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Els forestals del Parc del 
Montnegre detecten circuits 
il·legals per fer descens 
amb bicis de muntanya

Distrivet, de les Franqueses, 
guanya pes com a referent 
a l’Estat de productes 
veterinaris per a ramaderia

L’Hospital de Granollers 
busca 150 infermeres per 
al centre del carrer Girona i 
el nou edifici de l’ampliació

(Pàgina 15)(Pàgines 2 i 3) (Pàgina 10)

La casa de les Franciscanes 
de la Garriga acollirà 60 
refugiats que venen d’Ucraïna
Sant Fost alberga el centre logístic de Protecció Civil per recollir l’ajuda catalana

(Pàgines 4 i 5)
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(Pàgina 9) El tall del trànsit de la carretera C-59 es va allargar al voltant de 20 minuts aquest dissabte al migdia

La C-59 tallada perquè obrin el CAP
Desenes de veïns convocats per la Plataforma per la Sanitat Pública de Sant Feliu tallen 
la carretera per reivindicar que s’obri el nou ambulatori del poble, que ja està enllestit
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L’Associació El Sui encén 
aquest diumenge la carbo-
nera de Cànoves, que s’ha 
anat aixecant des del gener 
passat. El doctor en Ciènci-
es Ambientals Martí Boada 
ha estat el convidat d’honor 
d’uns actes del carboneig 
que estan dedicats a dos 
dels fundadors de la tradi-
ció, Miquel i Teresa Cuch.

La carbonera 
de Cànoves 
torna 
a treure fum

La comunitat 
energètica local 
de Caldes obre 
la captació 
de socis

(Pàgina 6)

L’obituari del 
desaparegut 
Pau Riba, 
per l’escriptor 
Josep Cassart

(Pàgina 13)

(Pàgina 19) L’encesa de la pila carbonera de Cànoves aquest diumenge

Pimec 
col·laborarà 
a la Fira Verda 
de l’Ascensió 
de Granollers

(Pàgina 16)

Una obra de 
Cinta Vidal, 
portada d’un 
disc de Tears 
for Fears

(Pàgina 17)

Victòria de 
l’Esport Club, 
que l’allunya 
una mica 
del descens

(Pàgina 24)

Pol i Aleix 
Espargaró 
acaben tercer 
i quart al GP 
de Qatar

(Pàgina 30)

Equips de Sant 
Pere i Llinars 
triomfen 
a la X First 
Lego League

(Pàgina 20)

El Fraikin 
planta cara al 
Barça en els 50 
anys del Palau 
Blaugrana

(Pàgina 23)
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El camí on s’han fet millores per garantir la seguretat del pas a peu

El Parc Natural ha reparat un tram de 250 metres al pla de Vidal

Millora d’un camí malmès pel pas 
de motos i bicis a Vallgorguina

Sant Celoni/Vallgorguina

EL 9 NOU

El Parc Natural del Montne-
gre i el Corredor ha fet una 
intervenció de millora en 
un tram de 250 metres de 
l’itinerari que connecta 
Vallgorguina amb Olzinelles, 
a Sant Celoni. La intervenció 
s’ha fet a la zona del pla de 
Vidal corresponent al segon 

tram del GR-83. En aquest 
punt, informa la Diputació, 
el camí “estava molt aixara-
gallat i erosionat pel pas de 
motocicletes i bicicletes”. A 
més, a causa del gran pen-
dent “la pluja agreujava l’es-
tat del sòl”. Tot plegat “feia 
gairebé impracticable” el pas 
de persones a peu.

El terreny s’ha repassat 
amb l’ajuda de maquinària. 

A més, s’han col·locat traves-
ses de fusta per facilitar la 
baixada i, a la vegada, retenir 
la terra amb l’objectiu que el 
pas a peu per aquest tram es 
pugui fer sense problemes. 

El tram on s’ha actuat és 
dins de l’itinerari senyalitzat 
per la vall d’Olzinelles. A 
més, hi passa el GR-83, que 
va de Mataró al Conflent, a la 
Catalunya Nord.

