat hi conviuen els 
usos agrícoles i recreatius. El 
que molt poca gent sap, però, 
és que aquest pulmó verd 
va ser entre els anys 1930 i 
1931 l’escenari del Concurs 
d’Aviació de Cardedeu. Una 
cita anual que va arribar a 
aplegar alguns dels millors 
pilots d’àmbit estatal en un 
municipi que aleshores no 
arribava als 2.500 habitants 
–a hores d’ara sobrepassa els 
18.000–, i que va generar una 
gran expectació dins i fora de 
la població.

“És un episodi poc conegut. 
Avui molt pocs se’n poden 
recordar i gairebé ningú en 
parla, però en aquell moment 
va tenir molta importància i 
tots els grans diaris n’anaven 
plens. Cal tenir en compte 
que a la segona edició, la de 
1931, va venir-hi el mateix 
Francesc Macià, que alesho-
res tot just acabava d’estre-
nar-se com a president de 
la Generalitat republicana”, 
explica a EL 9 NOU el docu-
mentalista local Salvador 
Coll, que durant els darrers 
anys s’ha dedicat a recopilar 
documentació referent al 
Concurs d’Aviació, com ara 
cartells publicitaris, fotogra-
fies o retalls de premsa de 
l’època.

El primer Concurs d’Avi-
ació es va celebrar el 21 de 
setembre de 1930. L’orga-
nitzava el Real Aero Club 
de Catalunya, amb seu a 
Barcelona. “No se sap per 
què van triar Cardedeu. 
Segurament buscaven alguna 
zona pròxima a Barcelona, 
que disposés d’un terreny 
adequat per fer-hi les proves 
d’aviació. L’entorn del muni-
cipi reunia aleshores aques-
tes dues condicions”, apunta 
Coll. Una crònica publicada 

dos dies després pel diari 
La Vanguardia es referia a 
l’esdeveniment com “una 
jornada brillant d’aviació” i 
destacava la participació tant 

de pilots civils com militars.
“Van actuar a la festa els 

pilots Piedra, Barrera, Guiti-
ain i Sauca, de l’Aeronàutica 
Militar; Bonamusa i l’Arxi-
duc Antonio d’Habsburg, de 
l’Aeroport, i Canudas, Car-
reras i Gaztañondo, de l’Es-
cola Canudas, actuant com a 
comissaris Trilla i Martino”, 
concretava la crònica. El 
guanyador d’aquella primera 
prova va ser Carreras, amb 
15 punts. “Els pilots Piedra, 
Carreras, Guitiain, Barrera i 

Sauca van fer demostracions 
d’acrobàcia, algunes de ben 
emocionants. Ho van practi-
car tot: la fletxa, la passada, 
la barrena, els corbs, el loo-
ping i la candela, és a dir, tot 
allò que es pot dibuixar a l’ai-
re ho van practicar al cel de 
Cardedeu”, afegia l’article.

La segona edició es va 
celebrar al cap d’un any, el 30 
d’agost de 1931, aquest cop 
amb participació directa de 
l’Ajuntament de Cardedeu 
en les tasques d’organització 
i promoció. “El primer con-
curs havia funcionat molt bé, 
i això va donar peu a celebrar 
el segon, que va funcionar 
encara millor. Va ser una 
gran festa. No disposem de 
dades que permetin concre-
tar quanta gent hi va assistir, 
però n’hi havia moltíssima, 
tal com mostren les fotogra-
fies de l’època”, afirma Coll.

“Va ser un èxit de públic”, 
va sentenciar al cap de dos 
dies una nova crònica de 
La Vanguardia. Carreras 
va tornar a ser el primer 
classificat, i va obtenir el 
Premi d’Honor, batejat com 
a Copa Macià per l’aleshores 
president de la Generalitat, 
que va assistir a l’acte. L’ar-
ticle es referia a l’actuació 
del pilot com “una sèrie 
impressionant de loopings, 
emocionants per com eren 
de perfectes i atrevits”. En 
aquella segona edició també 
hi va destacar la participació 
de Mari Pepa Colomer, la 
primera dona catalana que va 
obtenir el títol d’aviadora.

Tot i l’èxit d’aquelles dues 
edicions, el Concurs d’Avia-
ció no es va tornar a celebrar 
mai més a Cardedeu. “A 
hores d’ara no se sap per què 
es va deixar de fer. De fet, 
ni tan sols sabem si la prova 
es va deixar de celebrar o 
es va reubicar a una altra 
població. Tot i haver rebus-
cat arxius i hemeroteques, 
no hem trobat cap document 
que ho expliqui”, conclou 
Coll, tot recordant els dies 
en què Cardedeu solia mirar 
enlaire.

Una crònica 
de l’època 

parlava d’“una 
jornada brillant 

d’aviació”



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 21 de febrer de 2022 21EL CONCURS D’AVIACIÓ DE CARDEDEU

A la imatge de l’esquerra, l’avió pilotat per Antonio d’Habsburg al concurs de 1930. A la fotografia del centre, la visita de Macià i Carrasco i Formiguera (a la dreta de Macià), durant l’edició de 1931 del Concurs d’Aviació de Cardedeu. A la dreta, assistents a la mateixa edició de 1931
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L’Ajuntament  
va voler fer 
de les Pinedes 
un aeroport 
internacional

Cardedeu

O.S.

Tot i l’èxit de les seves 
dues edicions, el Concurs 
d’Aviació de Cardedeu no 
es va tornar a repetir mai 
més per motius que a data 
d’avui es desconeixen. Amb 
tot, l’Ajuntament de l’època 
va trobar en el camp de les 
Pinedes un bon reclam per 
mantenir el municipi al cen-
tre de l’activitat aeronàutica 
d’àmbit estatal i fins i tot 
internacional. D’aquesta 
manera, el consistori va 
proposar el 1933 construir 
en aquell entorn la primera 
torre d’amarratge per a diri-
gibles de Catalunya, cosa que 
hauria convertit les Pinedes 
en un aeroport internacional 
de ple dret.

“Corria l’any 1933, i les 
diferents administracions 
buscaven un lloc on fer aque-
lla instal·lació. Cardedeu 
va oferir les Pinedes, i 
Granollers va contraatacar 
oferint la zona de Palou. 
L’oferta de Granollers, però, 
va durar poc. Algú de l’Ajun-
tament, amb molt bona 
vista, es va adonar que si els 
viatgers aterraven a Palou 
i se n’anaven a Barcelona, 
no s’aturarien al centre 
de la ciutat. En canvi, si es 
desplaçaven de Cardedeu 
a Barcelona hi haurien de 
passar per força i això seria 
bo pel comerç local”, explica 
Salvador Coll.

Finalment, ni Cardedeu 
ni Granollers van acabar 
acollint la torre d’amarratge, 
que es va instal·lar al Prat 
de Llobregat en el marc d’un 
projecte d’ampliació de l’Ae-
roport. Fotografia aèria de Cardedeu, mirant en direcció sud, feta durant un dels vols de l’edició de 1930. El carrer ample de la dreta és l’actual carretera de Cànoves

Assistents a la primera edició del Concurs d’Aviació de Cardedeu, l’any 1930, amb un dels avions que hi van participar
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“La ciutat de les formigues”
Mollet del Vallès La fotògrafa molletana 
XUS DE LA CRUZ presenta al Racó de 
l’artista del Museu Abelló l’exposició “La 
ciutat de les formigues”. Es tracta d’un 
recull d’imatges acompanyades de poe-
mes curts, sobretot haikus, que vol ser un 
homenatge al paisatge de Gallecs: “El pas 
de les estacions, el mosaic de terres i con-
reus, els plàtans d’ombra dels torrents, 
les espigues verdes i daurades, el cel, els 
ocells... Totes aquestes visions inspiren 
el treball”, explica De la Cruz. “També ho 
fan les formigues i la seva feina abnegada 

d’equip i de comunitat, una activitat que 
fascinava sortida rere sortida una una 
nena aficionada a l’observació d’aquests 
insectes a Gallecs”, continua la fotògrafa. 
Aquesta nena va aconseguir cridar l’aten-
ció de De la Cruz i va inspirar l’exposició. 
Els autors dels poemes són companys de 
l’Ajuntament de Mollet de la fotògrafa, 
“cadascú oferint una mirada personal i 
lliure sobre una de les imatges”, en aquest 
cas DOLORS GONZÁLEZ RECHE. “La ciu-
tat de les formigues” es pot visitar fins al 
proper mes de maig. 
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La ballada es va fer diumenge al migdia a la plaça Sant Joan

Cardedeu

EL 9 NOU

Les gitanes van tornar a 
Cardedeu aquest diumenge 
per tercera vegada després 
que el municipi recuperés 

aquesta tradició el 2019 i 
l’any passat no es fessin per la 
pandèmia. En aquesta ocasió 
van sortir a la plaça Sant Joan 
30 parelles, tres més que la 
darrera vegada, acompanya-
des per la música en directe 

d’un grup creat per a l’ocasió, 
i que cada vegada es disfres-
sa amb un motiu diferent. 
Enguany van tocar vestits per 
anar a esquiar amb l’objectiu 
de reivindicar les Olimpíades 
2030 per a la candidatura 

Cardedeu-Montseny.
A banda d’aquest toc diver-

tit aportat pels músics, l’inici 
de la festa va anar a càrrec 
dels Diablots, i després es 
va fer el ball de l’Arada, per 
marcar el lloc a la plaça on es 

balla. Tot seguit van aparèi-
xer a la plaça les Belles, un 
grup de quatre persones que 
van fer escarni de diferents 
temes locals i polítics.

La ballada va començar 
amb el galop d’entrada, amb 
música de Cesc Alexandri, i 
va continuar amb La Catxutxa 
i després amb el Xotis. En 
aquest ball, van incorporar 
com a novetat la part de mut, 
en què la música deixa de 
sonar i només es balla al so de 
les castanyoles i els picarols.

Després d’una parada per 
refrescar-se, amb ratafia dels 
Trabucaires de Cardedeu, 
que van portar les cambreres, 
la ballada va continuar amb 
la Jota i el Ball Pla. Cap al 
final d’aquest va arribar el 
moment d’escollir les núvies 
de l’any que ve, que seran la 
parella formada per la Laia i 
la Samantha. 

Al tram final del Ball Pla, 
els balladors van convidar a 
sortir a ballar el públic a la 
plaça, i es van acabar formant 
una seixantena de parelles. 
La ballada va acabar amb el 
Galop final amb tota la gent 
de la colla i també la del 
públic que va voler, al mig de 
la plaça. Un vermut va posar 
fi a la festa i a tres mesos d’as-
sajos per tenir-ho tot a punt.

Es presenta al Museu de Cardedeu un llibre sobre les colles de flabiolaires

Una tradició musical
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Teresa Soler i Rafel Mitjans, autors del llibre, van tocar música en directe amb instruments de l’època

Cardedeu, amb les gitanes

Cardedeu

Ignasi Abad

El Museu Arxiu Tomàs Bal-
vey de Cardedeu va acollir 
aquest dissabte la presen-
tació del llibre Les cobles de 
flabiolaires a dues mans, una 
obra que exposa les músiques 
populars a les comarques 
del Maresme i el Vallès des 
de 1860 fins a 1960. L’acte el 
va presentar la directora del 
Museu, Teresa Blanch, que 
va fer una breu introducció 
de la temàtica. 

Els autors del llibre, Rafel 
Mitjans i Teresa Soler, van 
ser els encarregats de pre-
sentar el llibre i ells mateixos 
van tocar en directe música 
d’aquest estil interpretatiu 
amb instruments de l’època. 
A més, els assistents a l’acte 
van poder gaudir d’un seguit 
de gravacions en blanc i 
negre de l’època i van poder 
visionar el ball de l’Espolsada 
de Cardedeu. 

Abans de tocar les últi-
mes melodies per acabar la 

presentació, els ponents, 
van mostrar un seguit de 
fotografies de flabiolaires de 
Cardedeu, Llinars, Mataró 

i Vallgorguina, entre altres 
poblacions. L’acte el va tan-
car Blanch agraint l’interès 
dels assistents i animant-los 

a visitar una de les plantes 
del Museu per poder obser-
var objectes relacionats amb 
els flabiolaires. 

El Palau 
de Can Solda a 
Granollers obrirà 
aquest dijous
Granollers

Després de la ballada de 
gitanes d’aquest diumenge, 
Granollers encetarà dijous 
els actes de Carnaval, que 
s’allargaran fins diumenge. 
El tret de sortida serà l’arri-
bada del Rei Carnestoltes, 
acompanyat de l’Abat dels 
Bojos i dels Diablots, aquest 
dijous a les 6 de la tarda a la 
plaça de la Corona. Des d’allà 
faran un recorregut que 
passarà pel carrer Anselm 
Clavé, el carrer Espí i Grau 
fins arribar al Palau de Can 
Solda, que estarà instal·lat 
a la Casa de Cultura Sant 
Francesc. L’obertura d’aquest 
espai es farà a les 7 de la tar-
da, i es llegirà el pregó. Els 
actes continuaran divendres 
a la tarda amb els contes de 
Carnaval per en Tres Rals 
amb Paco Asensio, o l’esce-
nari obert de Carnaval que es 
farà al Gra. Dissabte hi haurà 
ball de disfresses infantil, o 
el Carnaval a la Fàbrica, men-
tre que diumenge a les 6 de 
la tarda tindrà lloc la rua de 
Carnaval.

Al final, el públic 
va acabar ballant 

amb la colla al 
mig de la plaça

Trenta parelles van protagonitzar diumenge la tercera ballada al municipi
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La plaça de la Porxada es va omplir diumenge de balladors i de públic per presenciar una altra ballada de la Colla de Gitanes de l’Esbart Dansaire de Granollers

Les gitanes ocupen la Porxada
La Colla de Gitanes de Granollers celebra la catorzena ballada amb 52 parelles

Granollers

T.T.

Les gitanes van tornar aquest 
diumenge a la plaça de la 
Porxada de Granollers amb 
molta força, molt ambient 
i moltes mascaretes, en el 
que era la catorzena ballada 
des que la Colla de Gita-
nes de l’Esbart Dansaire 
de Granollers va recuperar 

aquesta tradició lligada al 
Carnaval ara fa 13 anys.

Al ritme de la música en 
directe de l’orquestra Aires 
del Montseny, dirigida per 
Marçal Ramon, un total de 
52 parelles van oferir un 
repertori variat del ball de 
gitanes. L’obertura de la fes-
ta, però, va anar a càrrec de la 
parella de nuvis d’enguany, 
Jordi Ginestet i Anna Vilalta, 

que van fer el Ball d’Home-
natge, per continuar amb el 
Ball de Brutes, el ball dels 
Diablots de la colla i el dels 
Diablots de Granollers, men-
tre els gitaneros es prepara-
ven ja per sortir a ballar. 

El centenar de balladors 
van entrar a la plaça en pare-
lles i fent dues fileres al rit-
me del Galop de Granollers, 
per col·locar-se al seu lloc 

i començar a ballar. Van 
obrir la ballada amb la Polca 
de Granollers, amb música 
de Marco Domenichetti i 
coreografia de Carles Mora-
les. Precisament, el ball de 
la polca s’havia perdut a 
Granollers però finalment es 
va recuperar. 

Aquesta no va ser l’única 
polca que van ballar. També 
van fer la del Ball de Gita-

nes de Sant Celoni, que es 
balla amb castanyoles, o 
la Polca de Sant Esteve de 
Palautordera, la qual els 
agrada molt ballar. De fet, és 
habitual incorporar sempre 
danses d’altres balls de gita-
nes.

En la ballada no hi van 
faltar els xotis i les estrelles, 
amb uns canvis espectacu-
lars, o les corrandes, que van 
estrenar el 2020 amb unes 
coreografies fetes pels balla-
dors i la música composta 
expressament pel mestre i 
també ballador Martí Ven-
tura. Les corrandes són una 
demostració de l’originalitat, 
les bromes i les diversió del 
ball, que posen a prova l’ha-
bilitat i la gràcia dels balla-
dors.

Per al final es van deixar 
les catxutxes i les jotes. En 
les primeres va destacar una 
tirada en què els músics van 
deixar de tocar i els balladors 
ballaven només al ritme de 
les castanyoles. El ball va aca-
bar amb la Jota de Granollers. 
Tampoc hi va faltar el brin-
dis, un acte protocol·lari en 
tots els casaments, que van 
portar els cambrers i cambre-
res, i la tria dels nuvis per a 
l’any que ve.

Els d’aquest any van esco-
llir la parella formada per  
Lurdes Cruz i Emília Cuenca, 
mentre que els nuvis joves, 
Jordi Armadans i Elisenda 
Colomé, que enguany no 
van ballar per una lesió, van 
escollir Berta Illa i Albert 
Pujol. Aquest va ser un dels 
moments més emocionants 
de la festa, que va acabar 
amb el Galop de Sortida 
després que tots recuperes-
sin les seves americanes i 
mantons que havien deixat 
al públic per poder ballar 
millor.
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Els tres guanyadors al mig, amb els representants de les federacions, el president de l’AEG i el regidor d’Esports

L’Agrupació Excursionista  
de Granollers reparteix quatre 
premis al 17è Concurs Fotogràfic 

Granollers

EL 9 NOU

El 17è Concurs Fotogràfic 
La Muntanya que organitza 
l’Agrupació Excursionista de 
Granollers ja té guanyadors. 
Divendres al vespre, a la seu 
de l’entitat al carrer Corró, es 
va inaugurar una exposició 
amb les obres fotogràfiques i 
es va fer públic el veredicte. 
En aquesta edició del premi, 
dedicat a la fotografia de 
muntanya en tots els seus 
aspectes, es van presentar 80 
obres en les diferents cate-
gories, unes 15 menys que en 
l’edició anterior.

El primer premi en la cate-
goria La Muntanya va ser per 
a la fotografia Quan tothom 
ha marxat, de Joel Mesas 

Roca, que es va emportar 600 
euros. Mesas també és va 
guanyar el Premi Jordi Icart 
d’Espeleologia, dotat amb 
290 euros, per Voleu venin.  
El segon premi de La Mun-
tanya va ser per a Baixant 
per la gelera de Josep Soler 
Vendrell. El premi era de 240 
euros.

El guanyador de la cate-
goria Agrupació Excursio-
nista de Granollers va ser 
Juan Tejero Gómez amb la 
fotografia Sol Solet, que es 
va emportar 150 euros. En 
aquesta edició, el premi Des-
cens de Barrancs va quedar 
desert. 

En l’acte hi van partici-
par el president de l’AEG, 
Eduard Riera; el regidor d’Es-
ports de l’Ajuntament, Álva-

ro Ferrer; el president de la 
Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya, Jordi 
Merino, i el president de la 
Federació Catalana d’Espele-
ologia, Lluís Domingo. Pre-

cisament, la FCE va aprofitar 
l’acte de divendres per fer 
entrega d’un premi guanyat 
fa un temps per l’entitat, i 
que no s’havia fet per la pan-
dèmia. Es tracta del premi 

Gorges de Núria pel treball 
de canals i engorjats explo-
rats a la Terreta realitzat per 
la secció del GIEC, que preci-
sament enguany celebrarà el 
60è aniversari.
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La disbauxa s’instal·la a Mollet
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El Marquès de Calatrava representa el poder financer

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La companyia Carnamolles i 
l’Esbart Dansaire de Mollet 
van aconseguir aquest diu·
menge al migdia omplir de 
gom a gom la plaça Prat de 
la Riba per donar el tret de 
sortida del Carnaval amb la 
festa de l’arribada del Car·
nestoltes i tradicional Ball 
del Barraló. Les ganes de 
festa, després del parèntesi 
de l’any passat per la pandè·
mia, es notava amb l’alegria 
i animació de totes les perso·
nes, la majoria famílies, que 
omplien la plaça, moltes de 
les quals portaven un barret 
o un mantó tal com demana·
va el rei Carnestoltes.

Aquest espectacle d’inici 
de festa, al balcó de l’Ajun·
tament, escenifica la lluita 
entre el Carnestoltes i la seva 
comparsa amb la dels poder 
fàctics institucionals. El rei 
de la festa i els seus acompa·
nyants volen aconseguir el 
poder per uns dies, mentre 
duri la festa de Carnaval, 
per governar la ciutat. La 
seva comparsa simbolitza 
la llibertat, els instints i les 
passions, representades per 
diferents animals com el 
Moll, que parla en boca del 
Carnestoltes, ja que aquest 
és mut. Però també hi ha la 
granota, sempre juganera; 
el rumbero, que representa 
l’alegria i el ball; la porque·
ta,  símbol de la golafreria; 
la Mantis, molt exòtica, o la 

Cor, una noia amb un cor al 
cap que representa l’amor.