Guardes del Parc Natural amb un remolc carregat amb el material d’un dels circuits que van desmantellar a Tordera, al Maresme

A l’esquerra, un corriol amb una estructura de fusta per facilitar el pas de les bicicletes. A la dreta, un cartell col·locat en un punt obert per les bicis

Detecten al Montnegre 
circuits il·legals per fer 
descens amb bicicleta

Sant Celoni

Ferran Polo

Els guardes forestals del 
Parc Natural del Montnegre 
i el Corredor han detectat 
darrerament un increment 
de circuits preparats per fer 
descens amb bicicletes BTT 
muntats enmig de boscos 
de l’espai natural. Aquesta 
és una activitat que està 
prohibida perquè no està 
recollida en el pla especial i 
la normativa de la Xarxa de 
Parcs Naturals només per-
met el pas de bicicletes per 
carreteres, pistes forestals o 
camins de més de tres metres 
d’amplada. 

En les darreres setmanes, 
els guardes han desmante-
llat quatre circuits –tots a 
la vessant del Maresme– en 
poblacions com Tordera. La 
darrera intervenció es va fer 
dilluns de la setmana passa-
da a Pineda de Mar. A banda, 
hi ha localitzats mitja dotze-
na més de circuits en altres 
punts com, per exemple, Sant 
Celoni i Mataró. Estan pen-
dents de ser desmantellats. A 
l’entorn de Llinars i Dosrius, 
s’ha identificat un corriol per 
fer descens però no s’hi han 
col·locat elements per ade-
quar-lo. “Ens n’estan sortint 
per tot arreu. La gent no vol 
anar per les pistes, vol anar 
per corriols”, confirma Mire-
ia Vila, directora en funcions 
del Parc Natural. 

Els circuits generen impac-
te per l’erosió, la compacta-
ció del sòl i per les molèsties 
que el soroll o la presència de 
ciclistes enmig del bosc pot 

generar a la fauna, despla-
çant-la cap a altres zones.

Aquests circuits van més 
enllà de l’obertura de cor-
riols enmig del bosc per 
baixar-hi amb bicicleta. Els 
seus promotors desbrossen 
i tallen branques d’arbres, 
treuen arrels o instal·len 
rampes, peralts, ponts o salts 
amb fustes. Sovint claven 
barres de ferro a terra per-
què quedin subjectats. Poden 
tenir entre tres i cinc quilò-
metres de recorregut enmig 
del bosc. “Són petites obres 
d’enginyeria”, els descriu la 
directora de l’espai natural. 

Per poder desmantellar un 
circuit, els guardes contacten 

amb el propietari i preparen 
la logística, que sovint és 
complexa perquè s’han de 
retirar les estructures de fus-
ta instal·lades i calen radials 
i altres eines que no fan ser-
vir habitualment. A banda, 
s’adopten mesures per evitar 
que continuï fent-se servir: 
es posa brancada als accessos 
i es col·loquen cartells per 
indicar que es tracta d’un 
espai en procés de restau-
ració. “Restaurar aquests 
espais amb pendent és molt 
difícil”, recorda Vila.

“La gent que ja està can-
sada dels corriols fan un 
pas més i s’agrupen per fer 
aquests circuits”, explica el 
cap dels guardes d’aquest 
parc natural. “Darrerament, 
s’ha trobat un increment de 
bicicletes de descens que 
passen per corriols que s’han 
modificat posant-hi salts i 
tallant arbres o arrels”, con-
firmen fonts de la Unitat 
Regional de Medi Ambient 
(URMA) dels Mossos a la 
Regió Policial Metropolitana 
Nord. A més, constaten l’aug-
ment de la pràctica del des-
cens amb BTT. Les persones 
que el practiquen es poden 
diferenciar d’altres ciclistes 
pel tipus d’equipament que 
porten: casc integral o pro-
teccions per reduir el risc 
de lesions en cas de caiguda. 
Segons el cap del guardes del 
Parc Natural del Montne-
gre i el Corredor, en algun 
d’aquests corriols s’han tro-
bat roderes de moto. 

Aquests circuits s’obren 
sense que el propietari de la 
finca en tingui coneixement. 