A l’altre bàndol hi ha 
representats els diferents 
poders fàctics, com el religi·
ós amb la Papessa, acompa·
nyada del Pere de la Cullera 
i la monja Pepa; el Marquès 
de Calatrava, amb el seu 
guardaespatlles, que repre·
senta el poder financer, i el 
Caudalillo Salmonete de los 
Valles, amb la seva dona, la 
Collares, i el soldat ras, el 
Calollu, representant del 
poder militar.

Aquesta escenificació 
és molt festiva i es fa amb 
l’acompanyament de les 
músiques dels balls de l’Es·
bart Dansaire compostes 
expressament per a aquesta 
arribada per José María Apa·
ricio, tant pel que fa a la cer·
cavila com al Ball del Barraló. 
Quan el rei Carnestoltes i el 
seu seguici prenen el poder i 
s’enfilen fan el pregó, també 
amb llenguatge de signes, 
que dona el tret de sortida a 
la festa.

Segons Marta Busquets, de 
l’organització, la festa està 
molt consolidada i aquest 
any s’han notat molt les 
ganes de la gent de sortir al 
carrer i celebrar el Carnaval. 
També destaca l’experiència 
de la companyia Carnamolles 
en aquesta festa, i la feina de 
l’Esbart Dansaire, que li dona 
molt color.

El Taller d’Art Manolo Hugué, de Caldes, celebra el 30è aniversari de la primera figura

Tres dècades fent el Carnestoltes
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Alumnes del taller construeixen el ninot d’enguany, que vol visibilitzar les diferents identitats de gènere

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Uns 120 alumnes del Taller 
d’Art Municipal Manolo 
Hugué, de Caldes, participen 
aquests dies en la construc·
ció del ninot de Carnestoltes 
que cremarà a les flames 
del Ball de Diables aquest 
dissabte, després de la rua 
de Carnaval. Enguany es 
commemora el 30è aniver·
sari de la creació del primer 
ninot al taller. Va ser el 1992, 
i ho va fer amb un marcat 
esperit reivindicatiu que s’ha 
mantingut al llarg d’aquestes 
tres dècades. Enguany, el 
ninot reivindica valors com 
la inclusió, els drets del col·
lectiu LGTBI+ o la visibilitza·
ció de les diferents identitats 
de gènere.

Des de la construcció del 

primer ninot, se n’han fet 21 
que han tingut temàtiques 
molt diverses però sem·
pre han reivindicat alguna 
causa. Per exemple, al llarg 
d’aquests anys s’han cremat 
ninots que representaven la 
natura enfadada, un espe·
culador immobiliari, el No a 
la Guerra de l’any 2003, un 
personatge inspirat en Miró 
que estava indignat amb les 
retallades a la cultura, un 
Ibix35, o el president nord·
americà Donald Trump, 
entre d’altres.

El d’aquest any és una figu·
ra sense sexe, coberta d’eti·
quetes de diferents colors i 
amb una màscara trencada a 
les mans, com a símbol de la 
ruptura dels estereotips i del 
fet que ningú vol ser etique·
tat. La regidora de Cultura, 
Laia Cuscó, va visitar el 
taller la setmana passada per 
conèixer de primera mà la 
tasca que estan duent a ter·
me els alumnes. També es va 
interessar pel procés que es 
va seguir a l’hora d’escollir·
ne la temàtica.
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Un moment de l’espectacle amb el rei Carnestoltes al mig i altres personatges de les comparses

Torna  
la lluita entre 

la comparsa del 
Carnestoltes i els 

poders fàctics

L’arribada del Carnestoltes i la seva comparsa omplen la plaça Prat de la Riba
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PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

Palautordera, 26 
KH-7, 29
Sta. M. de Palautordera

El KH-7 BM Granollers va 
haver de suar per superar 
a un Palautordera-Salicru 
valent i que va plantejar-li 
problemes a l’equip de Ser-
gio Pozo. L’inici de partit va 
ser de contrastos; els locals 
van sortir molt intensos en 
defensa, en canvi, el KH-7 
va sortir molt tou i escàs 
d’intensitat. La primera part 
va ser molt incòmoda pels 
visitants, que no trobaven 
situacions clares de llança-
ment. El KH-7, que va marxar 
dos gols per sobre al descans, 
no va poder trencar el partit. 
No obstant això, els locals no 
van poder acabar d’enganxar-
se al partit.

Palautordera-Salicrú: 

Gesa, Anfruns (4), Vivas (6), 
Sergi Pérez (7), Agustí (2), 
Fradera i Biel (2) [set inicial]; 
Casado (ps), Pascual, Encinas 
(1), Rius, Orts, Aritz, Tomàs, 
Clausells (4) i Jordi Pérez.

KH-7 BM Granollers: 
Zudaire, Cantón (1), Campos 
(4), Mainar (3), Bermúdez 
(3), Ekaitz i Guillem Vega (1) 
[set inicial]; Varela, Miró (2), 
Massa (3), Valera (9), Pont, 
Marc Vega (1), Domingo, 
Martínez i Castilla (2).

PARCIALS: 2-1, 4-3, 6-6, 9-
9, 10-12, 12-14 [descans]; 16-
18, 20-22, 21-24, 23-26, 24-27 
i 26-29 [final].

OAR Gràcia, 35 
La Roca, 38
Sabadell

Victòria del Mubak BM La 

Roca per tornar a reivindicar 
el seu liderat. L’equip de 
Josep Morales va derrotar   
l’OAR Gràcia Sabadell, un 
dels seus màxims persegui-
dors i candidats a l’ascens. 
Malgrat els 35 gols encaixats, 
els roquerols van basar el seu 
triomf en la defensa davant 
d’un dels equips més goleja-
dors de la competició. La pri-
mera part es va jugar a una 
velocitat altíssima, amb dos 
equips a qui els agrada córrer 
i amb alternatives per amb-
dós costats. Els sabadellencs 
van sortir força millor del 
descans, però el BM La Roca 
va tornar a prémer les dents 
en defensa i va capgirar el 
partit, fins a arribar a tenir 
sis gols de marge.

Mubak BM La Roca: 
Miquel, Manzano (9), Casas 

(3), Sánchez (1), Ferré (7), 
Galisteo i Navarro (1) [set 
inicial]; Vives (ps), Sanoun, 
Hernández (6), Piqueras, 
Bernad (1), Camprubí (2), 
Sola (5) i Castillo (3).

PARCIALS: 0-1, 6-5, 8-7, 
12-10, 14-14, 16-17 [descans]; 
18-18, 23-21, 26-24, 28-29, 31-
33 i 35-37 [final].

Sant Esteve, 39 
St. Joan Despí, 26
Sant Esteve de P.

El Sant Esteve de 
Palautordera es manté en la 
pugna pels primers llocs des-
prés de superar, amb menys 
dificultats de les previstes, 
un Sant Joan Despí, que s’ha 
diluït en les darreres jorna-
des i que ha perdut pistonada 
respecte als primers llocs. 

Els de Maiol Bosch i Oriol 
Castellarnau van encarrilar 
la victòria al primer temps 
fent el que millor saben fer: 
córrer. Els visitants no van 
poder aturar les transicions i 
contraatacs d’un Sant Esteve 
molt incisiu en atac. Els visi-
tants van tenir una lleu reac-
ció al segon temps. Però, en 
qualsevol cas mai va arribar a 
perillar els dos punts pels del 
Baix Montseny

CH Sant Esteve: Gesa, 
Ponsatí (2), Colomé, Vilà (1), 
Prat (1), Pujadas (1), Fons 
(5), Hernández (1), Jordi Pla-
nas (7), Bosch (3), Deumal 
(2), Volart, Morell (3), Mora-
les (4) i Adrià Planas (9)

PARCIALS: 2-3, 4-4, 6-5, 
11-6, 13-7, 19-12 [descans]; 
23-13, 24-16, 26-20, 28-22, 34-
23 i 39-26 [final].
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Jan Gurri intenta fer-se un espai per llançar mentre és enganxat pel jugador d’Anaitasuna Nicolás Bonanno

Helvetia Anaitasuna  26

Juan Manuel Bar, Edu Fernández (1), 
Aitor García (2), Carlos Chocarro 
(7, 3p), Mikel Redondo (4), Juan 
del Arco (2) i Nicolás Bonanno [set 
inicial]; Marcos Cancio (ps), Álvaro 
Gastón, Antonio Bazán (3), Martín 
Ganuza, Xabier Etxeberria, Ibai 
Meoki (5), Arthur William de Souza 
Pereira (2) i Pavel Bulkin.

Fraikin BM Granollers 28

Rangel Luan da Rosa, Chema 
Márquez (5), Pol Valera (6, 2p), 
Esteban Joaquín Salinas (3),  Adrià 
Martínez (4), Sergi Franco (3) i 
Antonio García (3) [set inicial]; 
Édgar Pérez (2, 2p), Jan Gurri, 
Víctor de Sande, Oriol Rey (1) i 
Joan Amigó (1).

ÀRBITRES: Yon Bustamante i Miguel Martín Soria. Exclusions: Bazán de 
l’Helvetia Anaitasuna i Rey del Fraikin BM Granollers.

PARCIALS: 1-5, 4-8, 8-10, 9-13, 12-13 i 15-15 [descans]; 18-17, 18-19, 19-21, 20-23, 
24-25 i 26-28.

Pamplona (Navarra)

EL 9 NOU

Dijous el Fraikin BM 
Granollers havia perdut la 
segona posició després que el 
Bidasoa Irun guanyés un par-
tit ajornat amb el BM Huesca 
(31-26) però aquest dissabte 
els d’Antonio Rama van 
recuperar la preuada posició 
després d’imposar-se a la pis-
ta de l’Helvetia Anaitasuna 
(26-28) i aprofitar l’ensope-
gada dels bascos a la pista del 
Barça (31-28).

La victòria a Pamplona 
no va ser gens senzilla. Els 
granollerins no la van poder 
assegurar fins al darrer atac, 
amb un Anaitasuna que va 
saber aprofitar força bé les 
errades dels de Rama per 
mantenir les opcions fins 
al final. El Fraikin va anar 
gairebé sempre al davant al 
marcador –els navarresos van 
disposar d’un únic avantatge 
en tota la primera meitat i 
els primers cinc minuts de la 
represa– amb un avantatge 
màxim de quatre gols a la pri-
mera part –en diverses ocasi-
ons– i de tres gols a la segona 
però va cometre algunes 
errades que li van impedir 
sentenciar el partit abans i, 
així, va haver de patir fins al 
final per endur-se dos punts 
valuosíssims.

L’arrencada del Fraikin va 
ser molt bona. Malgrat l’er-
ror inicial d’Antonio García 
des del punt de penal –Juan 
Manuel Bar li va aturar el 
llançament– l’equip va trobar 
els extrems i va poder córrer 
en alguna ocasió, i va obli-

gar el tècnic local, Quique 
Domínguez, a aturar el partit 
abans del minut vuit amb un 
2-6 pels granollerins.

Després d’uns quants 
minuts d’intercanvi de gols, 

un parell de pèrdues gra-
nollerines van permetre a 
l’Anaitasuna fer un parcial de 
0-3 amb ràpids contraatacs i 
atansar-se al marcador, però 
de nou els granollerins es van 

desenganxar. Amb el 9-13 
al marcador, les aturades de 
Bar, nous contraatacs i l’efi-
càcia de Chocarro des dels set 
metres, van permetre a Anai-
tasuna posar-se al davant (15-
14) poc abans del descans.

Un contraatac de Redondo 
va situar el màxim avantatge 
pels navarresos al marcador 
(18-16), un avantatge que el 
Fraikin va capgirar amb un 
parcial de 0-4. A partir d’aquí 
els granollerins van tornar a 
encapçalar el marcador amb 
dos i tres gols de marge i 
només la pressió defensiva 
navarresa dels últims minuts 
va fer patir pel resultat. Adri 
Martínez i Chema Márquez 
la van saber trencar bé per 
segellar la victòria final.

Antonio 
Rama: “És 
un d’aquells 
partits en què 
marxes satisfet”

 Pamplona

EL 9 NOU

Als últims minuts Antonio 
Rama va suar com mai. En 
cinc minuts de diferència 
va haver d’esgotar els dos 
temps morts per tal de 
donar aire als seus homes 
i trencar el ritme d’un 
Anaitasuna que s’apropava 
perillosament al marcador. 
La suada va valer la pena 
perquè l’equip va superar 
la pressió defensiva dels 
navarresos i va aconseguir 
aguantar la victòria parcial 
per convertir-la en defini-
tiva. “És un d’aquells par-
tits en què marxes satis-
fet”, va apuntar el tècnic al 
final del partit.

Per Rama qualsevol par-
tit és important però les 
circumstàncies d’aquest li 
donaven un toc especial. 
“Cada partit i cada victòria 
és important”, va dir. “El 
moment també ho era. 
Estàvem en un cicle de 
partits seguits que feia que 
arribéssim un xic justets. 
El desenvolupament del 
partit, a més, ha fet que les 
rotacions no fossin com 
haguéssim volgut i que 
arribéssim al final amb 
alguns jugadors amb molts 
minuts acumulats, però 
l’equip ha tret el que havia 
de treure, amb  uns minuts 
en defensa sublims, i ens 
n’hem sortit”, va afegir.

Victòria treballada a Pamplona
El Fraikin recupera el segon lloc després d’imposar-se a l’Helvetia Anaitasuna (26-28)

LLIGA ASOBAL 
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De l’ensurt a la victòria agònica
DIVISIÓ D’HONOR

La pivot Maria Monllor intenta llançar davant l’oposició de Lucía Gámez, amb el 44, i Malena Guerisoli, amb el 2

Sagunt  (C. de Morvedre)

Eudald Clascà

El KH-7 BM Granollers va 
estar molt a prop de tornar-
se a enganxar-se els dits en 
la visita de divendres a la 
pista del CBM Morvedre. A 
diferència del partit d’anada 
de la Copa de la Reina, que 
va acabar amb un final més 
amarg per a les vallesanes, 
un gol de Marta Mera de 
porteria a porteria a escassos 
segons del final va donar la 
victòria a un KH-7 que, una 
vegada més, va mostrar dues 
cares molt diferenciades.

El KH-7 va començar tro-
bant la línia de sis metres 
com una piscina, amb una 
Carmen Prelchi molt activa 
en els primers minuts, i que 
li va donar els primers avan-
tatges importants (2-6, min 
7). La irrupció de la juga-
dora més perillosa, Fiorella 
Corimberto, va donar aire al 
Morvedre, que estava sent 
molt penalitzat per les pèr-
dues de pilota –12 al primer 
temps– davant la tancada 
defensa vallesana (7-8, min 
17). Ona Vegué, amb set gols 
al descans, i la contribució 
de la defensa van tornar a 
obrir la diferència a la mitja 
part per un KH-7, que tenia 
el partit a la seva mà (9-14). 
Ràpidament, a la represa, 
l’equip de Salva Puig va obte-
nir sis gols de marge (12-18, 
min 37), que podia fer bai-
xar els braços a les locals. 
Gairebé a la desesperada, 
el Morvedre va començar a 

gins apareixia en aquells 
moments per contenir les 
locals, de la mateixa manera 
que Ona Vegué tornava a 
veure porteria. Lucía Gámez, 
però, aconseguia avançar les 
seves una altra vegada al 58, 
i obligava a l’èpica el KH-7 
Granollers. Vegué, que va 
acabar amb 12 gols, va empa-
tar amb una estrambòtica 
penetració des del centre 
llançant amb la mà menys 
habitual. Morvedre, una 
vegada més, va atacar sense 
portera la darrera possessió, 
però va perdre la pilota i 
Marta Mera va fer el decisiu 
24-25 a 10 segons del final. El 
Morvedre va tenir un darrer 
atac, que va acabar amb un 
llançament directe bloquejat 
per Prelchi.

atacar amb 7 contra 6, una 
superioritat que no seria 
capaç d’aturar les vallesanes. 
Salva Puig va decidir aturar 
el partit, quan les locals ja 
havien eixugat la meitat de la 
renda (16-19, min 42). L’he-

morràgia no va cessar i, amb 
una Lucía Gámez en estat 
de gràcia des de la direcció, 
les saguntines van agafar la 
capdavantera per primera 
vegada amb un nou parcial 
de 6-2 (22-21, min 51). Wig-

DIVISIÓ D’HONOR PLATA FEMENINA  

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

La situació del Mubak BM La 
Roca no animava a l’optimis-
me amb el doble compromís 
que tenia aquest cap de set-
mana davant: l’Handbol Sant 
Vicenç –dissabte– i davant 
l’Errece Almassora Balonma-
no –diumenge en un partit 
ajornat–. Les roqueroles 
tenien molt a perdre davant 
dos conjunts punters de la 
categoria, que estan lluitant 

C.BM Morvedre             24

Patrícia Encinas, Caterina Benedetti 
(2), Fiorella Corimberto (4), Lucía 
Gámez (6), Celia López (3), María 
de Uriarte (1) i Andrea Claramonte 
(2) [set inicial]; Sonora Solano (ps), 
Malena Guerisoli, María Marín, 
Irene Botella (1), Gabriela Romero 
(2), Matilde Tisato, Naiara Rubira, 
Helena Martín (1) i Andrea Roda (2).

KH-7 BM Granollers 25

Nicole Wiggins (2), Ona Vegué (12), 
Giulia Guarieiro (1), Lora Sarandeva 
(1), Carmen Prelchi (2), Lea Kofler 
(2) i Ana González [set inicial]; Marta 
Mera (1, ps), Imane Ben Chayhab 
(1), Elene Vázquez, Maria Monllor, 
Carolline Dias, Jana Castañera (1), 
Yumi Tamada, Janna Sobrepera (1) i 
Martina Capdevila (1).

ÀRBITRE: Tania Rodríguez i Lorena García. Exclusions per Celia López, Andrea 
Roda, Gabriela Romero i Andrea Claramonte pel Morvedre i Carmen Prelchi pel 
KH-7 BM Granollers.

PARCIALS: 2-4, 3-6, 6-8, 7-9, 9-12, 9-14 [descans]; 11-16, 13-18, 19-19, 21-21, 22-
22 i 24-25 [final].

Mubak BM La Roca 24

Fortí, Felip, Ribas (3), Ortega (1), 
Dueñas, Garcia i Yeste (3) [set inicial]; 
Serres (ps), Sancho (1), Jiménez (3), 
Vallejo (1), Guerreiro, Fontcuberta, 
Clascà (2), Nevado (1) i Somaza (9).

Errece Almassora B. 29

Riaza, Torca, Alondra (11), Ballada 
(2), Cisneros, Romero (1), Navarro 
(2), El Haddar (1), Seder (4), Brenes 
(8), Rodríguez, Isach, Vicente i 
Lázaro.

ÀRBITRE: Mario Paulo Barbosa i Jorge Oto. Exclusions per Ortega, Garcia i 
Fontcuberta del Mubak BM La Roca i Torca (2) i Navarro del Club Almassora 
Balonmano.

PARCIALS: 1-2, 3-4, 4-8, 5-10, 8-12, 10-13 [descans]; 13-14, 16-18, 18-22, 19-24, 
23-29 i 24-29 [final].

El KH-7 
Atlètic torna 
a fregar  
la victòria
KH-7 BM Granollers At.  25

Dana, Colomer (2), Gavañach (8), 
Corbera (4), Gutiérrez (1), Moragues 
(6) i Gaig [set inicial]; Gómez (ps), 
Muñoz, Miralles (1), Sau, Bruach, 
Grañana, Alarcón (1), Estrada i 
Manuela (2).

Errece Almassora B. 26

Riazo, Torca (1), Alondra (6), Ballada 
(1), Cisneros (1), Romero (1), 
Navarro (2), El Haddar (2), Seder 
(5), Brenes (4), Rodríguez (1), Isach, 
Vicente i Lázaro (2).

ÀRBITRES: Miquel Montaner i Pau 
Garcia. Exclusions per Torca, Alondra 
i El Haddar pel Club Almassora 
Balonmano.

PARCIALS:  3-3, 4-5, 8-7, 10-11, 12-13, 
12-16 [descans]; 15-17, 16-19, 19-22, 
19-24, 22-26 i 25-26 [final].

Granollers

EL 9 NOU

L’Almassora també va ser el 
rival, en aquest cas dissab-
te, del KH-7 BM Granollers 
Atlètic. L’equip de Javier 
López, de la mateixa manera 
que la setmana passada, va 
tornar a caure gairebé sobre 
la botzina. El filial granolle-
rí va tornar a demostrar la 
seva millora respecte a les 
darreres jornades, però no 
li va ser suficient davant un 
Almassora, molt efectiu en 
atac. Les locals, tot i tenir 
avantatges al primer temps, 
van anar a remolc molts 
minuts i van ajustar el mar-
cador al final.