Un espai natural 
de 15.000 
hectàrees entre 
tres comarques

Sant Celoni

El Parc Natural del 
Montnegre i el Corre-
dor té una superfície de 
15.010 hectàrees reparti-
des entre 13 municipis de 
tres comarques diferents: 
el Vallès Oriental (Llinars, 
Sant Celoni, Vallgorguina 
i Vilalba), el Maresme 
(Arenys de Munt, Dosrius, 
Fogars de la Selva, Mataró, 
Palafolls, Pineda de Mar, 
Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Iscle de Vallalta i 
Tordera) i la Selva (Fogars 
de la Selva). El pla especial 
de protecció de l’espai va 
ser aprovat l’any 1989.

El Parc Natural ha trobat mitja dotzena de recorreguts,  
pendents de desmantellar. Se sumen a quatre de ja desmuntats
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Una guia recull consells  
per a ciclistes per conciliar 
l’ús dels espais naturals  
amb la resta d’usuaris
Els parcs naturals van fer una campanya  
de civisme després del desconfinament

Sant Celoni

F.P.

La Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació ha editat una 
guia amb consells de segu-
retat i protecció per a l’ús 
de la bicicleta en els espais 
naturals protegits. Proposa 
un seguit d’indicacions per 
“conciliar aquesta pràctica 
esportiva” amb la presència 
d’altres usuaris i el respecte 
per l’entorn. Entre d’altres, 
es demana als ciclistes que 
respectin la prioritat dels 
vianants i que evitin causar-
los molèsties. També que cir-
culin “només per carreteres, 
pistes forestals o per camins 
de passejada de més de tres 
metres d’amplada”. “Circular 
per corriols, rieres, tallafocs, 
roquissars, camp a través o 
petits senders comporta la 
compactació del sòl i redu-
eix la bona permeabilitat 
del terreny”, indiquen. En 
aquest sentit, es demana que 
se segueixin sempre les indi-
cacions i recorden que “per 
causes justificades” el pas 
de bicicletes pot quedar res-

tringit de forma permanent o 
puntual en punts dels espais 
naturals. 

La guia demana als ciclis-
tes que adeqüin la velocitat a 
les característiques de la via 
per evitar situacions de risc 
“i garantir la seguretat de 
la resta de visitants, especi-
alment en els llocs més fre-
qüentats”. I els recorda que 
“el soroll i la cridòria quan 
se circula en grup són molt 
molestos per a la resta de 
visitants i poden ser perjudi-
cials per a la fauna del parc”.

Per seguretat, es demana 
l’ús de casc i d’elements 
reflectors i que no es facin 
servir auriculars. “Si circuleu 
en grup, faciliteu els avança-
ments”, afegeixen.

CAMPANYA DE CIVISME

A banda, l’octubre de 2020, 
en ple procés de reobertu-
ra després dels mesos més 
durs de pandèmia amb el 
confinament domiciliari, la 
Diputació va posar en marxa 
una campanya divulgativa 
de sensibilització ambiental 
per recordar l’actitud que cal 
tenir quan es visiten espais 
naturals. “Parcs naturals sí, 
però amb civisme” partia dels  
problemes generats amb la 
sobrefreqüentació dels espais 
naturals i que generaven 
impacte al medi i conflictes 
amb la població rural i entre 
els mateixos visitants. Va 
comptar amb la col·laboració 
de persones com Tortell 
Poltrona, pallasso de Sant 
Esteve de Palautordera, que 
van enregistrar vídeos en què 
demanaven civisme en les 
visites als espais naturals. 

Debat sobre 
la convivència 
de la bicicleta 
a l’espai 
natural

Sant Celoni

F.P.

El Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor 
va encetar els darrers 
mesos de l’any 2021 un 
debat sobre la convivència 
de la bicicleta amb l’espai 
natural i la resta d’usuaris. 
S’ha batejat amb el nom de 
Bicicívic. Entre altres acti-
vitats, es va fer un debat 
obert amb la col·laboració 
de l’Escola de Natura del 
Corredor. “Volem cercar 
complicitats entre els dife-
rents sectors implicats” 
a partir de la recollida 
d’informacions, opinions 
i propostes de tots els 
sectors: tècnics, ciclistes, 
la resta d’usuaris o propi-
etaris forestals. La idea és 
veure com es pot aconse-
guir “la compatibilitat de 
les activitats en bicicleta 
amb els sistemes naturals 
al parc”, exposaven fonts 
de l’espai natural. “El 
repte és gran: aconseguir 
l’ús sostenible de l’espai 
natural sense comprome-
tre la funcionalitat del sòl 
i la biodiversitat i alhora 
permetre als ciutadans 
el contacte amb la natura 
amb activitats lúdiques o 
educatives. A més, s’ha de 
garantir la seguretat dels 
usuaris.” 

El procés de debat està 
obert. Mireia Vila, direc-
tora en funcions del Parc 
Natural, destaca la impor-
tància de poder debatre 
aquesta qüestió directa-
ment amb els col·lectius 
de ciclistes i altres usuaris 
o persones vinculades amb 
l’espai per aconseguir una 
bona convivència.

Guardes del Parc Natural amb un remolc carregat amb el material d’un dels circuits que van desmantellar a Tordera, al Maresme

“Són espontanis que es pre-
nen la llibertat d’agafar la 
muntanya per la seva banda”, 
apunta Vila, que recorda que, 
al parc del Montnegre i el 
Corredor, el 90% de les fin-
ques són privades. 

Per ara, no s’ha detectat 
cap cas en què hi hagués 
al darrere alguna activitat 
econòmica que aconseguís 
un rendiment econòmic amb 
l’explotació d’aquestes instal-
lacions. Però no es descarta 
que pugui passar. Sí que s’ha 
detectat que hi ha webs que 
en fan promoció.

La localització dels circuits 
de descens –acostumen a ini-
ciar-se al costat d’alguna pis-
ta principal– la poden fer els 
mateixos guardes forestals 
durant les seva tasca diària al 
Parc Natural. També els pot 
arribar a partir d’alertes de 
propietaris que els detecten 
a les seves finques o altres 
usuaris de l’espai. 

SANCIONS

Els guardes del Parc Natural 
conjuntament amb els Mos-
sos de l’URMA o dels Agents 
Rurals fan controls periòdics 
per controlar el pas de bici-
cletes per corriols. En cas 
d’enxampar-hi algun ciclista, 
se li aplica una sanció admi-
nistrativa. També es podria 
multar les persones que fos-
sin localitzades preparant un 
d’aquests circuits de descens. 
Inicialment, també seria per 
la via administrativa –per 
malmetre l’entorn– però 
si això és fes en algun lloc 
d’especial interès natural o 
es demostrés que ha tingut 
impacte sobre alguna espècie 
protegida es podria arribar a 
obrir un procediment penal. 

Vila admet que la situació 
“s’ha agreujat amb la pan-
dèmia”, tot i que abans “ja 
hi havia” circuits d’aquest 
tipus. Des de la URMA cons-
taten que “hi ha un augment 
molt alt de ciclistes i, en 
general, d’usuaris a la mun-
tanya”. La major presència de 
visitants fa que la convivèn-
cia entre col·lectius resulti 
més complexa. 

PA
R

C
 N

A
T

U
R

A
L 

D
EL

 M
O

N
T

N
EG

R
E 

I 
EL

 C
O

R
R

ED
O

R

A l’esquerra, un corriol amb una estructura de fusta per facilitar el pas de les bicicletes. A la dreta, un cartell col·locat en un punt obert per les bicis
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Ajuntament de
Parets del Vallès

Parets del Vallès

març
tothomde
2022

Dimarts 8 de març
10 h Casal de Joves Cal Jardiner
Formació: Salut Mental i Gènere
A càrrec de Maider Quílez.
Adreçat a professionals
Inscripcions a caljardiner@parets.cat 
fins al 4 de març

12.15 h Plaça de la Vila
Lectura manifest institucional

Dimecres 16 de març
18.30 h Biblioteca Can Rajoler
Teixim Feminismes: 
Endinsem-nos en les aportacions de 
la segona onada dels feminismes
A càrrec de Sílvia Carrillo
Cal inscripció prèvia.