DIVISIÓ PLATA

Va sortir golejat de Sant Vicenç (42-27) i va caure amb l’Almassora diumenge (24-29)

El Mubak BM La Roca toca fons, 
amb dues noves derrotes

ment dura la de dissabte, on 
va caure estrepitosament i va 
ser durament castigat.

Com ja és costum en les 
darreres jornades, l’inici de 
partit de diumenge no va ser 
gens bo. Encara afectades i 
afligides, probablement, per 
la derrota del dia anterior, 
el Mubak va començar amb 
ansietat i executant accions 
precipitades. El desencert de 
l’Almassora en els primers 
minuts va ser clau perquè 
el partit no es trenqués. 

Amb 4-9, i amb moltes difi-
cultats per ser contundent 
a ambdues àrees, la segona 
rotació vallesana va donar un 
nou aire per arribar amb un 
resultat prou esperançador 
al descans (10-13). La sortida 
de vestidors va ser molt posi-
tiva, i La Roca va empatar el 
partit per primer cop (14-14, 
min 35). Tot i estar inspirat 
en atac, el Mubak mantenia 
moltes dificultats per tancar 
la defensa. Aprofitant aquest 
avinentesa, les visitants van 
tornar a agafar un marge 
decisiu.

Sever correctiu  
a Sant vicenç

Dissabte el Mubak va sortir 
escaldat de Sant Vicenç, on 
hi va caure per 42-27. El par-
tit va tenir poca història, va 
ser un domini absolut local.

pel segon lloc –una de les 
posicions que dona accés a la 

fase d’ascens–. Les dues der-
rotes van ser clares, especial-

El KH-7, tot i tenir sis gols de marge al segon temps, va acabar guanyant als darrers segons
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Granollers

EL 9 NOU

L’Esport Club Granollers 
va tenir a tocar la victòria 
contra un dels grans de la 
categoria, el Centre d’Es-
ports l’Hospitalet, però les 
intervencions del porter Nil 
Torreguitart ho van impe-
dir. Els de José Solivelles 
–va acabar expulsat per les 
constants protestes per un 
arbitratge que no va agradar 
gens a la parròquia del carrer 
Girona– van sumar un punt 
insuficient –pel que es va 
veure al camp i per les neces-
sitats de l’equip– però que 
l’apropa al Figueres, que va 

perdre a Manresa (1-0) i que 
ara està a dos punts.

Davant un Hospitalet amb 
un mig del camp amb noms 
propis com Cristian Gómez, 
Joan Verdú o Ton Alcover, 

Solivelles va plantejar el 
partit amb una línia de cinc 
al darrere i amb Isaac Padilla 
com a únic referent en atac, 
però pressionant molt la sor-
tida de pilota de l’Hospitalet, 

que durant tota la primera 
meitat no es va trobar còmo-
de al camp. La tàctica li va 
sortir bé perquè l’equip va 
recuperar un munt de pilo-
tes a camp contrari i Padilla 
ho va provar insistentment 
–xut al minut 1 aturat per 
Torreguitart, xut al 12 esta-
vellat a l’arrel del pal, xut al 
15 al fons de la xarxa després 
d’una gran conducció en 
contraatac de Hamza, xut 
al 41 desviat per poc i xut al 
42 aturat per Torreguitart–. 
Per l’Hospitalet, en canvi, les 
úniques aproximacions van 
ser amb alguna centrada a 
l’àrea i amb un parell de xuts 
de falta de Ton Alcover, un 
dels quals –minut 27– va fer 
lluir Mauro Rabello.

A la segona part 
l’Hospitalet va començar 
amb força i de seguida va 
aconseguir empatar amb 
una bona jugada per la dreta 
de Verdú que va finalitzar 
Lobato entrant per sorpresa 
a l’àrea. Durant uns minuts 
l’Esport Club va quedar 
tocat però l’Hospitalet no va 
aprofitar les ocasions que va 
generar –sobretot arribant 
per la banda dreta de Loba-
to– i els de Solivelles, a la 
contra, van tornar a disposar 
d’ocasions molt clares amb 
Padilla de nou com a prota-
gonista –gol anul·lat per fora 
de joc al 56, penal no xiulat al 
67 i xut  al 74 refusat amb les 
cames per Torreguitart, quan 
ja es cantava el gol.

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA 

Punt lluitat però insuficient

El CN Caldes  
salva un punt  
‘in extremis’ (6-6)
Barcelona

El CN Caldes, que s’havia 
avançat amb un 1-3 a l’inici 
de la segona meitat, va haver 
de salvar un punt in extre-
mis després que l’Aelis-Sage 
Partner Eixample li capgirés 
el marcador per posar-se 
amb un clar 6-3 a favor a tres 
minuts de la conclusió. En un 
final de partit elèctric Adrià 
Sánchez va fer el 6-4, Carles 
Benach immediatament el 6-
5 i Sánchez el definitiu 6-6. 

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

Gols: 1-0, min 3; 1-1, Serra, 
min 8; 1-2, Armijo, min 16; 
1-3, Armijo, min 23; 2-3, min 
24; 3-3, min 31; 4-3, min 33; 
5-3, min 34; 6-3, min 37; 6-4, 
Sánchez, min 38; 6-5, Benach, 
min 40; 6-6, Sánchez, min 40.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Mollet allarga la dinàmica 
negativa amb una derrota, 
al límit del temps, contra 
un Llefià que es va endur la 
victòria en un contraatac. El 
Mollet va sortir amb força 
tant a la primera meitat com 
a la segona, i va disposar de 
nombroses ocasions clares 
per haver-se avançat en el 
marcador però el porter Fer-
nández i la manca de punteria 
ho van impedir. A les acaba-
lles del partit una pèrdua de 
pilota va provocar un contra-
atac del Llefià que va acabar 
amb el gol de Saumell.

FUTBOL - 1A CAT. 

F. SALA MASCULÍ

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF 
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Ayub el Harrak vola pels aires, desequilibrat en el salt per Ton Alcover, en una acció de la segona meitat

EC Granollers 1

Rabello, Oumar Bah, Víctor Díaz, 
Peque, Muñoz (Montoro, min 84), 
Jandro, Hamza (Urbina, min 72), 
Quintanilla, Marquillas (Recort, min 
72), Ayub (Roger, min 65) i Padilla 
(Aitor, min 84).

CE L’Hospitalet 1

Torreguitart, Parera, Cristian Gómez 
(Álvaro, min 46), Joan Verdú, Ripoll, 
Canario, Joel (Cristian Alfonso, 
min 76), Abdolai (Gallego, min 70), 
Lobato, Ton Alcover i Juste.

ÀRBITRE: Pau Serrat, assistit a les bandes per Adrià de la Fuente i Joel Garriga. 
Targetes: Oumar Bah, Víctor Díaz, Carlos Solivelles (segon entrenador) i a 
l’entrenador José Solivelles (VD, min 84) de l’Esport Club Granollers i Parera, 
Joan Verdú, Gallego, Álvaro i Ton Alcover del Centre d’Esports l’Hospitalet.

GOLS: 1-0, Padilla, min 16; 1-1, Lobato, min 49.

CF Mollet UE 0

Medina, Reche, Sergio Jiménez 
(Aznar, min 89), Édgar, Reyes (Uroz, 
min 66), Sergio Sánchez (José, min 
82), Alexis (Alieu, min 73), Noel, 
Suárez, Pesky i Nieto.

CF Unificació Llefià 1

Fernández, Guerrero, Monterde, 
Porta, Poyatos (Llobet, min 82), 
Mechehoud (Traoré, min 66), Marc 
Jiménez (Saumell, min 66), Cobas, 
Montejo (Lobo, min 89), Naya i 
Duarte.

ÀRBITRE: José Antonio Mateo, 
assistit a les bandes per Álex Ramírez 
i Josep Maria Gimeno. Targetes: Uroz 
i Pesky del Mollet i Poyatos, Porta i 
Saumell de l’Unificació Llefià.

GOLS: 0-1, Saumell, min 88.

CF Parets 3

Vilarrasa, Pau Ruiz, Llavaneras, 
Gràcia, Montpart, David Garcia 
(Aradilla, min 69), David Sánchez, 
Alsina (Ferrés, min 36), Vílchez, 
Guillem Ruiz (Irigoyen, min 76) i 
Pedro Lino (Aznar, min 57).

Palamós CF 1

Asparó, Sergio García, Cano, Vila, 
Mercader, Alaminos (Tignel, min 
76), Haiba (Pàmies, min 76), Tubert 
(Casta, min 49), Torné (Doporto, min 
71), Blanco i Lloret (Fàbregas, min 
49).

ÀRBITRE: Iván Ramos, assistit a les bandes per Nicolás Sebastián Díaz i Youssef 
Ouchribou. Targetes: Gràcia, Pedro Lino i Vílchez del Parets i Mercader (2, min 
47) i Asparó (2, min 71) del Palamós.

GOLS: 1-0, Vílchez, min 6; 1-1, Cano, min 52; 2-1, Guillem Ruiz, min 66; 3-1, 
Aradilla, min 72.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Parets va tallar la ratxa de 
tres derrotes seguides que 
acumulava guanyant per 3 
gols a 1 a un Palamós que 
va acabar el partit amb dos 
jugadors expulsats. Vílchez 

va avançar els paretans tot 
just començar i el Palamós, 
jugant ja en inferioritat, va 
empatar al 52. Guillem Ruiz 
al 66 i Nico Aradilla, ja amb 
el Palamós amb només nou 
homes –per l’expulsió del 
porter Asparó–, van rubricar 
la victòria.

El Parets supera  
el Palamós i trenca  
la dinàmica negativa

Les Franqueses perd 
a Mataró i veu com s’allunyen 
els seus rivals directes
CE Esc. Futbol Mataró 4

Guillamat, Marin (Bargalló, min 
7), Mola, Gual (Bañuls, min 75), 
Martínez (Paredes, min 64), 
Almellones, Cabrero (Cordón, min 
7), Escoto, Juwara (Bayón, min 75), 
Yustos i Villagrasa.

CF Les Franqueses 1

Jahir, Marwan, Mahamadou 
(Manzanera, min 71), Atanasio, 
Maude, Mejías, Vico (Planas, min 
84), Younoussa (López, min 71), 
Omar (Adarve, min 60), Ilyas i 
Ramon Suárez.

ÀRBITRE: Miguel Ángel Alonso, assistit a les bandes per Jordi Berdún i Íker 
Aguirrebeitia. Targetes: Almellones (2, min 80), Gual, Bargalló, Martínez, 
Villagrasa, Bayón, Cabrero i Cordón (VD, min 89) de l’Escola Futbol Mataró i 
Younoussa, Mahamadou, Ramon Suárez (2, min 83), Omar, Jahir i Marwan de 
Les Franqueses.

GOLS: 1-0, Juwara, min 10; 1-1, Mejías (p), min 17; 2-1, Villagrasa, min 40; 3-1, 
Bargalló, min 75; 4-1, Bayón, min 89.

Mataró 

EL 9 NOU

Després de dues victòries 
seguides el CF Les Franque-
ses va perdre per 4 gols a 1 
al camp de l’Escola Futbol 

Mataró, una derrota que 
l’allunya a cinc punts dels 
seus predecessors. Óscar 
Mejías va neutralitzar, 
de penal, el gol inicial del 
Mataró però a la segona ja no 
va reaccionar als gols locals.

Quarta derrota 
consecutiva d’un 
Mollet sense 
encert ofensiu

Padilla marca el gol, n’hi anul·len un altre i reclama un penal que l’àrbitre no concedeix
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El CN Caldes es desfà 
d’un rival directe i es 
consolida al segon lloc

Al PBB La Roca se li escapa l’últim 
tren per jugar les fases d’ascens

La Roca del Vallès

EL 9 NOU 

La Penya Blanc-i-Blava de la 
Roca tenia l’última oportu-
nitat per continuar lluitant 
pel tercer lloc i poder jugar 
la fase d’ascens però els ner-
vis i les circumstàncies del 
partit els van passar factura. 
El rival, el Fundació Terras-
sa 1906 era amb qui podia 
lluitar per aquest tercer lloc, 
però hi va acabar perdent per 
un contundent 1 a 7 en un 
partit en què a l’equip roque-
rol no li va sortir res bé.

L’equip de Miguel Ángel 
Cruz va sortir bé, amb el 
control de la pilota i buscant 
la porteria rival però una 
pèrdua de pilota va provocar 
un contraatac de les terras-
senques i el primer gol en la 
primera aproximació a l’àrea. 
La dinàmica no va canviar 
i en la segona aproximació 
del Terrassa va arribar el 0-2, 
també al contraatac. Les de 
Cruz van insistir i van trobar 
el premi amb el gol de Coral 
que les tornava a posar dins 
del partit. Les ocasions van 
seguir, però sense encert en 
la rematada, i el Terrassa, 
que amb prou feines passava 
del mig del camp, va ampliar 
de nou el marcador gràcies 
a una altra sortida ràpida a 
la contra. Aquest gol va fer 

mal a les roqueroles i, en una 
mala sortida de pilota des del 
darrere, van encaixar l’1-4 
amb el qual es va arribar al 
descans.

En tornar dels vestidors 
les roqueroles van continuar 
dominant però de nou en la 
primera aproximació visitant 
van encaixar el cinquè. A par-
tir d’aquí, el domini roquerol 
va ser sense creure en la 
remuntada i el Terrassa ho va 
aprofitar per sentenciar.
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La jugadora del PBB La Roca Marina Palmero intenta escapar-se per velocitat de Zaira Abenza del Terrassa

Intersala Zaragoza 0

Tricas, Vicente, Pérez, García i Sanz 
[cinc inicial]; Marín, Ventura, Arbués 
i Luna.

CN Caldes 2

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

ÀRBITRES: Rubén López i Eduardo Sierra. Targetes: Vicente de l’Intersala 
Promesas Zaragoza i Sandra del CN Caldes.

GOLS: 0-1, Ona, min 5; 0-2, Sandra, min 23.

PBB La Roca 1

Forns, Cristina, Tania, Bernés, Paula 
Yaiza, Zori, Laia, Coral, Galera i 
Marina [onze inicial]; Uceda (ps), 
Bàrbara, Laura, Mariona, Jamilet 
Angeline i Meritxell.

Fund. Terrassa 1906 7

Piñol, McLaughlin, Jiménez, Aldea, 
Rodríguez, Sellarés, Viñas, Sánchez, 
Sanz, Abenza i Del Barrio [onze 
inicial]; Sacasa, Lozano, Restrepo, 
Gálvez, Zambrano i Camacho.

ÀRBITRE: Noureddine Benamar, assistit a les bandes per Marina Molina i 
Ariadna Garcia. Targetes: Forns del PBB La Roca i Sanz, Jiménez i Sellarés del 
Fundació Terrassa 1906.

GOLS: 0-1, Sanz, min 7; 0-2, Del Barrio, min 18; 1-2, Coral, min 21; 1-3, Del 
Barrio, min 36; 1-4, Sánchez, min 37; 1-5, Sellarés, min 60; 1-6, Gálvez, min 65; 
1-7, Jiménez, min 89.

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT

El Llerona 
treu un empat 
insuficient 
contra el cuer
Fund. CE Júpiter 1

Sánchez, Sanchís, Mireia Meseguer, 
Alcalá, Segura, Silva, Trenchs, 
Álvarez, Ollé, Gemma Meseguer i 
Camacho –[onze inicial]–; Barriuso, 
López, Gutiérrez, Esteban i Portillo.

CE Llerona 1

Mar, Mireia, Tania, Aina Lan, Paola, 
Xènia, Alexia, Llorente, Aguilera, 
Mónica i Witny Naomi –[onze 
inicial]–; Natalia (ps), Marta, Alba, 
Isona i Clàudia.

ÀRBITRE: Adrián Enríquez, assistit a 
les bandes per Fabián Gabriel Pérez i 
Miguel Gasparov.  Targetes: Sanchís 
del Fundació CE Júpiter.

GOLS: 0-1, Aguilera, min 3; 1-1, 
Gemma Meseguer, min 49.

Barcelona

EL 9 NOU

El Llerona s’enfrontava amb 
el cuer Júpiter en l’última 
opció per lluitar pel setè lloc 
final de la primera fase però 
tan sols va poder empatar-
hi a un gol. El partit se li va 
posar molt de cara gràcies 
al gol de Paula Aguilera al 
minut 3 però no va traduir el 
major domini amb més gols. 
Tot just començar la segona 
meitat va encaixar el gol 
de l’empat i, tot i tancar el 
rival al seu camp amb molta 
possessió i generant moltes 
ocasions de gol, no va acon-
seguir materialitzar-ne cap.

CD La Concòrdia 0

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

Mecanoviga Eixample 3

Muniesa, Giró, Luján, Abellán i 
Maymó [cinc inicial]; Cobo, Moya, 
Oliver i De Regás.

ÀRBITRES: Ivette Agell i Víctor Pasamontes.

GOLS: 0-1, Giró (p), min 20; 0-2, Abellán, min 29; 0-3, Giró, min 36.

Saragossa

EL 9 NOU

El CN Caldes es consolida al 
segon lloc després d’imposar-
se a un dels seus persegui-
dors –l’Intersala Promesas 
Zaragoza– per 0 gols a 2 en 
un partit força equilibrat.

El Caldes va ser superior a 
la primera part i va aprofitar 
una de les ocasions que va 
generar per avançar-se en el 

marcador; una recuperació 
d’Ona va tenir continuïtat en 
Adriana que li va tornar a la 
primera perquè marqués el 
0-1. A la segona part l’equip 
local va tenir més possessió 
però no la va saber traduir 
en ocasions clares de gol i, 
a més, tot just començar, 
Sandra va marcar el 0-2. Les 
calderines van aguantar bé 
els últims deu minuts amb 
les locals jugant de cinc.

La Llagosta

EL 9 NOU

El CD La Concòrdia va enca-
denar la seva segona derrota 
consecutiva després de per-
dre a la seva pista, contra el 
FS Mecanoviga Eixample, per 
0 gols a 3 i baixa fins al 10è 
lloc –ara hi ha tres equips 
empatats amb 24 punts.

L’equip llagostenc va estar 
millor a la primera part i l’Ei-
xample a la segona, però tots 
els gols van ser per a l’equip 
de la ciutat comtal. Les de 
Jaime Martínez van tenir 
algunes opcions per marcar a 
la primera meitat però no les 
van saber aprofitar i l’Eixam-
ple en va tenir dues de clares 

L’equip fa una bona primera meitat però no en treu profit

Segona derrota consecutiva 
del CD La Concòrdia

de les quals en va aprofitar 
una. La primera va ser una 
falta directa –per una falta de 
La Concòrdia comesa sobre 
la portera visitant– que no va 
acabar en gol, i la segona va 
ser una jugada per la banda i 
un xut a porteria que va tocar 
a les mans d’una defensora 
vallesana. Alexandra Giró, 
de penal, va fer el 0-1, just al 
límit del descans.

A la segona part l’Eixample 
va dominar més i va senten-
ciar amb dos gols més, un a 
la sortida d’un córner apro-
fitant una badada defensiva 
que va deixar Lydia Abellán 
tota sola al segon pal i el ter-
cer a quatre minuts del final. 
Després d’un temps mort 
La Concòrdia va sortir amb 
portera-jugadora però no va 
generar perill a l’àrea.

A l’equip de Miguel Ángel Cruz no li surt res bé i perd clarament contra el Terrassa (1-7)
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El porter del Parets B, Gerard Muñoz, rebutja amb els punys una pilota centrada a l’àrea i envoltat de jugadors
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Els de Peris haurien pogut guanyar per un resultat més gran

El Cardedeu guanya tot 
i perdonar moltes ocasions

St. Andreu de Llavaneres

EL 9 NOU

El Cardedeu segueix intrac-
table en els darrers partits. 
L’equip de Jordi Peris va 
sumar una nova victòria al 
camp del Llavaneres, força 
inofensiu, que el consolida a 
la segona posició. Un solitari 
gol de Masanet va ser sufici-
ent per sumar els tres punts 
en un partit que hauria d’ha-
ver acabat amb golejada. La 
falta de punteria va fer patir 
més del compte els visitants.

No va tardar a trobar les 
ocasions el Cardedeu, que 
al minut 1 ja va avisar amb 
un xut des de la frontal de 
Gassama. L’assetjament no 
va cessar i els de Peris van 
rematar a porteria en vuit 

ocasions durant la primera 
mitja hora. El gol va arribar 
en una centrada de Calvo 
pentinada per Gassama i 
rematada Masanet, lliure 
d’oposició. Gairebé l’única 
aproximació del Llavaneres 
va ser un xut atrapat, fàcil-
ment, per Toni Jiménez.