Diumenge 20 de març
18.30 h Teatre Can Rajoler
Teatre: Les dones de la meva vida 
amb Elena Gadel i Marta Robles
Compra d’entrades a 
espectacles.parets.cat

Dissabte 26 de març
Marxa Violeta
A les 10 h Sortida des del Casal de 
Joves Cal Jardiner
Caminada popular per la igualtat amb 
el suport de la CAM.
Al final del recorregut, Vermut musical
a Cal Jardiner, amb la col·laboració de 
CEM Maria Grever
Donatiu mínim: 1 €. Els ingressos es 
donaran a l’Associació Candela, Acció 
Comunitària i Feminista
Inscripcions al Casal de Joves Cal 
Jardiner del 14 de febrer al 24 de març.

Diumenge 27 de març
17 h Teatre Can Rajoler
Pel·lícula: Tiempos de deseo, de 
Raquel Marques
Amb col·loqui posterior amb la 
directora. Activitat gratuïta.
Entrades a espectacles.parets.cat

Del 8 al 31 de març 
Biblioteca Can Butjosa 
Exposició de contes per la igualtat.
Biblioteca Can Rajoler
Exposició de llibres sobre la temàtica.

La programació de les activitats està 
condicionada a l’evolució de la pandèmia 
de covid-19.

Activitats a les 
biblioteques

PROGRAMACIÓ

Dimarts 1 de març
18 h casal de Joves Cal Jardiner
Presentació institucional de la 
campanya Març de Dones i inauguració 
del servei Punt Lila
Exposició Dones Grans, Grans Dones
De l’1 al 8 de març al Casal Asoveen
Del 10 al 17 de març al Casal Ca N’Oms
Del 18 al 25 de març al Casal Sant Jordi

Diumenge 6 de març
De 9 a 14 h Exterior Can Jornet 
Espai CampoAmor
9 h. Mindfulness pel benestar emocional
a càrrec d’Isabel Erill
10.30 h Ioga amb The Nomad Yoga
11.30 h Brunch per a les participants
12 h. Taller sobre cicle menstrual i salut 
sexual amb perspectiva de gènere, a 
càrrec de Maider Quilez
13 h Contes per a adultes: De fades, 
fetilleres i heroïnes amb Merche 8A
Espectacle Les Altres a càrrec de Les 
Pedettes Varietés
Inscripcions fins al 3 de març a 
caljardiner@parets.cat. Places limitades
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Sant Fost recull els ajuts per a 
Ucraïna en una nau industrial
L’espai, cedit per un particular, és el centre logístic de Protecció Civil a tot Catalunya
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Divendres ja arribaven les primeres caixes d’ajut humanitari per a Ucraïna a la nau de Sant Fost

Sant Fost de Campsentelles

J.V.

L’Ajuntament de Sant Fost 
ha posat a disposició de 
Protecció Civil una nau de 
10.000 metres quadrats, actu-
alment en desús, al polígon 
industrial Baliarda, prop 
de l’empresa Ferrimax, que 
servirà de centre logístic de 
recollida i posterior distribu-
ció de tot l’ajut humanitari 
per a Ucraïna que recullin 
les diferents agrupacions de 
Protecció Civil de Catalunya.   
Aquests darrers dies ja ha 
començat a arribar el mate-
rial.

Segons explica l’alcaldessa 
de Sant Fost, Montserrat 
Sanmartí, l’espai ha estat 
cedit sense cap cost per la 
família Anglada. Aquest 
dimarts està prevista la fir-
ma de l’acord de cessió, que 
preveu que l’Ajuntament 
es farà càrrec del cost de 
l’assegurança del recinte i 
la propietat assumirà el del 
manteniment i els consums 

de la nau mentre estigui en 
funcionament.