Aleix Colom va tenir el 

segon en dues ocasions a la 
represa, on es va plantar sol 
davant del porter local però 
va acabar errant en la presa 
de decisió. Els locals, sense 
gaire ambició per buscar 
l’empat, només van poder 
empatar en un xut de falta 
desviat en els darrers minuts 
de partit.

El líder Europa talla 
en sec la bona dinàmica  
de la Molletense

Victòria  
de La Torreta 
per aproximar-se 
a la salvació

La Torreta

EL 9 NOU

Victòria gairebé balsàmica de 
La Torreta davant el Torelló 
–candidat a l’ascens– que el 
situa a dos punts de la salva-
ció. La Torreta, que va fer un 
gran partit, va poder guanyar 
per un marge molt més ampli 
després de generar força 
ocasions. Martín va avançar 
els locals al límit del descans. 
No obstant això, Gorgals va 
empatar al segon temps amb 
un potent xut des de la fron-
tal. La Torreta no va aflui-
xar i, fins i tot, va errar un 
penal. Gairebé al descompte, 
Sánchez i Rubio van donar el 
triomf als locals.

CF Caldes 2

Rodríguez, Cabot, Roca, Gayolà, 
Guillem, Parra (Angelet, min 77), 
Aznar (Anaya, min 10), Albert Camí 
(Alsina, min 90), Jordi Camí (Segura, 
min 90), Alcañiz i Valls.

CF Parets B 0

Muñoz, Toure, Miró, Polo, Rocamora 
(Muñoz, min 67), Tortosa, Pesquer 
(Segovia, min 67), Santiago (Hidalgo, 
min 78), Amaro (Gaset, min 81), 
Víctor i Villanueva.

ÀRBITRE: Hamza Ajeob assistit a les bandes per Wahib Agdaoui i Jan Buck. 
Amonestacions per Guillem, Parra, Alcañiz, Jordi Camí i vermella directa per 
Roca pel Caldes i Miró, Santiago, Toure, Polo, Amaro i Pesquer pel Parets B.

GOLS: 1-0, Jordi Camí, min 48; 2-0, Jordi Camí, min 86.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Caldes arribarà a l’atu-
rada  amb grans sensacions 
després d’haver patit per der-
rotar el Parets B i mantenir 
els cinc punts de diferència 
respecte al seu màxim segui-
dor pel liderat: el Cardedeu. 
L’equip de José Luis Duque, 
que s’ennuega amb equips de 
la zona baixa que es tanquen, 
va haver de jugar gairebé 
mitja part amb deu jugadors 
i va saber resistir les esco-

meses d’un Parets B que va 
fregar l’empat en diverses 
ocasions.

El matx va ser un partit 
de molta intensitat, un pèl 
lleig i sense excessiva conti-

CF La Torreta 3

Gilabert, Sánchez, El Asri (Verano, 
min 78), Garcia, Martín, Alan 
(Arenas, min 86), Diao (Rubio, min 
78), Abdelkarim (Bilal, min 63), 
Vargas, Abel i Senyé.

CF Torelló 1

Torrejón (Jiménez, min 46), Torres, 
Berenguer, Roura, Pérez, Juanes 
(Martín, min 77) Gorgals, Mateu 
(Casals, min 46), Suárez, Coll (Bové, 
min 79) i Amine (Adam, min 57)

ÀRBITRES: Toni Fontova assistit a 
les bandes per Víctor Ortiz-Villajos 
i Èric Rodríguez. Amonestacions 
per Senyé, Sánchez i Verano per La 
Torreta i Torres pel Torelló.

GOLS: 1-0, Martín, min 44; 1-1, 
Gorgals, min 64; 2-1, Sánchez, min 88; 
3-1, Rubio, min 91

CE Llavaneres                 0

Palomino, Mora, Bas (Ortiz, min 
82), Castillo (Sanneh, min 82), 
Durán, Medina (Castillo, min 
73), Badreddine, Torrents, Badjie 
(Arnau, min 69), Adel i Jaiteh 
(Creus, min 73).

FC Cardedeu 1

Jiménez, Vallejo, Ramírez, Colom 
(Estany, min 85), Gassama (Vilà, min 
46), Matamala (Oriol Verdaguer, min 
85), Masanet (Diallo, min 73), Calvo 
(Puigbó, min 73), Guillem Verdaguer, 
Gegúndez i Cirera.

ÀRBITRE: Xavier Montava assistit a les bandes per Ivan Emelianov i Pau 
Álvarez. Amonestacions per Mora i Badreddine del Llavaneres i Gegúndez, 
Matamala i Diallo del Cardedeu.

GOLS: 0-1, Masanet, min 30.

UD Molletense                0

De la Fuente (Ortega, min 61), Gil, 
Molist (Becerra, min 57), Gobern, 
Carranza, Quiñones, Muñoz (Ortiz, 
min 57), Abad (Mendoza, min 71), 
Cala, Carricondo i Carrillo (Diarra, 
min 71).

CE Europa B 3

Ruiz, Lozano (Ebrima, min 86), 
Vargas, Aldabó, González, Matsuoka, 
León, García (Ibar, min 86), Lao 
(Monde, min 90), Vilajosana 
(Hernández, min 61) i Moreno 
(Kawaguchi, min 70).

ÀRBITRE: Pol Freixanet assistit a les bandes per Marc Valero i Lluís Loan. 
Amonestacions per Quiñones, Abad, Molist, Carranza i Diarra de la Molletense 
i García de l’Europa B.

GOLS: 0-1, Lao, min 17; 0-2, Lao, min 63; 0-3, Kawaguchi, min 85.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’Indiscutible líder del grup, 
l’Europa B, va frenar la ratxa 
positiva de resultats de la 
Molletense. L’equip molletà 
va ser superat amb claredat 
per un Europa que va mos-
trar una eficàcia molt alta. 

Xavier Lao, el màxim gole-
jador de la lliga, va avançar 
per partida doble els visi-
tants davant d’una Molle-
tense que no va saber reac-
cionar després del descans. 
Kawaguchi, amb els locals 
gairebé a la desesperada, va 
sentenciar el partit amb el 
definitiu 0-3.

El Caldes sap patir amb 
inferioritat per vèncer el Parets B
El Caldes va aguantar el marcador a favor quasi tot el segon temps per l’expulsió de Roca

nuïtat en el joc. El Caldes va 
portar el pes del joc des de 
l’inici davant un Parets molt 
replegat i que esperava poder 
superar línies al contraatac. 
Els locals van poder obrir 
el marcador amb diversos 
serveis de córner i en dues 
rematades que van fregar 
el pal de Carles Valls i Jordi 
Camí. Per la seva banda, els 
de Kiko Sánchez van intimi-
dar al Caldes amb una falta 
de Santiago que va ser atura-
da per Rodríguez. 

El líder va trobar el gol 
molt ràpid a la represa. Jordi 
Camí va aprofitar una falta 
de comunicació entre el 
porter i un central visitant 
per fer l’1-0. El gol no va tras-
tocar els plans del Parets B, 
que, a més, es va trobar amb 
un jugador més per l’expul-
sió de Roca per una suposada 
agressió a Rocamora. El Cal-
des va fer passes enrere per 
cuidar l’avantatge, però no 
va poder evitar les arribades 
visitants. Toure va poder 
marcar en un xut que va ser 
rebutjat sota pals i Santiago, 
també, ho va poder fer en un 
xut de falta que va marxar 
per poc als instants finals. 
No obstant això, qui va fer el 
2-0 va ser Jordi Camí, que va 
aprofitar una passada llarga a 
l’esquena de la defensa pare-
tana i, després de desfer-se 
de Gerard Muñoz, va marcar 
a plaer el definitiu 2-0.
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Cardedeu B, 3 
Lliçà d’Amunt, 3
Cardedeu

Meritori empat del Lliçà 
d’Amunt, assolit a tres 
minuts del final, per fugir de 
les posicions baixes de la tau-
la davant el Cardedeu, que 
lluita per ser segon.

Vilamajor, 4 
Llinars, 3
Sant Antoni de Vilamajor  

El Vilamajor consolida una 
bona dinàmica davant el Lli-
nars, que va igualar el partit a 
3 amb un home menys des del 
minut 36 per vermella directa. 

Sant Celoni, 5 
Montmeló, 2
Sant Celoni

Tercera victòria consecutiva 
del Sant Celoni, que segueix 
primer, contra un Montmeló 
que lluita per sortir de la 
part baixa. El Montmeló va 
empatar a 2 al final de la 
primera part, però el Sant 
Celoni els va acabar golejant. 

La Batllòria, 1 
CF Ametlla, 4
La Batllòria

La Batllòria continua penúl-
tim, tot i que a la primera 
part va retallar distàncies 
després que l’Ametlla s’havia 
avançat amb dos gols. Valero 
va reblar el resultat amb dos 
gols als minuts 55 i 58.

Llerona, 6 
At. Vallès, 3
Llerona

Golejada del Llerona per no 
perdre els llocs capdavanters. 
Al minut 22 els de les Fran-
queses ja guanyaven per 3 a 
0 però els de Granollers van 
retallar distàncies amb dos 
gols abans de la mitja part. El 
Llerona va consolidar la vic-
tòria a la segona part.

Bellavista, 2 
Montornès N., 2
Bellavista

Repartiment de punts en 
el duel a la part alta de la 
classificació. Dos penals 
van avançar el Bellavista i el 
Montornès N. va empatar a 
les acaballes del matx.

S. M. Montcada, 3 
Martorelles, 2
Montcada i Reixac

Tercera victòria consecutiva 
del Montcada que l’aferma 
en la quarta posició.

Santa Eulàlia, 0 
Pajaril, 1
Santa Eulàlia de Ronçana

Un gol al minut 55 va donar 
la victòria als de Ripollet 
davant un irregular Santa 
Eulàlia.

Segona victòria 
del Lliçà de Vall, 
a la lliga, davant 
el Palautordera

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU 

Victòria de mèrit del cuer, el 
Lliçà de Vall, que havia per-
dut els últims sis partits, a 
casa del Palautordera. Els de 
Lliçà de Vall es van avançar 
en el marcador amb un gol 
de Palma al minut 26. Dos 
minuts després de comen-
çar la segona part, Diallo 
va marcar en pròpia porta i 
atorgava així un avantatge 
al Lliçà de Vall que els de 
Palautordera només van 
poder retallar al minut 69, 
mitjançant un gol de Justi-
cia. 

L’àrbitre va mostrar sis tar-
getes, quatre per als jugadors 
del Palautordera, l’última 
de les quals vermella per a 
Daniel Tanase al minut 89. 
Palma i Caballero van veure 
la groga per part del Lliçà de 
Vall. 

En la propera jornada el 
Lliçà  de Vall rebrà la visita 
de la UE Canovelles, també 
necessitada de punts per no 
caure en posicions perilloses. 
El Palautordera, que s’ha 
mostrat bastant irregular, se 
les haurà amb el Llinars, que 
vol fugir del final de la taula.

CF Palautordera: Mora, 
Saavedra, Almendros, Pérez, 
Font, Blázquez, Justicia, 
Mutuvrerría, Diallo, Palanca 
i Salguero.

CF Lliçà de Vall: Martín, 
Bonillo, Mañosa, Carre-
ras, Bernal, Palma, Ramos, 
Sánchez, Bonilla i Martínez.

Àrbitre: Guillermo García.
GOLS: 0-1, Palma; 0-2, Dia-

llo; 1-2, Justicia.

Folgueroles 2 
Aiguafreda 2
Folgueroles

Taules entre Folgueroles 
i Aiguafreda en un partit 
amb un gol matiner del 
Folgueroles a càrrec de 
Puigdesens que l’Aiguafreda 
va neutralitzar al minut 44, 
gràcies a Boix. En la segona 
part de nou Boix va avançar 
els visitants i l’empat final 
va arribar al minut 87 amb 
un gol de Roger Pallàs. L’àr-
bitre va mostrar vuit targe-
tes grogues, totes a la sego-
na part, quatre per a cada 
equip. En la propera jornada 
l’Aiguafreda jugarà contra el 
Caldes.

CE Aiguafreda: Moreno, 
Fernández, Vilalta, Clarà, 
Domínguez, Boix, Sola, Pri-
eto, Reverter, Munté, Cañi-
zares.

GOLS: 1-0, Puigdesens; 
1-1, Boix; 1-2, Boix (p); 2-2, 
Pallàs.
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Àlex Corretjer intenta una rematada davant el porter del Vilanova, Sergio Queipo

El Vilanova torna  
a guanyar i mira cap amunt

Canovelles

EL 9 NOU

El Vilanova del Vallès va dis-
posar de diverses ocasions 
per obrir el marcador però 
va ser el Canovelles qui va 
marcar primer, al minut 65, 
mitjançant Xavier Guàrdia. 
Rosa va empatar cinc minuts 
més tard i López va capgi-
rar el marcador només dos 
minuts després. El tercer 
gol per als de Vilanova va 
arribar al minut 90, amb una 
nova diana de Rosa. La irre-
gularitat del Canovelles està 

precipitant-lo cap a la part 
baixa de la taula, mentre que 
el Vilanova és sisè i ja fa sis 
partits seguits que puntua. 
La propera jornada tindrà un 

rival complicat per continuar 
la ratxa, el Cardedeu B, men-
tre que el Canovelles jugarà 
contra el Lliçà de Vall també 
molt necessitat de punts.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU 

L’Olímpic la Garriga segueix 
en molt bona dinàmica des-
prés que va guanyar a casa 
del Caldes en partit de la 20a 
jornada del grup 5 de Tercera 
Catalana. Als de Toni Cruz 
se’ls va posar el partit de cara 
amb un gol de Xavier Roca al 
minut 2 que va neutralitzar 
Adam Carreras pel Caldes a 
un minut per al descans. En 
la represa de nou l’Olímpic la 
Garriga va marcar mitjançant 
Xavier Hernán. El Caldes de 
Montbui va empatar nova-
ment a dos gols al minut 77 
amb un gol de Jose Aradilla, 
que va veure una groga al 
minut 58 i va acabar expul-

sat al minut 89. En aquest 
mateix minut l’Olímpic la 
Garriga va tancar la victòria 
amb un gol de José Antonio 
García. 

Amb aquests tres punts a 
domicili l’Olímpic la Garriga 
segueix en segona posició, 
a tres punts del líder el 
Voltregà, i no perd des de la 

jornada 7. En canvi el Caldes 
B és 13è i arrossega una ratxa 
negativa de resultats, amb 
quatre partits perduts i un 
empatat en els cinc últims 
enfrontaments. En la propera 
jornada el Caldes visitarà 
l’Aiguafreda, 10è classificat, 
i l’Olímpic la Garriga jugarà 
contra el Seva, 12è. 

L’Olímpic la Garriga continua 
sumant punts
El Caldes va acabar perdent amb un gol a l’últim minut

Canovelles UE 1

Luque, Khaled, Corretjer, Muñoz, 
J. Martínez, Guàrdia, Riera, O. 
Martínez, Resina, Castro i Carretero

Vilanova del Vallès  3

Queipo, Coly, Rodríguez, Molina, 
Esteban, Carretero, Jiménez, Doctor, 
Tienda, Akchichou i López.

ÀRBITRE: Issam Essaih. Targetes grogues: Canovelles (Guàrdia); Vilanova 
(Esteban i Akchichou)

GOLS: 1-0, Guàrdia, min 65; 1-1, Doctor, min 70; 1-2, López, min 72; 1-3, Doctor, 
min. 90.

Caldes B 2

Morte, Vilchez, Blázquez, Kanouté, 
Sánchez, Berenguer, Aradilla, 
Carreras, Martínez, Ariza, García

Olímpic la Garriga 3

Almeda, Valldeneu, Calero, Hernán, 
González, Elmahmoudi, Recio, Aspa, 
Pujals, García i Roca

ÀRBITRE: Alejandtro Morales. Targetes grogues: Caldes (García, Aradilla (2, 
min.89), Sánchez. Olímpic (Valldeneu, Recio, Almeda i Pujals).

GOLS: 0-1, Roca, min. 2; 1-1, Carreras, min. 44; 1-2, Hernan, min 51; 2-2, 
Aradilla, min. 77; 2-3, García, min. 89

La UE Canovelles continua mostrant-se irregular
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El Granollers 
s’endú el duel 
directe contra  
el Premià (58-66)

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers s’enfronta-
va dissabte al Wecolors-AB 
Premià, rival que tenia el 
mateix nombre de victòries i 
derrotes –5 i 11, respectiva-
ment– i el duel va caure del 
cantó granollerí (58-66) amb 
el nom propi de Mar Ibern, 
que amb tres triples i un 
total de 23 punts va portar de 
corcoll el rival.

El primer quart va ser igua-
lat, amb petits avantatges 
pel Premià que es van acabar 
al segon quart. Al tercer el 
Granollers va augmentar el 
mínim avantatge amb el qual 
havia arribat al descans i al 
darrer quart va saber mante-
nir les distàncies.

Wecolors-AB Premià 58

Vera (14), Zori (17), López (10), 
Murat (11) i Latorre (6) [cinc inicial]; 
Balagué, Lirio i Celdrán.

CB Granollers 66

Musach (13), Ferrer, Povedano (9), 
Marata (9) i Molina (4) [cinc inicial]; 
Valverde, Tirvió, Conejos (4), Ibern 
(23), Aguilar i Laborda (4).

ÀRBITRES: Nikita Ergin i Ivette 
Ruiz. No hi va haver eliminades per 
cinc faltes personals.

PARCIALS: 19-15 [primer quart]; 
35-36 [descans]; 47-56 [tercer quart] 
i 58-66.

Porsche posa a prova  
el nou LMDh al Circuit

Montmeló El Circuit de Barcelona-
Catalunya ha estat el banc de proves d’un 
nou prototip per a les proves de resistència. 
Es tracta del prototip LMDh que la marca 
Porsche –una de les marques amb més títols 
en aquesta disciplina– espera fer debutar 

al mundial de 2023. El prototip, de l’equip 
Penske Motorsport, podrà participar tant en 
el mundial de resistència europeu (WEC) 
com l’americà (IMSA) i a Montmeló, entre 
Felipe Nasr i Dane Cameron han completat 
un total de 2.000 quilòmetres on han tes-
tat els pneumàtics i la interacció entre el 
motor V8 Turbo de combustió i els elements 
híbrids.
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Els tests de pretemporada 
de fórmula 1 començaran 
dimecres sense públic

Montmeló

EL 9 NOU

Tot és a punt perquè aquest 
dimecres –i durant tres 
dies– comencin els tests de 
pretemporada de la fórmula 
1 al Circuit de Barcelona-
Catalunya. A diferència 
dels darrers anys, els entre-
naments es disputaran de 
manera privada i sense 
públic a les graderies del 
traçat. 

La FIA ha decidit donar 
prioritat als tests de Bahrain 
–que es disputaran 10 al 12 
de març– en qualitat d’entre-
naments “oficials”, en detri-
ment de Catalunya. Això no 
treu, però, que el Circuit de 
Montmeló es converteixi en 
la primera parada que faran 
els equips i els pilots aquest 

2022. Al Vallès Oriental, per 
tant, hi començaran a rodar 
els nous monoplaces de la 
fórmula 1, que presenten 
nous i importants canvis 
respecte a la temporada pas-
sada. 

Aquestes tres jornades 
seran un primer tastet del 
que es podrà veure a partir 
del març, que serà quan 
comenci definitivament el 
mundial de fórmula 1. El Cir-
cuit, per la seva banda, aco-
llirà el Gran Premi d’Espanya 
entre els dies 20 i 22 de maig. 
Malgrat que encara queden 
setmanes, el Circuit treballa 
per tenir a punt les obres 
al pàdoc i al conjunt de la 
infraestructura. Ara fa dues 
setmanes es va presentar la 
millora del revolt 4, entre 
altres treballs. 

LLIGA LEB PLATA

El Mollet troba un topall a Madrid
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Els jugadors del CB Mollet es conjuren durant un temps mort del partit

Un arbitratge molt exigent frena la remuntada molletana al darrer quart (86-83)

Madrid 

EL 9 NOU

Un parell de decisions arbi-
trals controvertides i alguna 
mala decisió en atac –tot 
plegat a l’últim minut– van 
fer que l’esforç del Recanvis 
Gaudí CB Mollet del darrer 
quart per intentar capgirar 
el marcador es quedés en un 
no-res. Els de Josep Maria 
Marsà van veure frenada la 
seva ratxa de victòries –tres 
de seguides– a la pista del 
Real Canoe NC de Madrid 
(86-83), equip que, d’altra 
banda, lluita per sortir de la 
zona de descens.