L’habilitació del centre 
logístic de Protecció Civil 

de Catalunya per centralit-
zar la recollida de material 
d’ajuda per a Ucraïna és 
fruit de l’acord al qual van 

arribar l’Ajuntament i el 
Consolat General d’Ucraïna a 
Barcelona. De fet, el cònsol, 
Oleksandr Dzoma, va visitar 

Sant Fost dijous passat i es 
va reunir amb l’alcaldessa i 
membres del govern munici-
pal, que es van comprometre 
a buscar un espai per emma-
gatzemar la roba, els medi-
caments i els aliments que 
recullin les associacions de 
Protecció Civil de Catalunya.

La recollida de l’ajut huma-
nitari que vulguin fer els 
veïns de Sant Fost es fa als 
magatzems de Can Lledó i el 
de la brigada municipal, on 
es classifica i s’empaqueta el 
material.

TAULA DE COOPERACIÓ 
DE CALDES

D’altra banda, la Taula de 
Cooperació i Solidaritat, Pau 
i Drets Humans de Caldes es 
va reunir d’urgència dijous 
passat i una de les conclu-
sions va ser que la millor 
manera de canalitzar i fer 
efectiva l’ajuda a la pobla-
ció d’Ucraïna és a través 
d’aportacions econòmiques 
destinades directament a 
les entitats que ja treballen 
sobre el terreny perquè són 
entitats especialitzades que 
poden adquirir directament 
els materials necessaris més 
adequats per a cada circum-
stància. Malgrat tot, l’Ajun-
tament ha cedit una sala a 
l’espai El Toc on, fins al 18 de 
març, es poden portar mate-
rials d’emergència.
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La casa d’espiritualitat i hostatgeria La Immaulada, al carrer Cardedeu

Vine
i descobreix
el món
Comencem...?

www.viatgesserengetti.com
info@viatgesserengetti.com 

Tel. 93 841 35 70
669 18 49 75

Plaça de l’Església, 3, local 1
08450 Llinars del Vallès

(Barcelona)
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La casa de les Franciscanes de  
la Garriga acollirà 60 refugiats 
Són dones i criatures que viatgen des d’Ucraïna a través de l’ONG Coopera

La Garriga

J.V.

L’hostatgeria la Immaculada, 
de les monges Franciscanes 
de la Garriga acollirà, durant 
un temps indefinit, una sei-
xantena de persones refugia-
des d’Ucraïna, dones i criatu-
res que han sortit del país en 
guerra a través de la frontera 
amb Hongria gràcies a l’ONG 
Coopera. Són famílies que 
han marxat i han deixat els 
homes al país per lluitar con-
tra la invasió de la Federació 
Russa. 

Havien d’arribar entre 
aquest diumenge i dilluns 
però es van trobar amb un 
problema a la frontera amb 
Hongria, on les autoritats 
van retenir-los perquè molts 
dels refugiats no disposaven 
d’un passaport biomètric, 
ha explicat un portaveu de 
la Fundació Educat, Albert 
Seguí, que gestiona la casa 
de les Franciscanes del carrer 
Cardedeu des de fa un any, 
quan va marxar la comunitat 

nir víctimes de les màfies, la 
prostitució i la delinqüència.

Des de la parròquia de la 
Garriga s’ha informat de 
l’arribada dels refugiats i 
s’ha demanat col·laboració 
per cobrir les despeses de 
l’estada d’aquestes persones. 
“D’entrada, cal fer un coixí 
econòmic per totes les des-

peses que es generaran d’ali-
ments, llum, gas, aigua...”, diu 
el comunicat de la parròquia. 
Més endavant, s’aniran con-
cretant altres tipus d’ajudes. 
De moment, no es demana 
roba fins que no es conegui 
la composició del grup i si hi 
haurà  més dones adultes que 
infants o nadons.

Per la seva banda, Albert 
Seguí ha assegurat que no hi 
ha un termini de temps per 
l’estada d’aquestes persones 
i que l’objectiu és que elles 
mateixes organitzin el dia a 
dia de la casa, amb la mínima 
intervenció de la fundació 
Educat. No es descarta que, si 
calgués, més endavant la casa 
pogués acollir més persones. 
“Si fos necessari, es podria 

ampliar el nombre de per-
sones acollides perquè hi ha 
sales a la casa que es podrien 
adaptar”, apunta el portaveu 
de la fundació.