El partit va tenir moments 
d’extremada lucidesa ofensi-
va, com els inicis del primer 
i tercer quarts, i moments 
de desgavell dels quals en va 
treure millor partit l’equip 
madrileny. El Canoe va anar 
al davant al marcador durant 
tot el partit, a excepció d’un 
parell de moments puntuals 
–a l’inici del partit i a l’inici 
del darrer quart– però no 
va saber sentenciar el partit 
quan en van tenir l’opció 
i els de Marsà, que no van 
deixar de lluitar fins al final, 
van estar a punt de pispar-
los la cartera, però a l’últim 
minut tot se’n va anar en 
orris.

El partit va començar 
elèctric, amb un intercanvi 
de triples en què els dos de 
Marc Sesé van tenir ràpida 
resposta amb dos d’Alfonso 

David Ortiz i un de Gabriel 
Gil. El Canoe, amb encert 
exterior i dominant sota 
cistella, va escapar-se de 13 
punts al primer quart (27-14) 
però el Mollet va tornar a 
entrar al partit amb un parci-
al de 0-7 –cinc dels quals de 
Jean Emmanuel Pierre-Char-
les–. Al segon quart el Mollet 
es va carregar ràpidament de 
faltes i el Canoe, que conti-
nuava dominant la pintura, 
va sobrepassar de nou el 
llindar dels 10 punts, dife-
rència amb la qual va arribar 
al descans.

L’inici del tercer quart va 
ser clavat a l’inici del partit, 
amb un intercanvi de triples 
que va tornar a afavorir 
l’equip madrileny. Un tri-
ple de Daniel de la Rua va 
suposar-li al Canoe el màxim 
avantatge de tot el partit (63-
49). El Mollet es va acostar 
a cinc punts però el Canoe 
ho va deixar en nou abans de 
començar el darrer quart.

A l’últim període és quan 
es van notar més les deci-
sions arbitrals, amb una 
falta antiesportiva xiulada 
a Javi Rodríguez –just quan 
el Mollet havia capgirat el 
marcador amb un triple d’ell 
mateix–, una tècnica a la ban-
queta molletana, la cinquena 
falta del propi Rodríguez, 
amb empat a 81, i una falta 
no xiulada sobre Ignasi Bel-
ver –li van entorpir l’acció 
del possible 85-83– a mig 
minut del final.

Real Canoe NC 86

Daniel de la Rua (13), Gabriel Gil 
(23), Alfonso David Ortiz (15), 
Guillermo Ruiz (10) i Sidney 
Benjamin Correia (8) [cinc inicial]; 
Ángel Comendador, Eduardo Vicente 
(2), Mario Álvarez (5), Sebastian 
Bacale Mbansogo (6) i Gilad Levy (4).

Rec. Gaudí CB Mollet 83

Marc Sesé (19), Ignasi Belver 
(15), Javi Rodríguez  (10), Yeikson 
José Montero (14) i Carles Marzo 
[cinc inicial]; Toni Figuerola (2), 
Sergi Tell (6), Marc Pagès, Imanol 
Martínez (9) i Jean Emmanuel 
Pierre-Charles (8).

ÀRBITRES: Carlos Manuel Betanzos i Jaime Enrique Álvarez-Ossorio. Van 
eliminar per cinc faltes personals a Rodríguez del Recanvis Gaudí CB Mollet. 
Van xiular falta antiesportiva a Rodríguez del Mollet. Van assenyalar tècniques 
a Sesé, a l’entrenador Josep Maria Marsà i a la banqueta del Mollet.

PARCIALS: 29-23 [primer quart]; 54-44 [descans]; 69-60 [tercer quart] i 86-83.
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Erika Ghirardello i Maria Igualada pressionen Paola Pascual per prendre-li la pilota
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El FC Barcelona va acabar golejant el Caldes en els últims minuts

Dilluns, 21 de febrer de 202234

El FC Barcelona no dona 
opció al Recam Làser Caldes
Els de Candami surten excessivament penalitzats del Palau Blaugrana

OK LLIGA MASCULINA

FC Barcelona 5

Egurrola, Pascual, Bargalló, Helder i 
João [cinc inicial]; Fernández, Alabart, 
Panedora, Roca i Llorca.

Rècam Làser Caldes 1

Camps, Ricart, Rovira, Alexandre 
Acsensi, Rodríguez [cinc inicial]; 
Beltrán, Rosa, Puigdueta, Blanqué i 
Roger Acsensi.

ÀRBITRE:  David Calonge i Jordi Reverter.

GOLS: 1-0, João (min. 24); 2-0, Alabart (min. 38); 2-1, Rosa (min. 45); 3-1, João 
(min. 49); 4-1, Bargalló (min. 49); 5-1, Bargalló (min. 50)

Barcelona

EL 9 NOU

Càstig excessiu per al Caldes, 
que va perdre al Palau Blau-
grana davant del líder, un 
FC Barcelona que va marcar 
tres dels cinc gols en els dos 
últims minuts de partit. El 
Barça va començar dominant 
però va ser el Caldes qui va 
tenir l’ocasió més clara per 
inaugurar el marcador, amb 
un penal comès sobre Xavi 
Rovira que va fallar Chris-
tian Rodríguez (min. 4). El 
partit es va anar igualant, fet 
que va motivar que l’entre-
nador del Barça, Edu Castro, 
demanés molt aviat el primer 
temps mort. Tot i la millora 
del conjunt blaugrana, el 
porter del Caldes, Gerard 
Camps, mantenia la porteria 
buida. No va ser fins a tres 
minuts abans del descans 
que João Rodrigues va per-
forar la porteria del Caldes. 
Un segon gol d’Helder no 
va pujar al marcador perquè 
els col·legiats van considerar 
que abans havia sonat la bot-
zina que indicava el final de 
la primera part. 

A la segona part el Barça 
feia circular la bola ràpida-
ment i el Caldes es defensava 
com podia. Al minut 38 el 
Barça va marcar el segon 
gol amb una acció personal 
d’Alabar. El Caldes no va 

inquietar la porteria defen-
sada per Egurrola, fins que 
al minut 45 Ferran Rosa, que 

va anunciar que aquesta serà 
la seva última temporada a 
l’OK lliga, va marcar el gol 

amb una fuetada que va 
superar el porter blaugrana. 
A 1min 43s per acabar el 
partit, l’entrenador del Cal-
des Eduard Candami se la va 
jugar canviant el porter per 
un jugador de camp, fet que 
li va costar el tercer gol blau-
grana, obra de João Rodri-
gues a porteria buida. Els dos 
últims gols van venir en dues 
jugades consecutives de Pau 
Bargalló. El Recam Làser Cal-
des jugarà el proper partit a 
casa contra l’Alcoi.

OK LLIGA FEMENINA

Vilanova i la G. (Garraf)

EL 9 NOU

Partit molt disputat entre el 
CP Vilanova i l’Orkla Bigues 
i Riells que es van endur 
finalment les vallesanes. El 
partit per al Bigues semblava 
ben encarrilat després que 
es van posar al davant en el 
marcador en tres ocasions, 
als minuts 3, 4 i 10 respecti-
vament. El Vilanova, però, va 
reaccionar també amb tres 
gols consecutius, abans de 
finalitzar la primera part, 
fet que va motivar el primer 
temps mort del Bigues. Les 
del Garraf es van fer el 4-3 a 
la segona part i van errar un 
penal que hauria incremen-

Victòria de mèrit 
del Bigues que trenca 
una dinàmica negativa

CP Vilanova 4

Baldrich, Asensi, Córdoba, 
Manzanares i Pascual [cinc inicial]; 
Roca (ps); Angrill, Chavales i 
Martínez.

Orkla Bigues i Riells 5

Vilarrasa, Reyes, Borràs, Rubio i 
Igualada [cinc inicial]; Saldaña (ps); 
Camp i Ghirardello.

ÀRBITRES: A. Márquez i I. Galan.

tat l’avantatge. Va ser l’Orkla 
Bigues i Riells qui va empa-
tar a 4, a poc més de quinze 
minuts pel final. La victòria 
va arribar gràcies a la trans-
formació d’una falta directa 
per part de Marta Borràs, a 

cinc minuts del final. 
Després d’aquest partit el 

Bigues se situa a meitat de 
la taula amb 18 punts però 

amb dos partits pendents. 
La propera jornada les de 
Bigues jugaran a casa contra 
un rival també de la part mit-

jana de la taula, el Voltregà, 
que és només a dos punts 
de les vallesanes, en novena 
posició.

Doble plata  
del CN Granollers 
al 43è Trofeu 
Alejandro López

Barcelona

El CN Granollers va aconse-
guir una doble medalla al 43è 
Alejandro López de natació. 
La prova, que es va celebrar 
entre el 12 i el 13 de febrer a 
les instal·lacions del CN Sant 
Andreu de Barcelona, va cul-
minar amb una segona posi-
ció per a Estel Galo als 800 
metres lliures i una altra pla-
ta d’Héctor Morales en 200 
estils. Galo va completar el 
campionat amb un temps de 
9 minuts i 9 segons i Morales 
va fer una marca de 2 minuts 
6 segons. La prova formava 
part del Circuit Català de 
Trofeus de natació. 

Parets recordarà 
Mingote en un 
acte popular  
el 13 de març 
Parets del Vallès

Parets retrà homenatge a 
l’alpinista Sergi Mingote 
el proper 13 de desembre 
amb l’acte popular Somiem 
en gran. L’esdeveniment se 
celebrarà al parc de la Linera, 
que s’omplirà de banderes 
del Nepal i tindrà un espai 
per deixar dedicatòries 
a Mingote. A més, l’acte 
comptarà amb l’exhibició de 
danses i músiques de cultura 
popular, com ara els taba-
lers, els gegants o el Ball de 
Gitanes de Parets. Ara fa uns 
dies, també, l’artista Carles 
Vives, autor de l’escultura 
que té Mingote a Parets, va 
donar el motlle de l’obra a 
l’Ajuntament. 
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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.- Benicarló ........................17 12 5 1210 1164 29
 3.- Sant Antoni Ibiza ..........17 12 5 1296 1156 29
 4.- Globalcaja La Roda ........18 11 7 1344 1291 29
 5.- Recanvis G. Mollet ...... 17 11 6 1387 1385 28
 6.- CB Cornellà ....................18 10 8 1304 1295 28
 7.- FC Cartagena CB ...........17 10 7 1360 1260 27
 8.- Valencia BC ....................18 8 10 1398 1345 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

CB Granollers - Badalona, ajornat
Sant Gervasi - CB Castellar, ajornat
CB Santa Coloma, 84 - B. Pia Sabadell, 60
UB Sant Adrià - Sant Josep, ajornat
Ripotrans CB Lliçà -El Masnou, ajornat
UE Mataró - UE Montgat, ajornat

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.- CB Santa Coloma ...........16 11 5 1147 1089 27
 4.- UE Montgat ...................15 12 3 1162 1003 27
 5.- CB Granollers .............. 15 10 5 1067 980 25
 6.- UE Mataró ......................16 9 7 1232 1211 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 ...............16 2 14 978 1219 18
 11.- CB Castellar ...................13 3 10 860 1004 16
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 14 0 14 733 1015 14

Primera categoría. Grup 1

CB Granollers 2 - El Círcol B, ajornat
CB Prat, 58 - AEC Collblanc, 66
Sant Cugat, 80 - AE Minguella, 88
CB Matadepera, 67 - CE Sant Nicolau, 60
Centre Catòlic, 56 - CB Sant Josep Obrer, 62
A.E.S.E. B - CN Caldes A, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- AE Minguella .................17 12 5 1218 1129 29
 2.- CN Caldes A ................. 16 12 4 1156 1020 28
 3.- CE Sant Nicolau .............16 10 6 1154 1079 26
 4.- CB Granollers 2 ........... 16 10 6 1060 966 26
 5.- El Círcol B.......................15 11 4 974 955 26
 6.- AEC Collblanc................17 7 10 1083 1109 24
 7.- CB Prat ............................16 8 8 1095 1072 24
 8.- Centre Catòlic................16 6 10 1072 1089 22
 9.- CB Sant Josep Obrer .....16 6 10 959 1052 22
 10.- A.E.S.E. B ........................16 5 11 979 1123 21
 11.- CB Matadepera ..............15 6 9 1034 1050 21
 12.- Sant Cugat ......................14 2 12 988 1128 16

Segona Categoria. Grup 7

CB Sant Celoni, 64 - CB Parets, 48
UB Mir, 67 - CB La Garriga, 70
Vilanova del Vallès, 55 - AE Minguella B, 75
UB Sant Adrià B, 75 - CB Les Franqueses, 64
CB Lliçà d’Amunt B, 64 -El Masnou, 76
Cerdanyola Al Dia B, 58 - CB Mollet B, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- AE Minguella B .............16 14 2 1172 995 30
 2.- UB Mir ............................17 12 5 1274 1085 29
 3.- UB Sant Adrià B.............16 11 5 1135 1048 27
 4.- CB Les Franqueses ...... 15 10 5 1000 932 25
 5.- CB La Garriga .............. 16 8 8 1067 1080 24
 6.- Vive-El Masnou .............15 9 6 1061 1009 24
 7.- CB Mollet B ................. 17 5 12 1085 1207 22
 8.- CB Parets ..................... 16 6 10 931 994 22
 9.- Cerdanyola Al Dia B .....16 6 10 981 1033 22
 10.- CB Lliçà d’Amunt B ..... 17 5 12 1044 1195 22
 11.- Vilanova del Vallès ..... 15 4 11 857 960 19
 12.- CB Sant Celoni ............ 14 5 9 858 927 19

Tercera Categoria. Grup 1

CB Castellbisbal B, 61 - Sant Quirze BC, 63
CB Nou Badia, 65 - CB Castellar B, 73
Sant Cugat 2 - Pia Sabadell B, ajornat
Natació Terrassa - Natació Sabadell , ajornat
CB Ripollet B, 70 - Sabadell BQ Vallès, 54
Can Parellada, 73 - CN Caldes B, 54

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Sant Quirze BC ..............17 10 7 1171 1189 27
 2.- CN Caldes B ................. 17 10 7 1068 1050 27
 3.- CB Ripollet B .................14 12 2 1056 867 26
 4.- Pia Sabadell B ................14 12 2 938 799 26
 5.- Natació Terrassa B ........16 10 6 1052 922 26
 6.- Can Parellada .................17 5 12 1079 1186 22
 7.- CB Castellar B ................15 7 8 920 979 22

 8.- Natació Sabadell B ........13 8 5 882 804 21
 9.- CB Castellbisbal B .........16 5 11 993 1069 21
 10.- CB Nou Badia .................15 4 11 945 1022 19
 11.- Sabadell BQ Vallès ........13 4 9 688 826 17
 12.- Sant Cugat 2 ...................13 3 10 724 803 16

Grup 4 

CB Granollers 3, 67 - Montmeló CB, 70
Sant Gervasi 2, 87 - CB Tona B, 64
CB Vic 3 - CB Llinars, ajornat
CB Cardedeu - Canovelles BC, ajornat
Gramanet BC - Bàsquet Neus, ajornat
CB L’Ametlla - CB Mollet C, sr.

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..................15 11 4 1004 886 26
 4.- CB Granollers 3 ........... 15 8 7 914 898 23
 5.- Canovelles BC .............. 15 7 8 1015 1017 22
 6.- CB Mollet C ................. 16 6 10 1087 1103 22
 7.- Montmeló CB .............. 16 6 10 930 1077 22
 8.- Sant Gervasi 2 ................17 5 12 1063 1183 22
 9.- Bàsquet Neus .................14 6 8 841 914 20
 10.- CB L’Ametlla ............... 14 6 8 886 956 20
 11.- CB Cardedeu ................ 14 5 9 923 978 19
 12.- CB Tona B .......................13 2 11 768 958 15

Femení
Copa Catalunya

CBF Cerdanyola - Natació Terrassa, ajornat
AB Premià, 58 - CB Granollers, 66
Cadí Manresa, 64 - Bàsquest Safa Claror, 54
CB Balaguer - EBAE Sese, ajornat
CEEB Tordera - CEJ L’Hospitalet, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cadí Manresa .................17 13 4 1047 930 30
 2.- CBF Cerdanyola.............15 14 1 1007 780 29
 3.- CEJ L’Hospitalet ............16 12 4 952 738 28
 4.- CEEB Tordera ................15 9 6 968 936 24
 5.- CB Granollers .............. 17 6 11 877 1004 23
 6.- CB Balaguer ...................14 7 7 778 817 21
 7.- AB Premià ......................16 5 11 814 901 21
 8.- Bàsquest Safa Claror .....17 4 13 827 1028 21
 9.- EBAE Sese ......................14 6 8 778 775 20
 10.- Natació Terrassa ............15 2 13 722 861 17

Primera Categoria. Grup 1

CBU Lloret , 63 - Sutton Cerdanyola, 54
CN Caldes, 51 - CB Argentona, 54
Femení Osona A, 63 - Sant Cugat Negre, 54
FD Cassanenc - Sabadell BQ Vallès, sr.
CE Onyar, 72 - Sant Andreu Natzaret, 75
GEIEG B, 57 - Sant Gervasi 1, 61

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Femení Osona A ............15 12 3 915 780 27
 2.- FD Cassanenc.................15 12 3 1016 787 27
 3.- Sant Gervasi 1 ................16 11 5 985 857 27
 4.- CE Onyar ........................16 11 5 941 839 27
 5.- Sant Andreu Natzaret ...17 9 8 971 980 26
 6.- GEIEG B ..........................16 9 7 913 887 25
 7.- CB Argentona ................17 7 10 861 971 24
 8.- Sabadell BQ Vallès ........15 7 8 811 851 22
 9.- Sant Cugat Negre ..........14 7 7 859 833 21
 10.- CN Caldes .................... 17 4 13 896 1069 21
 11.- Sutton Cerdanyola ........17 3 14 836 983 20
 12.- CBU Lloret  ....................15 3 12 753 920 18

FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................23 13 5 5 41 24 44
 2.- CE Manresa ................23 11 10 2 31 15 43
 3.- CP San Cristóbal .......23 12 7 4 32 20 43
 4.- Girona B ......................22 12 5 5 25 17 41
 5.- L’Hospitalet CE .........23 11 5 7 30 22 38
 6.- CF Peralada ................22 9 10 3 32 17 37
 7.- UE Sant Andreu ........23 10 4 9 35 28 34
 8.- FE Grama ....................23 9 7 7 25 19 34
 9.- UE Vilassar de Mar ...23 7 9 7 19 17 30
 10.- FC Vilafranca .............21 7 8 6 16 19 29
 11.- CF Pobla Mafumet ....23 8 4 11 23 21 28
 12.- UE Castelldefels ........22 8 3 11 24 32 27
 13.- UE Sants .....................23 6 6 11 20 29 24
 14.- UE Figueres ...............22 5 6 11 18 24 21
 15.- EC Granollers .......... 22 5 4 13 21 36 19
 16.- EE Guineueta .............22 3 6 13 14 40 15
 17.- FC Ascó .......................22 3 5 14 16 42 14

Primera Catalana. Grup 1

UE La Jonquera, 1 - Llagostera B, 2
Martinenc CF, 1 - CE Banyoles, 0
Mollet CF, 0 - Unificació Llefià CF, 1
Parets CF, 3 - Palamós CF, 1
L’Escala FC, 0 - Montañesa CF, 1

CD Bescanó, 0 - Lloret CF, 3
EF Mataró, 4 - Les Franqueses CF, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Montañesa CF............18 11 3 4 26 18 36
 2.- L’Escala FC .................18 10 3 5 34 21 33
 3.- Lloret CF ....................18 9 3 6 30 23 30
 4.- Mollet CF ................. 18 9 2 7 25 17 29
 5.- CD Bescanó ................18 8 5 5 25 27 29
 6.- Parets CF ................. 18 8 4 6 29 25 28
 7.- Martinenc CF .............18 7 6 5 23 21 27
 8.- EF Mataró ...................18 7 5 6 25 20 26
 9.- Palamós CF.................18 7 4 7 27 23 25
 10.- Unificació Llefià CF ..18 5 8 5 24 22 23
 11.- CE Banyoles ...............18 6 5 7 14 16 23
 12.- Les Franqueses CF .. 18 5 3 10 24 29 18
 13.- Llagostera B ...............18 3 5 10 14 35 14
 14.- UE La Jonquera .........18 2 2 14 10 33 8

Segona Catalana. Grup 5

CF Lloreda, 2 - CF Singuerlín, 2 (s.a.)
UD Molletense, 0 - CE Europa B, 3
Premià CE, 2 - EF Barberà Andalucía, 1
UE Sabadellenca, 0 - San Juan Montcada, 3
CD Montcada, 1 - UD Parc, 0
Racing Vallbona, 1 - CCD Turó Peira, 4
CE Canyelles, 2 - CD Masnou, 3
UD At.Gramanet, 0 - Vilassar de Mar B, 9