La fundació Educat va néi-
xer de la iniciativa d’un grup 
de famílies que han impulsat 
projecte educatius. A Sant 
Cugat del Vallès, gestiona 
dos centres concertats, el 
Liceu Politècnic, d’Educació 
Secundària i Batxillerat i, des 
del setembre de l’any passat, 
l’escola Santa Isabel, de Pre-
escolar i Primària. També té 
la fundació Éxite, per ajudar 
adolescents i joves amb pro-
blemes socials.

La donació a l’escola Els Pinetons de la Garriga, divendres

Una plataforma recull 
ajut humanitari per a 
Ucraïna des de la Garriga

La Garriga

J.V.

Tres dones, Nadya Makoeva, 
cantant i periodista russa; 
Carla Penna, escriptora i 
periodista de la Garriga i 
Oksana, jurista ucraïnesa, 
des d’Ucraïna, han posat 
en marxa la plataforma 
#Suportaucraïna, una cam-
panya de conscienciació i 
ajuda per seguir a través de 
les xarxes socials Instagram, 
Facebook, Twitter i Tele-
gram el dia a dia de la gent 
que viu la guerra, en català, 
perquè l’Oksana passava els 
estius a Granollers amb una 
família d’acollida dins del 
programa d’acollida d’in-
fants de localitats properes a 
Txernòbil.

Aquesta mateixa plata-
forma, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de la Garriga, 
va posar en marxa divendres 
passat una campanya per fer 
aportacions econòmiques 
a través del Fons Català de 
Cooperació i també de reco-
llida d’ajuda humanitària per 
a Ucraïna. Els punts de reco-
llida de material sanitari, 
aliments i productes d’higie-

ne són les escoles Giroi i Els 
Pinetons, a més del mateix 
ajuntament, el garatge Can 
Santa Digna, al barri de Dalt; 
la Torre del Fanal i Iscat. Es 
demana, sobretot, bolquers i 
aliments per a nadons, tova-
lloletes, compreses i espon-
ges amb sabó, menjar enllau-
nat que no sigui en envàs 
de vidre i medicaments com 
pomada per a cremades, 
venes i apòsits, analgèsics, 
antibiòtics, ibuprofèn i altres 
del tipus Betadine, Amoxici-
lina, Omeprazol, Primperan i 
Enantium.

TRES FURGONETES  
DES DE LES FRANQUESES

D’altra banda, l’associació 
cultural Manà, de les Fran-
queses, ha organitzat una 
expedició de tres furgonetes 
amb ajut humanitari que 
van sortir la matinada de 
dissabte en direcció a la 
frontera de Polònia amb 
Ucraïna. Properament sorti-
ran tres furgonetes més amb 
material i preparades per 
portar persones refugiades 
en el viatge de tornada a 
Catalunya. 

de monges que hi vivia i ges-
tionava la casa. 

Ara, des d’Educat estan 
pendents de veure com es 
resol la situació del grup 
de refugiats i quan i com 
poden seguir el viatge cap 
a Catalunya amb l’auto-
car finançat per l’empresa 
Naturgy, que s’ha quedat 
amb el grup. Han quedat 
acollits en un centre per a 
refugiats. 

En l’expedició, hi anava un 
segon autocar amb una sei-
xantena de refugiats ucraïne-
sos més que sí que va poder 
continuar el viatge. Aquests 
s’allotjaran a Tarragona.

La fundació Educat, que 
gestiona la casa, fa anys que 
col·labora amb Coopera, que 
treballa, des de fa 20 anys, 
en el programa SOS Ucraïna 
d’educació i ajuda per a nens 
i nenes ucraïnesos en risc 
d’exclusió social i extrema 
pobresa. La majoria d’aquests 
infants provenen d’orfenats 
i quan fan 16 anys queden al 
carrer, amb el risc d’esdeve-

La parròquia 
demana ajudar 

per cobrir  
les despeses  
de l’acollida
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Les persones interessades en la CEL van poder demanar informació per formar part de la iniciativa

Dilluns 7 De març
Dones valentes 10.00
A la Sala Municipal de Teatre, 
espectacle pels alumnes de les 
escoles Els Cingles i Bertí

tres Dones contaDes 19.00
(contes per a aDults)
a la Biblioteca, a càrrec de 
Judith Navarro, de la Petita 
Companyia.