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa B ...............18 16 0 2 53 11 48
 2.- CD Masnou ................18 12 2 4 36 17 38
 3.- Premià CE...................18 12 2 4 39 27 38
 4.- CCD Turó Peira .........18 11 3 4 38 17 36
 5.- Vilassar de Mar B ......18 10 2 6 43 26 32
 6.- UD Molletense ........ 18 8 5 5 40 32 29
 7.- San Juan Montcada ...17 8 3 6 38 24 27
 8.- CF Lloreda ..................16 8 1 7 30 26 25
 9.- CD Montcada .............18 4 6 8 24 37 18
 10.- EF Barberà Andalucía 17 5 3 9 26 40 18
 11.- Racing Vallbona ........18 5 2 11 30 33 17
 12.- UD Parc ......................18 4 5 9 29 41 17
 13.- CF Singuerlín.............15 5 2 8 21 33 17
 14.- UE Sabadellenca ........18 4 5 9 24 43 17
 15.- CE Canyelles ..............17 3 3 11 18 36 12
 16.- UD At.Gramanet .......16 1 2 13 8 54 5

Grup 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Caldes Montbui . 18 12 5 1 39 18 41
 2.- FC Cardedeu ............ 18 10 6 2 38 17 36
 3.- CF Torelló ..................18 10 3 5 29 21 33
 4.- AT. Sant Pol ................18 8 5 5 33 25 29
 5.- UE Gurb ......................18 7 8 3 29 22 29
 6.- CF Argentona ............18 7 6 5 27 28 27
 7.- UD Taradell................18 8 2 8 28 29 26
 8.- CD Malgrat ................18 7 4 7 30 31 25
 9.- UD Cirera ...................18 6 7 5 35 31 25
 10.- UD Molinos ...............18 5 7 6 28 23 22
 11.- CE Llavaneres ............18 6 4 8 29 26 22
 12.- Unif. Santa Perpètua 18 6 4 8 23 33 22
 13.- CF La Torreta .......... 18 3 8 7 25 38 17
 14.- CF Parets B .............. 18 5 2 11 19 34 17
 15.- Oar Vic A ....................18 2 5 11 14 30 11
 16.- St Julià Vilatorta .......18 2 4 12 15 35 10

Tercera Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Voltregà ................19 14 4 1 53 21 46
 2.- Olímpic La Garriga.. 19 12 5 2 42 28 41
 3.- UE Centelles ..............19 12 4 3 52 29 40
 4.- CF Folgueroles ..........19 11 5 3 51 28 38
 5.- Santa Eugènia ............18 10 4 4 34 28 34
 6.- FC Pradenc .................19 9 4 6 41 23 31
 7.- CE Moià ......................19 9 3 7 41 35 30
 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 ......... 19 7 4 8 34 36 25
 11.- CE Roda de Ter ..........19 8 1 10 27 43 25
 12.- UE Seva .......................19 6 1 12 34 48 19
 13.- CF Caldes Montbui B 19 5 3 11 38 46 18
 14.- CE Navàs B .................18 4 4 10 18 36 16
 15.- Sant Vicenç Torelló ...17 3 2 12 28 42 11
 16.- CF Castellterçol  ........17 2 5 10 25 44 11
 17.- CD Borgonyà ..............18 1 1 16 20 59 4

Grup 9

FC Cardedeu B, 3 - CE Lliçà d’Amunt, 3
CE La Batllòria, 1 - CF Ametlla Vallès, 4
CE Llerona, 6 - At.Vallès, 3
Bellavista Milán, 2 -Montornés Norte, 2
Sant Celoni FC, 5 - Montmeló UE, 2

CF Vilamajor, 4 - CE Llinars, 3
CF Palautordera, 1 - FC Lliçà de Vall, 2
UE Canovelles, 1 - Vilanova del Vallès, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Celoni FC ......... 18 11 5 2 59 27 38
 2.- Bellavista Milán ...... 18 9 5 4 32 26 32
 3.- FC Cardedeu B ......... 16 9 3 4 39 22 30
 4.- CD Montornés Norte 18 8 6 4 41 30 30
 5.- CE Llerona ............... 17 9 3 5 41 36 30
 6.- CF Ametlla Vallès.... 17 9 2 6 44 36 29
 7.- At.Vallès .................. 18 8 4 6 38 35 28
 8.- Vilanova del Vallès . 18 7 6 5 48 39 27
 9.- CF Palautordera ...... 18 6 5 7 40 36 23
 10.- CF Vilamajor ........... 18 6 5 7 33 41 23
 11.- UE Canovelles ......... 18 5 6 7 36 35 21
 12.- CE Lliçà d’Amunt .... 18 6 3 9 34 40 21
 13.- Montmeló UE .......... 17 5 4 8 34 40 19
 14.- CE Llinars ................ 17 5 4 8 31 38 19
 15.- CE La Batllòria ........ 18 3 2 13 23 51 11
 16.- FC Lliçà de Vall........ 18 2 3 13 23 64 9

Grup 14

La Romànica, 5 - Ripollet, 1
Can Gambús, 3 - Badalona Sud, 2
Sta. M. Montcada, 3 - Martorelles, 2
Huracan, 3 - Cercle Sabadellès, 3
Escola Barberà, 2 - Sant Quirze V., 3
Sta. Eulàlia Ronçana, 0 - SD Pajaril, 1
CD Badia, 4 - Llano SBD, 1
Roureda, 1 - Unif. Sta. Perpètua, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CD Badia .....................18 16 1 1 69 22 49
 2.- La Romànica ..............18 13 3 2 51 32 42
 3.- SD Pajaril....................18 11 3 4 39 28 36
 4.- Sta. M. Montcada ......18 9 2 7 37 37 29
 5.- Can Gambús ...............18 8 4 6 36 33 28
 6.- Roureda ......................18 9 1 8 32 36 28
 7.- Martorelles.............. 18 7 5 6 42 31 26
 8.- Unif. Sta. Perpètua....18 7 4 7 34 32 25
 9.- Sant Quirze V. ............18 8 1 9 35 38 25
 10.- Sta. Eulàlia Ronçana 18 6 3 9 34 37 21
 11.- Ripollet .......................18 6 3 9 27 39 21
 12.- Huracan ......................18 5 5 8 42 38 20
 13.- Escola Barberà ...........18 5 3 10 22 43 18
 14.- Llano SBD...................18 5 2 11 26 48 17
 15.- Badalona Sud .............18 4 2 12 38 55 14
 16.- Cercle Sabadellès ......18 2 4 12 26 41 10

Quarta Catalana. Grup 4

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Taradell ......................15 13 2 0 66 21 41
 2.- St Miquel Balenyà .....17 13 2 2 58 14 41
 3.- St Hilari ......................17 10 5 2 52 28 35
 4.- Balenyà At. .................17 10 3 4 49 33 33
 5.- OAR Vic ......................17 10 1 6 41 31 31
 6.- Tona ............................17 6 5 6 38 30 23
 7.- Gurb ............................17 6 4 7 36 43 22
 8.- Ol. la Garriga ........... 17 6 2 9 47 44 20
 9.- St Feliu Codines ...... 17 6 1 10 34 44 19
 10.- St Julià Vilatorta .......17 5 2 10 36 43 17
 11.- Riudeperes .................16 5 2 9 36 53 17
 12.- Figaró ....................... 16 4 1 11 21 48 13
 13.- Collsuspina ................17 3 4 10 27 61 13
 14.- Viladrau ......................17 1 4 12 10 58 7

Grup 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Vilassar Dalt ..............16 13 2 1 60 11 41
 2.- Cabrils ........................16 11 3 2 47 23 36
 3.- Alella 2013 .................16 11 2 3 45 22 35
 4.- Blanc-Blava la Roca . 15 11 1 3 42 27 34
 5.- Premià ........................16 10 2 4 50 22 32
 6.- Masnou .......................16 9 2 5 46 37 29
 7.- La Torreta ................ 14 5 4 5 34 32 19
 8.- Dosrius .......................16 5 2 9 30 36 17
 9.- Salesians Mataró .......17 5 2 10 38 50 17
 10.- Sant Fost .................. 16 3 5 8 43 60 14
 11.- At. Vallès ................. 17 3 5 9 24 53 14
 12.- Joventut Teià .............15 3 3 9 18 36 12
 13.- Cabrera .......................16 3 2 11 22 40 11
 14.- Arenys de Munt ........16 0 3 13 15 65 3

Grup 11

AE Ametlla, 2 - Corró Amunt, 0
Bigues, 13 - At.Lliçà d’Amunt, 1
CF Ametlla, 3 - Ramassà, 4
Sentmenat, 2 - Lourdes, 5
Santa Agnès, 7 - At. Vallès B, 2
Palau-Solità, 3 - Vallgorguina, 1
Llinars, 0 - Vilamajor, 2
La Llagosta, 1 - Caldes Montbui, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bigues ...................... 18 14 1 3 69 21 43
 2.- Corró Amunt ........... 19 14 1 4 63 26 43
 3.- Caldes Montbui ....... 19 13 2 4 59 40 41
 4.- AE Ametlla .............. 18 12 3 3 65 27 39
 5.- Palau-Solità ................18 12 2 4 46 23 38
 6.- Ramassà ................... 19 12 1 6 60 30 37
 7.- Santa Agnès ............. 19 10 6 3 56 26 36
 8.- Lourdes .................... 18 11 2 5 46 21 35
 9.- La Llagosta .............. 19 10 5 4 55 39 35
 10.- At. Vallès B .............. 19 4 5 10 43 56 17
 11.- Vallgorguina ............ 19 4 3 12 42 57 15
 12.- Vilamajor ................. 19 4 2 13 32 62 14
 13.- CF Ametlla ............... 19 4 1 14 29 72 13
 14.- Llinars ...................... 19 3 2 14 26 57 11
 15.- Sentmenat ..................19 3 1 15 32 78 10
 16.- At.Lliçà d’Amunt .... 19 1 1 17 25 113 4

Femení
Preferent

CE Pontenc, 4 - FC Martinenc, 4
Fundació Jupiter, 1 - CE Llerona, 1
FC Girona - CE Sabadell, ajornat
PBB La Roca, 1 - Fundació Terrassa, 7
CF Cerdanyola Vallès, 1 - UE Porqueres, 2
Descansa: CF Palautordera

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Porqueres .............19 14 2 3 41 10 44
 2.- CF Palautordera ...... 17 13 3 1 60 14 42
 3.- Fundació Terrassa .....18 12 4 2 50 18 40
 4.- PBB La Roca ............. 17 8 4 5 38 27 28
 5.- FC Martinenc .............18 7 5 6 40 31 26
 6.- CF Cerdanyola Vallès 18 7 3 8 32 27 24
 7.- FC Girona ...................16 7 2 7 35 21 23
 8.- CE Llerona ............... 18 4 4 10 22 44 16
 9.- CE Pontenc .................19 4 3 12 21 53 15
 10.- CE Sabadell ................17 3 4 10 14 43 13
 11.- Fundació Jupiter .......17 0 2 15 4 69 2+

FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- EF Les Corts ...............17 13 2 2 78 40 41
 2.- FS Canet .....................17 12 3 2 83 39 39
 3.- CEFS Prosperitat .......17 9 3 5 76 65 30
 4.- CFS Montsant ............17 8 3 6 69 53 27
 5.- CE Jesús-Maria ..........17 8 3 6 65 68 27
 6.- Gràcia FSC ..................17 8 1 8 69 78 25
 7.- CFS Montcada ...........17 6 6 5 60 62 24
 8.- CN Caldes ................ 17 6 5 6 65 66 23
 9.- Unión Santa Coloma .15 6 4 5 60 62 22
 10.- AECS L’Hospitalet ....17 6 4 7 69 73 22
 11.- Sant Joan Vilassar .....17 5 6 6 78 73 21
 12.- CFS Arenys de Munt 16 6 2 8 47 52 20
 13.- Futsal Mataró B .........17 5 2 10 60 65 17
 14.- Eixample .....................16 5 2 9 41 64 17
 15.- AE Xarxa Horta .........17 3 4 10 34 64 13
 16.- FCS Arrahona ............17 2 2 13 56 86 8

Divisió d’Honor Catalana

Rapid Santa Coloma, 5 - St. Julià de Ramis, 4
CEFS Manlleu, 5 - FS Parets, 7
FS Sant Cugat, 7 - Ciutat de Mataró, 6
CFS Vilamajor, 5 - FS Pineda de Mar, 2
Montornès La Unión B - FS Castellar, sr.
Badalona Futsal, 2 - Vacarisses CE, 7
CFS Lloret, 3 - EFS Girona, 2
Descansa: FS Ripollet B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FS Castellar ................15 12 0 3 80 48 36
 2.- FS Parets .................. 16 11 1 4 103 60 34
 3.- Rapid Santa Coloma .16 10 4 2 61 48 34
 4.- Ciutat de Mataró .......16 11 0 5 85 50 33
 5.- Vacarisses CE .............16 10 1 5 77 70 31
 6.- Sant Julià de Ramis ...16 8 3 5 62 54 27
 7.- CFS Vilamajor ......... 16 9 0 7 61 54 27
 8.- CEFS Manlleu ............16 6 3 7 59 66 21
 9.- CFS Lloret ..................16 6 2 8 54 48 20
 10.- FS Sant Cugat ............16 6 2 8 67 73 20
 11.- Montornès La Unión B 15 5 2 8 55 65 17
 12.- Badalona Futsal .........16 3 3 10 49 94 12
 13.- FS Pineda de Mar ......15 3 2 10 53 69 11
 14.- EFS Girona .................16 2 3 11 48 68 9
 15.- FS Ripollet B ..............15 2 2 11 42 89 8

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Castellón ..............17 14 3 0 56 20 45
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1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o 
cartolines mida A-4, o en un arxiu pdf, en 
format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de 
portar el nom i cognoms del nen/a, edat i 
població. També el nom de l’escola i el telèfon.
2.- La temàtica és: “COM T’IMAGINES UN 
MÓN MILLOR?”. La tècnica és lliure.
3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran 
dos dibuixos com a finalistes, que es publicaran a 
les pàgines d’EL 9 +PETIT. Tots els dibuixos 
finalistes participaran, a principis de juny, a la 
gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual 
per a l’alumne, quatre entrades per anar al parc 
aquàtic Aqua Brava i una subscripció a EL 9 
NOU i un lot de llibres per a l’escola.
4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a 
la redacció d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, 
Granollers), en horari d’oficina. També els podeu 
enviar per correu electrònic a

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

	 2.-	CN	Caldes	................ 17	 13	 1	 3	 55	 25	 40
	 3.-	AE	Les	Corts	..............17	 11	 1	 5	 58	 41	 34
	 4.-	Mecanoviga	Eixample	17	11	 0	 6	 61	 33	 33
	 5.-	Intersala	Zaragoza	....17	 10	 3	 4	 50	 31	 33
	 6.-	FSF	César	Augusta	....17	 9	 5	 3	 56	 38	 32
	 7.-	Penya	Esplugues	B	....17	 8	 3	 6	 62	 45	 27
	 8.-	CD	La	Concordia	..... 17	 7	 3	 7	 52	 37	 24
	 9.-	Emotion	Zaragoza	.....17	 6	 6	 5	 45	 48	 24
	10.-	AECS	L’Hospitalet	....17	 7	 3	 7	 49	 53	 24
	11.-	FS	Castelldefels	.........17	 5	 4	 8	 50	 51	 19
	12.-	FS	Ripollet..................17	 3	 4	 10	 48	 69	 13
	13.-	Aliança	Mataró	..........17	 3	 4	 10	 46	 67	 13
	14.-	AD	Sala	Zaragoza	......17	 3	 1	 13	 41	 84	 10
	15.-	Sabadell	Femení	........17	 2	 3	 12	 37	 67	 9
	16.-	CD	Santa	Ana	.............17	 1	 2	 14	 18	 75	 5

HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

Bada	Huesca,	36	-	Atlético	Valladolid,	29
BM	Benidorm,	30	-	BM	Torrelavega,	30
Anaitasuna,	26	-	Fraikin	Granollers,	28
Frigoríficos	Morrazo,	26	-Cuenca,	28
Barça,	31	-	Bidasoa	Irún,	28
Antequera,	34	-	Viveros	Herol	Nava,	25
L.Cantabria	Sinfín,	30	-	Logroño	La	Rioja,	29
Abanca	Ademar	León,	28	-	Puente	Genil,	25

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................18	 17	 0	 1	 632	 471	 34
	 2.-	Fraikin	Granollers	.. 17	 12	 0	 5	 524	 481	 24
	 3.-	Bidasoa	Irún...............17	 11	 2	 4	 503	 468	 24
	 4.-	Logroño	La	Rioja	.......18	 11	 0	 7	 563	 546	 22
	 5.-	Frigoríficos	Morrazo	18	 9	 3	 6	 510	 487	 21
	 6.-	BM	Benidorm	............18	 8	 3	 7	 521	 512	 19
	 7.-	Incarlopsa	Cuenca	.....18	 8	 1	 9	 519	 546	 17
	 8.-	Viveros	Herol	Nava	...18	 7	 2	 9	 519	 558	 16
	 9.-	BM	Torrelavega	.........17	 7	 1	 9	 475	 460	 15
	10.-	Helvetia	Anaitasuna	.18	 6	 3	 9	 538	 529	 15
	11.-	Bada	Huesca	...............16	 6	 3	 7	 463	 468	 15
	12.-	Puente	Genil	..............18	 7	 1	 10	 524	 533	 15
	13.-	L.Cantabria	Sinfín.....18	 6	 3	 9	 495	 534	 15
	14.-	Abanca	Ademar	León	18	 7	 0	 11	 544	 565	 14
	15.-	Atlético	Valladolid	....17	 5	 2	 10	 467	 516	 12
	16.-	Antequera	..................18	 2	 0	 16	 414	 537	 4

Primera Estatal 

OAR	Gràcia,	35	-	Mubak	BM	La	Roca,	38
CH	Bordils,	36	-	H	Banyoles,	24
Sesrovires,	28	-	La	Salle	Montcada,	35
St	Esteve	de	P.,	39	-	H	Sant	Joan	Despí,	26
SM	Adrianenc,	29	-	CH	Poblenou,	29
H	Terrassa,	26	-	H	Sant	Cugat,	33
CA	Sabadell	,	24	-	Joventut	Mataró,	39
Palautordera-Salicru,	26	-Granollers,	29

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mubak	BM	La	Roca	. 19	 16	 0	 3	 639	 549	 32
	 2.-	KH-7	Granollers	...... 19	 13	 1	 5	 621	 548	 27
	 3.-	La	Salle	Montcada	.....18	 13	 1	 4	 604	 553	 27
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............17	 12	 1	 4	 545	 459	 25
	 5.-	OAR	Gràcia	................18	 12	 1	 5	 623	 568	 25
	 6.-	St	Esteve	de	P........... 19	 11	 2	 6	 624	 567	 24
	 7.-	CH	Bordils	..................18	 11	 0	 7	 529	 508	 22
	 8.-	H	Sant	Joan	Despí	.....17	 10	 1	 6	 533	 520	 21

	 9.-	CH	Poblenou..............18	 9	 2	 7	 532	 529	 20
	10.-	Joventut	Mataró	........19	 8	 0	 11	 523	 527	 16
	11.-	H	Banyoles	.................18	 6	 1	 11	 511	 579	 13
	12.-	St.Esteve	Sesrovires	..19	 5	 1	 13	 605	 643	 11
	13.-	H	Terrassa	..................17	 5	 1	 11	 481	 520	 11
	14.-	SM	Adrianenc	............19	 4	 2	 13	 556	 611	 10
	15.-	Palautordera-Salicru	18	 3	 0	 15	 468	 537	 6
	16.-	CA	Sabadell		...............17	 0	 0	 17	 427	 603	 0

Primera Catalana Masculina. 
Grup A

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Parets	................. 13	 11	 2	 0	 389	 326	 24
	 2.-	CH	St.	Llorenç	...........14	 11	 0	 3	 449	 392	 22
	 3.-	H	Ègara	.......................13	 9	 0	 4	 379	 330	 18
	 4.-	CH	Martorell	.............13	 7	 2	 4	 406	 384	 16
	 5.-	CEH	BCN	Sants	.........11	 7	 1	 3	 357	 329	 15
	 6.-	St	E.	Sesrovires	..........14	 4	 3	 7	 401	 414	 11
	 7.-	UE	Sarrià	....................13	 5	 0	 8	 370	 406	 10
	 8.-	Joventut	Mataró	........14	 4	 1	 9	 389	 411	 9
	 9.-	Espanyol	Handbol	.....13	 3	 2	 8	 332	 352	 8
	10.-	H	Banyoles	.................14	 4	 0	 10	 401	 463	 8
	11.-	Cerdanyola	CH	..........14	 2	 1	 11	 404	 470	 5

Primera Fase-B

Handbol	La	Garriga,	37	-	BM	Barberà,	22
Les	Franqueses,	29	-	Lleida	Pardinyes,	25
Poblenou	B,	39	-	OAR	Gràcia,	27
Handbol	Igualada,	41	-	SM	Adrianenc	C,	34
Sant	Joan	Despí	B,	27	-	CH	Valldoreix,	28
Handbol	Esplugues,	21	-	Ràpid	Cornellà,	21

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Handbol	La	Garriga	 15	 12	 1	 2	 449	 347	 25
	 2.-	Handbol	Esplugues	...14	 11	 1	 2	 417	 313	 23
	 3.-	AEH	Les	Franqueses	14	 11	 0	 3	 448	 389	 22
	 4.-	CH	Valldoreix	............14	 9	 2	 3	 407	 360	 20
	 5.-	Ràpid	Cornellà	...........13	 8	 2	 3	 399	 368	 18
	 6.-	Lleida	Pardinyes	........13	 6	 1	 6	 393	 367	 13
	 7.-	Handbol	Igualada......14	 6	 0	 8	 433	 429	 12
	 8.-	BM	Barberà	................15	 5	 2	 8	 408	 449	 12
	 9.-	OAR	Gràcia	................15	 4	 1	 10	 429	 447	 9
	10.-	Poblenou	B	.................15	 4	 1	 10	 402	 478	 9
	11.-	Sant	Joan	Despí	B	......15	 3	 1	 11	 397	 446	 7
	12.-	SM	Adrianenc	C	........15	 1	 0	 14	 376	 565	 2

Grup A

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	BM	Polinyà	.................13	 11	 1	 1	 452	 382	 23
	 2.-	La	Salle	Montcada	B	.14	 11	 0	 3	 442	 366	 22
	 3.-	CH	Sant	Andreu	........13	 8	 2	 3	 408	 375	 18
	 4.-	SA	Súria	......................15	 9	 0	 6	 413	 371	 18
	 5.-	CH	Sant	Fost	............ 15	 8	 1	 6	 408	 386	 17
	 6.-	Palautordera-Salicru	13	 7	 1	 5	 351	 367	 15

	 7.-	Coope.	Sant	Boi	B	......15	 6	 0	 9	 386	 402	 12
	 8.-	FH	Sant	Vicenç	..........14	 3	 1	 10	 370	 412	 7
	 9.-	Handbol	Berga	...........14	 3	 0	 11	 394	 437	 6
	10.-	CH	Vilamajor	B	....... 14	 1	 0	 13	 349	 475	 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	.15	 12	 0	 3	 457	 391	 24
	 2.-	E.	Pia	Granollers	..... 15	 10	 2	 3	 433	 384	 22
	 3.-	Salle	Bonanova		.........15	 11	 0	 4	 454	 391	 22
	 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	..15	 5	 0	 10	 395	 441	 10
	 8.-	H	Sant	Cugat	C	..........14	 4	 0	 10	 365	 418	 8
	 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
Descansa:		Laietà	Argentona

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Cambrils	..............12	 11	 0	 1	 371	 309	 22
	 2.-	F.	Esplugues	...............12	 10	 0	 2	 344	 264	 20
	 3.-		Laietà	Argentona......12	 8	 0	 4	 340	 313	 16
	 4.-	Vilanova	i	la	Geltrú	...12	 7	 0	 5	 324	 320	 14
	 5.-	Salle	Bonanova	..........14	 6	 1	 7	 395	 388	 13
	 6.-	S.Andreu	de	la	Barca	.13	 5	 0	 8	 333	 336	 10
	 7.-	HC	Vallag	...................12	 4	 1	 7	 307	 314	 9
	 8.-	Vendrell	......................14	 4	 0	 10	 340	 412	 8
	 9.-	Tarragona	HC	............13	 1	 0	 12	 308	 406	 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.-	GEIEG	.........................15	 12	 0	 3	 471	 329	 24
	 2.-	CH	Vic	.........................13	 11	 0	 2	 369	 320	 22
	 3.-	CH	Castellbisbal........15	 10	 0	 5	 430	 379	 20
	 4.-	CH	Sant	Just	..............14	 6	 3	 5	 367	 377	 15
	 5.-	CH	Cardedeu	B	........ 13	 6	 2	 5	 368	 363	 14
	 6.-	H	Santpedor	...............15	 6	 1	 8	 437	 430	 13
	 7.-	BM	Pau	Casals	...........15	 6	 1	 8	 400	 408	 13
	 8.-	Montgrí	CH................14	 6	 1	 7	 364	 364	 13
	 9.-	Espanyol	Handbol	.....12	 3	 0	 9	 307	 356	 6
	10.-	CH	Ripollet	................14	 0	 0	 14	 285	 472	 0

Femení
Divisió d’Honor 

Morvedre,	24	-	KH-7	BM	Granollers,	25
Elche,	24	-	Zuazo	Barakaldo,	27

Porriño	-	Atlético	Guardés,	ajornat
Aula	Valladolid,	33	-	Liberbank	Gijón,	34
Salud	Tenerife,	27	-	Zonzamas	Lanzarote,	27
Costa	Sol	Málaga,	27	-	Bera	Bera,	23
H.	Sant	Quirze	-	Rocasa	G.	Canaria,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Bera	Bera	....................15	 13	 1	 1	 465	 349	 27
	 2.-	Liberbank	Gijón	........14	 12	 0	 2	 400	 345	 24
	 3.-	Rocasa	Gran	Canaria	.13	 9	 2	 2	 417	 353	 20
	 4.-	Costa	Sol	Málaga	.......14	 10	 0	 4	 421	 364	 20
	 5.-	Atlético	Guardés	.......14	 9	 1	 4	 390	 343	 19
	 6.-	Aula	Valladolid	..........14	 8	 1	 5	 439	 412	 17
	 7.-	Elche	...........................14	 8	 1	 5	 354	 338	 17
	 8.-	KH-7	BM	Granollers	14	 7	 1	 6	 390	 387	 15
	 9.-	Porriño........................14	 5	 2	 7	 377	 397	 12
	10.-	Zuazo	Barakaldo	.......14	 4	 2	 8	 371	 373	 10
	11.-	Morvedre....................15	 3	 0	 12	 329	 432	 6
	12.-	Handbol	Sant	Quirze	14	 1	 2	 11	 313	 418	 4
	13.-	Salud	Tenerife	...........13	 1	 1	 11	 336	 413	 3
	14.-	Zonzamas	Lanzarote	14	 0	 2	 12	 319	 397	 2

Divisió d’Honor Plata

CH	Amposta,	21	-	Elda	Prestigio,	23
FH	Sant	Vicenç,	42	-	Mubak	La	Roca,	25
KH-7	Granollers	At,	25	-	CB	Almassora,	26
H	Sant	Joan	Despí,	25	-	BM	Benidorm,	29
Handbol	Gavà,	22	-	BM	Castellón,	26
Joventut	Mataró,	31	-	Levante	Marni,	23
Grupo	USA,	33	-	OAR	Gràcia,	26

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Elda	Prestigio	............20	 17	 1	 2	 581	 494	 35
	 2.-	CB	Almassora.............20	 17	 0	 3	 520	 485	 34
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........20	 15	 1	 4	 547	 454	 31
	 4.-	Grupo	USA	.................19	 14	 0	 5	 605	 487	 28
	 5.-	BM	Castellón	.............20	 13	 2	 5	 559	 503	 28
	 6.-	OAR	Gràcia	................20	 10	 2	 8	 559	 530	 22
	 7.-	H	Sant	Joan	Despí	.....19	 9	 1	 9	 510	 507	 19
	 8.-	BM	Benidorm	............20	 7	 4	 9	 468	 491	 18
	 9.-	Joventut	Mataró	........19	 8	 1	 10	 479	 490	 17
	10.-	Handbol	Gavà	............18	 6	 2	 10	 441	 478	 14
	11.-	Mubak	La	Roca	........ 20	 6	 0	 14	 500	 566	 12
	12.-	Levante	Marni	...........20	 3	 1	 16	 494	 572	 7
	13.-	CH	Amposta	...............20	 1	 3	 16	 445	 528	 5
	14.-	KH-7	Granollers	At	. 19	 2	 0	 17	 420	 543	 4

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
Descansa:	HC	Perelló

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	CH	Sant	Esteve	de	P	13	 10	 0	 3	 402	 336	 20
	 2.-	Lleida	Pardinyes	........13	 9	 1	 3	 322	 272	 19
	 3.-	OAR	Gràcia	B	.............13	 9	 0	 4	 336	 332	 18
	 4.-	H	Sant	Cugat	..............13	 8	 1	 4	 341	 325	 17
	 5.-	H	Sant	Quirze	B	.........13	 7	 1	 5	 366	 333	 15
	 6.-	H	Santpedor	...............14	 6	 1	 7	 394	 394	 13
	 7.-	HC	Perelló	..................13	 6	 0	 7	 314	 315	 12
	 8.-	BM	Pau	Casals	...........13	 1	 0	 12	 284	 362	 2
	 9.-	Torró	d’Agramunt	.....13	 1	 0	 12	 265	 355	 2

Segona Catalana. Grup A

CH	Sant	Fost,	22	-	CH	Vilamajor	B,	25

H	La	Garriga,	21	-	H	Sant	Cugat,	21
Descansa:	Palautordera-Salicru,	CE	BCN	
Sants	B,	Les	Franqueses	Negre

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	H	Sant	Cugat	................9	 8	 1	 0	 235	 182	 17
	 2.-	H	La	Garriga	.............. 9	 7	 1	 1	 232	 186	 15
	 3.-	Les	Franqueses	Negre	9	 6	 0	 3	 219	 209	 12
	 4.-	CH	Vilamajor	B	....... 10	 2	 1	 7	 208	 240	 5
	 5.-	CH	Sant	Fost	............ 10	 2	 1	 7	 232	 265	 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

CH	Palafrugell,	2	-	Pas	Alcoi,	3
Barça,	5	-	Recam	Làser	Caldes,	1
Reus	Deportiu,	5	-	Deportivo	Liceo,	4
Igualada	Rigat	,	3	-	CP	Alcobendas,	1
CP	Voltregà,	3	-	CE	Noia	Freixenet,	6
Parlem	Calafell,	5	-	CP	Manlleu,	0
Garatge	Plana	Girona	-	Lleida	Llista	Blava,	
ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	...........................19	 18	 1	 0	 134	 44	 55
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........19	 15	 2	 2	 106	 50	 47
	 3.-	Reus	Deportiu	...........19	 12	 2	 5	 86	 72	 38
	 4.-	CE	Noia	Freixenet	.....18	 11	 4	 3	 86	 51	 37
	 5.-	Lleida	Llista	Blava	.....18	 10	 4	 4	 70	 52	 34
	 6.-	Parlem	Calafell	..........19	 9	 2	 8	 65	 70	 29
	 7.-	Recam	Làser	Caldes	19	 7	 4	 8	 56	 53	 25
	 8.-	Pas	Alcoi	.....................19	 6	 5	 8	 63	 71	 23
	 9.-	Igualada	Rigat		..........19	 6	 2	 11	 50	 84	 20
	10.-	CP	Voltregà	................18	 4	 2	 12	 45	 68	 14
	11.-	Garatge	Plana	Girona	17	 4	 2	 11	 34	 67	 14
	12.-	CP	Manlleu	................19	 4	 2	 13	 49	 90	 14
	13.-	CH	Palafrugell	...........19	 3	 3	 13	 51	 77	 12
	14.-	CP	Alcobendas	...........18	 3	 1	 14	 40	 86	 10

Femení
OK Lliga

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

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..............13	 11	 1	 1	 63	 19	 34
	 4.-	Palau	de	Plegamans	..14	 10	 1	 3	 56	 19	 31
	 5.-	Cerdanyola	CH	..........14	 9	 1	 4	 43	 31	 28
	 6.-	Igualada	Femení	........15	 8	 1	 6	 36	 50	 25
	 7.-	Deportivo	Liceo	.........13	 6	 2	 5	 38	 28	 20
	 8.-	CHP	Bigues	i	Riells	. 13	 6	 0	 7	 30	 36	 18
	 9.-	PHC	Sant	Cugat.........15	 5	 1	 9	 40	 39	 16
	10.-	CP	Voltregà	................14	 5	 1	 8	 26	 33	 16
	11.-	CP	Las	Rozas	..............13	 1	 5	 7	 16	 43	 8
	12.-	CH	Mataró	.................15	 2	 1	 12	 24	 60	 7
	13.-	CP	Vilanova................15	 2	 1	 12	 34	 72	 7
	14.-	Garatge	Plana	Girona	14	 0	 1	 13	 10	 72	 1
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AGENDA

Ajuntament. 19.30.

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

La Llagosta. Xerrada: “El 
sentiment de culpa: un mal 
invisible”. Centre Cultural i 
Juvenil Can Pelegrí. 16.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Xerrada: “Prevenció de cai-
gudes (sessió 2)”.  Casal de la 
Gent Gran i Centre Social de 
Bellavista. 16.00.

Lliçà de Vall. Presentació 
del llibre Constel·lacions, de 
Blanca Busquets. Biblioteca 
Municipal. 19.00.

Montornès del Vallès. 
Contes infantils: 
Desdisfresses, amb Sandra 
Rossi. Biblioteca. 17.30.

Parets del Vallès. Club de 
lectura: Gomorra de Roberto 
Saviano. Sala d’exposicions 
Can Rajoler. 18.30.

Sant Esteve de Palautordera. 
Xerrada: “Economia en el 
canvi climàtic”. Full de ruta 
cap al 2030 a Catalunya, a 
càrrec de Joan Vila, engi-
nyer industrial per la UPC 
i enginyer en Tecnologia 

Paperera per la Universitat 
de Grenoble. Presentació a 
càrrec d’Elisabet Bach, vice-
presidenta del Cercle. Teatre 
Pare Casals. 19.00.

Vallromanes. Hora del 
Conte amb Glòria Arrufat: 
L’erugueta goluda. Casal de 
Cultura. 17.30.

Dijous 24

Cardedeu. Cicle Educa 
Hivern: “Gestió d’emocions: 
els límits i normes”, a càrrec 
de Marta Seguí, coordinado-
ra pedagògica de serveis per 
a la infància de Créixer junts, 
mestra i formadora. En línia. 
17.00.

Tertúlia de còmic: Solanin, 
d’Inio Asano. Biblioteca 
Marc de Vilalba. 19.00.

Granollers. Festa del 
Carnaval. Arribada d’en 
Carnestoltes, l’Abat dels 
Bojos i els Diablots. Plaça de 
la Corona. 18.00.

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

Pregó i obertura del Palau 
de Can Solda. Dijous Gras. 
Carnaval. Sala Sant Francesc. 
19.00.

Dilluns 21

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

Club de lectura Llegir el tea-
tre. Teatre Auditori. 19.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Xerrada: “Prevenció de cai-
gudes (sessió 1)”.  Centre 
social i cultural de Bellavista. 
18.00.

Lliçà de Vall. Donació de 
sang. Casal de Joves el Kaliu. 
De 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 
21.00.

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

Parets del Vallès. 
Conversation groupe in 
english a càrrec d’Elena 
Calvo. Sala d’exposicions Can 
Rajoler. 19.00.

Dimarts 22

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

Xerrada “L’èxit i el fracàs 
di una visió transversal del 
món”, amb Joan Rosàs, exe-
cutiu i escriptor especialitzat 
en Relacions Internacionals. 
Organitza Agevo.  Museu. 
18.30.

Taller de pràctica filosòfi-
ca. Debat. Biblioteca Roca 
Umbert. 18.30.

Presentació dels llibres 
República i guerra civil a 
Catalunya i La retirada. El 
exilio republicano, amb Pelai 
Pagès, autor i coordinador 
dels llibres. Anònims. 18.30

L’Ametlla del Vallès. Taller 
d’escriptura i formació de 

lectors. Biblioteca Josep 
Badia. 17.30.

La Garriga. Xerrada: “Té sen-
tit parlar de bon lideratge?”, 
a càrrec d’Àngel Castiñeira. 
VI Memorial santi Cucurella. 
Teatre de la Garriga - El 
Patronat. 18.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Espai Zero, Taller de 
cuina. Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30.

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

Taller creatiu. Fem un eriçó 
de fang. A càrrec de Carme 
Romero i Laura Bartuilli. 
Adreçat a infants a partir de 
4 anys.  Biblioteca Ca l’Olive-
res. 17.30.

Montmeló. Donació de sang.  
Sala polivalent . De 10.00 a 
14.00 i de 17.00 a 21.00.

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

Parets del Vallès. Bressol 
de contes a càrrec de Mercè 
Martínez. Biblioteca Can 
Butjosa. 18.15.

Sant Celoni. Reunió infor-
mativa per a la rua de 
Carnaval. Rectoria Vella. 
18.00.

Dimecres 23

Canovelles. Presentació del 
llibre Fronteres, a càrrec de 
Vicent Partal, autor. Can 
Palots. 19.30.

Cardedeu. Presentació del 
llibre Estimada Mirta, de 
Maria Escalas. Conversa 
entre l’autora i Carme Cinca, 
membre del taller d’escrip-
tura Tecamolsaires.  Casal 

mONtOrNès DEL v. 
‘dESdiSFrESSES’. 
ContES AMb SAn-
drA roSSi. Bibliotcea. 
Dimecres, 23. 17.30.

9magazin.cat
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cada divendres entrant al quiosc digital
Si sou subscriptors d’El 9 nou registreu-vos a el9nou.cat
Si encara no en sou, feu-vos-en entrant a el9nou.cat/subscriute

Xerrada del cicle amb G 
de Granollers-Jornades 
de talent local, amb Sara 
Capdevila, coordinadora de 
recerca biomèdica. Nau B1. 
19.00.

Xerrada: “La Junta de 
Museus i la recuperació de 
la pintura gòtica”, a càrrec 
de Milagros Guardia POns, 
Catedràtic d’Històrica de 
l’Art Antic i Medieval.  
Museu de Granollers. 19.00.

Xerrada: “la Transició, 
temps d’incertesa”, a càrrec 
de Pelai Pagès Dins el cicle 
“La Transició i el règim del 
78”. Organitza La Filadora, 
Associació Cultural de 
Granollers.  La Filadora. 
19.00.

Xerrada. “Un camí cap a la 
pau interior”, amb  Teresa 
Pagès Entrena, cercadora de 
la Pau Interior. Dins el cicle 
Més enllà del repte de ser 
persona. Sala Tarafa. 20.30.

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

La Llagosta. Hora del conte: 
Bona nit criatures. Can 
Pelegría. 18.15.

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

Lliçà d’Amunt. Píndola tec-
nològica sobre l’ús del servei 
de préstec electrònic de 
llibres i pel·lícules eBiblio.
cat. Biblioteca Ca l’Oliveres. 
18.00-20.00.

Mollet del Vallès. Carnaval. 
Comissió Manyó. Dijous 
Gras clandestí, amb actua-
ció sorpresa. La Tramolla. 
20.30.

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

Converses en francès.  
Biblioteca. 19.00.
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de Joan Pallé. Comissariada 
per Andrés Hispano. Dins 
el cicle “Espais, desig i 
desordre”. Fins al 3 d’abril.

Biblioteca Roca Umbert. 
Exposició dels Premis 
Nacionals de Cultura 2021, 
Mònica Rikié”. Fins al 2 de 
març.

Cinema Edison. 
“Cineclubisme. El públic 
s’organitza”. Fins a finals de 
febrer.

Planta baixa de 
l’ajuntament. “Esport 
femení a Granollers: els 
inicis”, fotografies. Fins al 28 
de febrer.

Lliçà d’Amunt

Biblioteca Ca l’Oliveres. 
“L’art de crear amb fusta”, 
de Pere Parramón i Oller 
d’Artistes del Vallès.

 Llinars del Vallès

Espai d’Art Llinars. “30 anys 
de la Colla Giola”. Del 13 de 
febrer al 27 de març.

Espai Ruscalleda Art. “Un 

passeig per la vida”, d’Eva 
Arrizabalaga. Del 19 de 
febrer al 20 de març. 

Mollet del Vallès

Museu Abelló. “L’art 
modern a la col·lecció Abelló, 
segles XIX-XX” i “Abelló, un 
tast”. Permanents.

“Música de cámara”, de 
Manuel Outumuro. Fins al 
16 d’abril. 

L’aparador: “Mirabilia del 
pintor”, de la fotògrafa Maite 
Camarés. Fins al 27 de febrer.

El racó de l’artista: “La ciutat 
de les formigues”, de Xus de 
la Cruz.   

La Marineta. Premi de 
Fotografia de Sant Vicenç.

Montmeló

Museu Municipal. “God of 
Pop”, pintures de Mag Lari. 
Fins al 5 de març. 

Montseny

Casal de Cultura.  “Les 
esquelles d’en Jaume” i “El 

Parc Natural del Montseny. 
Un diàleg entre l’home i el 
territori”. Permanents.

Sant Celoni

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

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

“Matheroes: els 
supermaterials del futur”. 
Fins al 28 de febrer.

Can Ramis. “Ens unim 
contra el càncer”. Del 12 de 
febrer al 6 de març. .

Sant Pere de Vilamajor

Centre d’Informació La 
Mongia. “En Quico i els cap-
grossos” i “Les campanes de 
Vilamajor”. Permanents.

Vallromanes

Casal. “Transition”. Pintura 
de Núria Escudè. De l1 de 
febrer a l’11 de març.

EXPOSICIONS 

L’Ametlla del Vallès

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

Caldes de Montbui

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

Biblioteca Municipal. “Quan 
parles fas màgia”. Fins al 23 
de febrer.

Canovelles

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

Cardedeu

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

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. 

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

L’Estació és allà... espai per 
les arts i les lletres. “Un 
mos de Llunes”, gravats de 
Lourdes Figuera. Fins al 27 
de febrer. 

Fogars de Montclús

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

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

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

La Garriga

Granja-cafeteria La Mila. 
Exposició del projecte 
Parelles artístiques. Fins al 
28 de febrer.

Granollers

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

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve”. 
Fins al juny del 2022. 
“Poemes de l’Alquimista”, de  
Joan Fontcuberta. Fins al 6 
de març.

“Posar-se en lloc de l’altre”, 
de Luz Broto. Fins al 3 
d’abril.

Museu de Ciències 
Naturals. “Tu investigues!”, 
“Sala d’invertebrats”, 
“Aula de malacologia 
Frederic Travé” i “Aula de 
paleontologia Joan Maria 
Viader”. Permanents.

“Playmobil i natura”. Fins al 
27 de febrer.

El Mirallet. “Construyendo 
el puente entre lo visible 
y lo invisible”, de Kasia 
Derwinska. 

Espai Gralla. Exposició de 
pintures de Kiku Mena. 
S’inaugura aquest dijous a 
les 19.00. Presentat per Santi 
Montagud. Fins al 26 de 
març.

Anònims. “Gargots”, de 
Carné. Fins al 20 de febrer.

Espai d’Arts de Roca 
Umbert. “Contes immorals”, 

MONtMELó 
“GOd OF POP”,  
dE MAG LARI. 
Museu Municipal.  
Fins al 5 de març.
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CARDEDEU  Dijous

Esbarjo	 Fue	la	mano	de	Dios	 20.00

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 Uncharted	 17.00
	 Belfast	 19.00	i	20.45

GRANOLLERS  Dimarts Dijous

Edison	 Lamb	 -	 19.00

GRANOLLERS  Dilluns, dimarts i dijous Dimecres

Ocine	 Uncharted	 17.00,	19.15	(dj.	VOSE),	i	21.30	/	20.00	i	22.05	/	18.45	 17.00,	19.20	i	21.45	/	20.00	i	22.15	/	18.45
	 Uncharted	(Atmos)	 16.00,	18.10,	20.20	i	22.30	 16.00,	18.15,	20.30	i	22.45
	 Muerte	en	el	Nilo	(Atmos)	 17.00,	19.30	i	22.00	 17.00,	19.30	i	22.00
	 Belfast	 16.00	i	18.00	 16.00	i	18.00
	 ¡Canta!	2	 17.00	/	16.00	i	18.15	 17.00	/	16.00	i	18.00
	 El	método	Williams	 19.00	 19.00
	 Matrix	resurrections	 22.00	 22.00
	 Encanto	 16.00	 16.00
	 Spider-man	no	way	home	 18.00	i	20.45	 18.00	i	20.45
	 La	abuela	 20.30	 20.30
	 Scream	 22.30	 22.30
	 Lunáticos	 16.00	 16.00
	 Muerte	en	el	Nilo	 17.45	/	21.00	 17.45	/	21.00
	 El	buen	patrón	 20.15	i	22.30	 20.15	i	22.30
	 Mamá	o	papá	 16.45	 16.45
	 Cásate	conmigo	 15.45,	18.00	i	20.15	 15.45,	18.00	i	20.15
	 Coda	 22.30	/	16.00	i	18.10	 22.30	/	16.00	i	18.10
	 Moonfall	 16.00	i	18.30	 16.00	i	18.30
	 Licorice	Pizza	 21.00	 21.00
	 La	hija	oscura	 20.15	i	22.30	 20.20	i	22.45

SANT CELONI  Dimecres

Ocine	 Moonfall	 21.45
	 ¡Canta!	2	 18.00
	 El	buen	patrón	 20.15
	 Scream	 22.30
	 Muerte	en	el	Nilo	 18.45,	19.30	i	22.00
	 Uncharted	 18.00,	19.15,	20.15	i	22.30
	 El	callejón	de	las	almas	perdidas	 21.15

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	en	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.

CÁSATE CONMIGO
EUA 2022. Dir. Kat Coiro 
Amb Jennifer Lopez, Maluma 
i Owen Wilson. Comèdia 
romàntica.	Bastian		i	Kat	
Valdez	són	una	reeixida	parella	
d’artistes	que	està	a	punt	de	
casar-se.	Però,	quan	arriba	el	
gran	dia,	Bastian	deixa	plantada	
a	l’altar	del	Madison	Square	
Garden	la	seva	promesa	davant	
de	milers	seguidors	i	després	
d’haver	llançat	una	cançó	
sobre	el	seu	enllaç.	No	obstant	
això,	Kat	s’acaba	d’assabentar	
que	la	seva	parella	l’havia	
estat	enganyant	amb	el	seu	
assistent	i,	de	manera	sobtada,	

decideix	casar-se	amb	un	dels	
seus	seguidors,	a	qui	no	coneix	
d’absolutament	res.

CODA

EUA 2021. Dir. Sian Heder. Amb 
Emilia Jones i Troy Kotsur. 
Drama.	Ruby	és	l’únic	membre	
oïdor	d’una	família	de	sords.	
Amb	17	anys,	treballa	al	matí	
amb	els	seus	pares	i	el	seu	germà	
en	Gloucester,	Massachusetts,	
abans	d’anar	a	classe,	i	mira	de	
mantenir	viu	el	negoci	pesquer	
familiar.	Àvida	de	trobar	noves	
aficions,	Ruby	decideix	provar	
sort	en	el	cor	del	seu	institut,	
on	no	sols	descobreix	una	latent	
passió	pel	cant,	sinó	també	una	
forta	atracció	física	pel	noi	amb	
el	qual	ha	de	realitzar	un	duet.	El	
seu	entusiasta	professor	veu	una	
cosa	especial	en	ella	i	l’anima	
que	pensi	en	la	possibilitat	
d’entrar	a	l’escola	de	música,	
cosa	que	l’obligaria	a	haver	de	
prendre	una	decisió	de	cara	al	
seu	futur:	o	els	seus	estudis,	o	la	
seva	família.	

CARTELLERA

CINEMA 

EL CALLEJÓN DE LAS 
ALMAS PERDIDAS
EUA 2021. Dir. Guillermo del 
Toro. Amb Bradley Cooper i 
Cate Blanchett. Drama.	Finals	
dels	anys	30,	els	Estats	Units.	
Stanton	Carlisle	és	un	home	
que	tracta	de	forjar-se	un	futur	
prometedor.	El	seu	primer	
destí	és	acabar	treballant	en	un	
circ,	on	coneixerà	tota	mena	
de	singulars	personalitats.	
Aquest	lloc	recull	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	
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.

OCINE 
GRANOLLERS 
Jennifer	López	i	Owen	
Wilson	protagonitzen	
‘Cásate	conmigo’
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Treball 

Busquem cuiner/ ajudant de 
cuina amb experiència en brasa i 
JOSPER. Interessats envieu CV a:
eltrabuc@eltrabuc.com

Amistat

Senyora de 75 anys busca amistat 
amb senyor que tingui un nivell 
cultural mitjà-alt per sortir a cami-
nar, anar a dinar, viatjar... Tel. 639
56 96 74

Diversos

Assessora en etologia felina. 
Soc especialista. T’ajudo a enten-
dre millor el teu gat. Tel. 677 65 
66 88. mjponss.etologiafelina@
hotmail.com

clAssificATs

L’Ametlla del Vallès
Camí Puig-graciós, 1 (davant l’església)

Tel. 93 843 00 71 - www.milletpark.com

    PUBliciTAT

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

GUIA DE SERVEIS
93 889 49 49 - 93 860 30 20

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

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

per contactar podeu trucar a:

anunciEu-VOs a

La millor manera
d’arribar als vostres clients

cada 3r dilluns de 
cada mes El 9 nOu
publica un suplement 
mensual íntegrament 
dedicat al Moianès
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Vint-i-cinc anys després 
que tinguessin lloc aquells 
brutals assassinats al poble 
de Woodsboro, Califòrnia, 
i commocionessin els seus 
habitants, un nou assassí ha 
tornat. Fent servir el mateix 
rostre que Ghostface, el nou 
agressor començarà a atacar un 
grup d’adolescents per treure 
a la llum secrets del mortífer 
passat del poble.

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

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.

Sr. Zoomzeman i Sandman per 
rescatar a la seva germana petita 
del malvat Moon Man.

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, i deixaran enrere tots 
els seus éssers estimats, per 
aterrar a la superfície lunar i 
intentar salvar a la humanitat, 
enfrontant-se a un misteri de 
proporcions còsmiques.

MUERTE EN EL NILO
EUA 2022. Dir. Kenneth 
Branagh. Amb Kennet Branagh 
i Gal Gadot. Drama. Tornen 
les perquisicions del cèlebre 
detectiu Hèrcules Poirot. 
Aquesta vegada, durant un 
viatge en creuer pel Nil, Poirot 
haurà d’investigar el misteriós 
assassinat d’una jove hereva 
sense explicació aparent. Seqüela 
d’Assassinat en el Orient Express 
(2017) i adaptació de la novel·la 
Mort al Nil (1937) d’Agatha 
Christie.

SCREAM
EUA 2022. Dir. Matt Bettinelli-
Olpin i Tyler Gillett. Amb 
Courteney Cox, Neve 
Campbell i David Arquette. 
Terror. El malson ha tornat. 

LA ABUELA
Espanya 2021. Dir. Paco 
Plaza. Amb Almudena Amor 
i Vera Valdez. Terror. Susana 
ha de deixar la seva vida a 
París treballant com a model 
per tornar a Madrid. La seva 
àvia Pilar acaba de patir un 
vessament cerebral. Anys enrere, 
quan els pares de Susana van 
morir, la seva àvia la va criar com 
si fos la seva pròpia filla. Susana 
necessita trobar algú que cuidi 
la Pilar, però el que haurien de 
ser només uns dies amb la seva 
àvia s’acabaran convertint en un 
terrorífic malson.

LA HIJA OSCURA
EUA 2021. Dir. Maggie 
Gyllenhaal. Amb Olivia 
Colman, Jessie Buckley i Ed 
Harris. Drama. Sola en unes 
vacances al costat de la mar, 
Leda es veu consumida per una 
jove mare i la seva filla mentre 

les observa a la platja. Intrigada 
per la seva atractiva relació (i 
pel seu estrident i amenaçadora 
família), Leda se sent aclaparada 
pels seus propis records del 
terror, la confusió i la intensitat 
de la maternitat primerenca. 
Un acte impulsiu porta Leda a 
l’estrany i ominós món de la seva 
pròpia ment, on es veu obligada 
a enfrontar-se a les decisions poc 
convencionals que va prendre 
com a mare jove i a les seves 
conseqüències.

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 

OCINE 
GRANOLLERS 
Kenneth Branagh i Gal 
Gadot protagonitzen 
‘Muerte en el Nilo’
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Fa 30 anys 
17/2/1992

“L’empresari 
Margarit 
diu a EL 9 NOU 
que és innocent”

Fa 20 anys 
18/2/2002

“Granollers 
estrena el 
Teatre Auditori 
en una nit 
històrica”

Fa 10 anys 
20/2/2012

“Descoberta 
una plantació 
de marihuana 
a l’antiga 
Feliubadaló 
de l’Ametlla”

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
✚ SUÑOL 
C. Centre, 10.  
Tel. 93 871 46 86 | dies 21 a 24.

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

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

La Llagosta
✚ MONTSE VILA 
Av. Onze de Setembre, 65. 
Tel. 93 024 37 39 | dies 21 a 24.

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
✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17 | dia 21. 
✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 22. 
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 23. 
✚ GALLECS 
C. Gallecs, 73.  
Tel. 93 570 79 73 | dia 24.

Montmeló
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 21. 

✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 22. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 4.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 23. 
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 24.

Montornès del Vallès
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 21. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 22. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 23. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 24.

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
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 21. 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 22. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 23. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 24.

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. Té un germà més 
gras, però ell, si avui fos el seu dia, ja estaria 
cansat d’esperar la primavera (dos mots) / 
2. Estranys menús, fets d’ocells ben grossos. 
Valencià molt pròxim a l’Alcorà / 3. Capciró 
del dit. Resulta massa tallant per tenir-hi una 
conversa. Símptomes d’arrítmia / 4. Escrigui 
any, mes i dia. Flor que esclata com un petó 
/ 5. Unitat d’enrajolament del terra dels 
resistents. Ja podríem estar tips, si no fos per 
les glàndules / 6. Amics de Buscar l’Ombra. 
Endevinadors sorgits d’una reclosa / 7. Regi-
raré giraré, i que es comporti estranyament. 
Imprevisibles / 8. Quin lloro, que t’acusa 
de caganer! Amics de Buscar la Insolació / 
9. Símbol sodiacal. Exemplar de teixidor de 
golfes. Cap de nosaltres / 10. El millor amic 
dels primers amics esmentats. Desembussa-
dor sense mànec / 11. Deixaré la pilota sense 
feina. El doble de setze / 12. Un dia de poesia. 
Demana la quantitat requerida pel Cèsar / 13. 
Objecte d’estudi de la quiasmatípia, en aquest 
cas inversa. Esquilada.

VERTICALS: 1. Entregar el propi temps a 
signar llibres. Galta que no rep bufetades / 2. 
Escassa importància. Camp de conreu ando-
rrà. Arbre florit al micròfon de l’Albert / 3. 
Tant la pots trobar a Peralada com a Monte-

carlo. Escales de la ruta del gat / 4. Moda que 
esquitxa tothom. Hidrocarbur obtingut per 
destil•lació i ascensió del quitrà d’hulla / 5. 
Uns desordenats. Remareu potser seguint 
aquella moda. Marxa de Santanyí / 6. I entra a 
Sedaví. Gas de guerra que fa explotar el petai-
re. Ànima de marquès / 7. Mare de filles pre-
pucials. Algú que s’enfila de Mallorca estant 
/ 8. A la Cleopatra no li bastava per esmorzar. 
Assenyalarà amb un cran / 9. Mal copulat, car 
està dividida en vuit parts. Sortint impossible 
d’agafar-s’hi / 10. Romania sense cap mira-
ment. Tot de bécs nous per alimentar. Indica 
la potència de la discussió / 11. Repertori 
d’animals capaços de pujar. Ella era dolça, 
però el seu home estava fet un veritable ogre 
/ 12. Eina que tan aviat servia per arreplegar 
gra com per amagar un sàtir. Unitat per quan 
el geòleg es queda sense conversa.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions



NOU9EL PUBLICITAT

Febrer,
mes del digital

Per només 49,95€ l’any

el9nou.cat/subscriute  l 93 889 49 49

(Preu habitual: 99,95€)

Dilluns, 21 de febrer de 2022 43



LA CONTRA

  EL    NOU
Presidenta Beth Codina
Director editorial Agustí Danés

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

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

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

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

Impressió Cre-a
Dipòsit Legal B-34.571-1989

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

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

9

NOU9EL

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
0

0
4

2
0

2
2

1

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
1

0
3

Com han viscut al gimnàs els gaire-
bé dos anys de pandèmia?

Hem tingut diferents situacions i 
sempre hem estat pendents per adap-
tar-nos a les resolucions que anaven 
sortint. Ha calgut molta comunicació 
interna i amb els socis per explicar-
los què es podia fer i com es podia fer 
a cada moment. Ens hem centrat en 
“ara toca això?, doncs ara toca això”, a 
veure com ho fem i ens adaptem. Hi 
ha hagut molta implicació per ajustar 
horaris, aforaments, distàncies entre 
màquines, adhesius a terra perquè 
tothom sabés on havia de ser... Hem 
procurat no donar-hi gaires voltes per 
adaptar-nos al que tocava.

I ara mateix, en quina situació es 
troben?

Des de fa dues setmanes es van 
aixecar les restriccions d’aforament i 
el que queda és l’ús de la mascareta a 
tots els recintes interns. Per tant, tot-
hom entrena amb mascareta i manté 
la distància interpersonal de metre i 
mig.

Les restriccions als gimnasos han 
estat més exigents que en altres sec-
tors o activitats?

Des del principi hem tingut clar 
que el que es decidia tenia l’aval dels 
experts. Amb el poc coneixement 
que es tenia del virus al principi i a 
mesura que anava evolucionant, crec 
que els experts han pres les mesures 
que consideraven més convenients. 
Nosaltres hem confiat en ells. Si són 
els que més en saben i diuen què cal 
fer això, doncs confiem-hi. Les res-
triccions han estat dures, però també 
ho han estat a nivell global: de cop i 
volta, tothom amb el morrió, la gent 
no es pot acostar, no es poden tocar... 
Ha estat gairebé un canvi cultural: no 
ens podem donar la mà i ara xoquem 
els punys... I els gimnasos hem entès 
que som un espai on conflueix molta 
gent i, per tant, calien restriccions 
mantenint un mínim servei. Tot 
això ens ha limitat l’activitat: ens 
han demanat que tanquem, ens han 
demanat que limitem aforaments... 

Hem trobat a faltar més suport en 
clau econòmica justament perquè les 
restriccions limitaven la nostra acti-
vitat. En l’aspecte sanitari, el que faci 
falta, però en altres aspectes ha estat 
un “ja t’ho faràs, és el que hi ha”. 

Entenc que aquests mesos han tin-
gut baixes de socis. Són pessimistes 
o optimistes per recuperar-les?

Deien que la recuperació seria com 
el logotip de la Nike. O sigui, una bai-
xa en picat i una recuperació llarga. 
Nosaltres, des de l’últim tancament 
el gener del 2021, vam tornar a obrir 
i hem anat recuperant, recuperant... 
i això ens fa ser optimistes. La gent 
que porta un estil de vida saludable 
i es cuida afronta les malalties amb 
més solvència, amb més probabilitats 
de no caure. La societat entén que 
s’ha de cuidar en l’aspecte alimentari, 
físic i, òbviament, mental. Per això 
som optimistes. 

Els qui us dediqueu al món de 
l’esport insistiu que sou part de la 
solució contra la covid.

És la bandera de les patronals del 
sector, sí. Hi ha estudis que demos-
tren que la gent que està en bon estat 
de forma quan pateix un revés de 
salut tenen més eines per afrontar-lo. 
La gent que es cuida té menys proba-
bilitat d’emmalaltir que la que té el 
colesterol alt o sobrepès o tenen un 
estil de vida sedentari.

Quines lliçons han aprés d’aques-
tes pandèmia?

Penso que la més important és 
adonar-nos que pot venir alguna cosa 
que ens superi i que faci canviar les 
nostres rutines, tant en l’àmbit social 
com en l’àmbit individual. I el que 
nosaltres hem vist també és que en 
aquestes situacions d’emergència 
aflora molta humanitat, molta com-
prensió, tant internament com amb la 
majoria dels socis. S’entén que entre 
tothom s’ha de fer un esforç, hi ha 
més unió, més germanor. A mi, això 
m’ha tocat la fibra.

Jesús Medina
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Pérez, de 47 anys, dirigeix l’Espai Wellness, a 
Granollers. Durant la pandèmia les ha vistes tots els 
colors, però li ha tocat la fibra la germanor i humani-
tat que han demostrat socis i treballadors del gimnàs.

“La gent que es cuida afronta 
les malalties amb més solvència”

SANTI PÉREZ, director del gimnàs Espai 
Wellness de Granollers

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LXX)

Alerta!
Lamimosina és una 
botiga de roba i comple-
ments per a nadons que 
es troba al carrer Corró, 
un dels més emblemàtics 
de Granollers. No és que 
sigui gaire estret, però 
tampoc no es pot dir que 
el carrer Corró sigui molt 
ample. Per evitar que cap 
camió o furgoneta grossa 
abonyegui encara més el 
balcó que hi ha a sobre de 
Lamimosina ha aparegut 
penjat aquest triangle 
d’emergència. Que no 
sigui dit que no hi ha un 
senyal d’alerta!  
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VISIÓ PERIFÈRICA