Dimarts 8 De març
ametllatanes 19.00
A la Sala Municipal de Teatre, 
projecte de reconeixement a les 
dones de l’Ametlla del Vallès.

penja el Davantal 19.00
a la Plaça de l’Ajuntament.

Dijous 10 De març
masterclas De Defensa 18.00
personal femenina

al gimnàs de l’escola Bertí.

sonorum mare 19.00
a la Sala Municipal de Teatre, 
dones intèrprets
la prevenció D’actituDs 19.30
masclistes en escoles i instituts
a la Sala Polivalent, a càrrec 
d’Anna Valls al Cicle Idees i 
Paraules.

DivenDres 11 De març
amor i no 17.30
a la Biblioteca. Tertúlia literària, 
amb la presència d’Alba Dalmau, 
autora del llibre.

Dissabte 19 De març
akelarre 20.00
a la Sala Municipal de Teatre,
Teatre Cabaret.

Dilluns, 7 de març de 20226

La comunitat energètica local de 
Caldes obre la captació d’usuaris

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La festa Obrim la CEL de 
dissabte a Caldes va donar 
el tret del sortida a les ins-
cripcions de les persones 
que vulguin apuntar-se a la 
comunitat energètica local 
(CEL) que impulsa l’Ajun-
tament en alguna de les 
dues modalitats disponibles: 
disposar d’1kWp d’ener-
gia elèctrica produïda en 
instal·lacions fotovoltaiques 
municipals per un import de 
50 euros anuals –permetrà 
un estalvi d’entre 150 i 250 
euros anuals en la factura– o 
aportar l’energia produïda 
per instal·lacions pròpies 
d’autoconsum a la xarxa. “Ja 
ens podem apuntar a la CEL”, 
celebrava Jordi Martín, regi-
dor d’Acció Climàtica que 
valorava que “hi ha hagut cua 
tot el matí”. Tomàs Molina, 
meteoròleg de TV3, va apa-
drinar la CEL en un acte on 
també va participar Teresa 
Jordà, consellera d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agen-
da Rural de la Generalitat. 

En una primera fase, hi 
haurà 100 famílies que 
podran optar a participar en 
la CEL i rebre 1kWp de la 
producció de les sis primeres 
instal·lacions fotovoltaiques 
situades al pavelló muni-
cipal d’esports Torre Roja, 
als habitatges polivalents 

del carrer de Buenos Aires, 
a les graderies del camp de 
futbol, al Centre Cívic, a la 
Biblioteca i al pavelló muni-
cipal del Bugarai. Sumaran 
una producció de 234kWp. 
D’aquests, 134 seran per a 
l’autoconsum municipal i 
100 per a particulars. Per 
optar-hi, cal viure a una dis-
tància màxima de 500 metres 
d’alguna de les instal·lacions 
productores d’energia foto-
voltaica. L’Ajuntament, però, 
preveu arribar a 34 punts 
de producció energètica 
per donar cobertura a tot el 

municipi.
Jordà va destacar la ini-

ciativa de Caldes “en un 
moment de forta crisi cli-
màtica”. “Cal que els ciuta-
dans aportem el nostre gra 
de sorra cap a les energies 
renovables”, va apuntar la 
consellera, que va destacar 
que l’Ajuntament de Cal-
des “permet a la ciutadania 
empoderar-se i sumar-se a 
aquesta comunitat energèti-
ca”. Molina va defensar que  
“la ciutadania ha de passar 
de forma activa i coordinada 
perquè les coses passin” i va 

apostar que Caldes “serà un 
exemple per a altres munici-
pis de Catalunya”. L’alcalde, 
Isidre Pineda, va recordar 
que la CEL “democratitza 
l’energia”, és un exemple de 
“sobirania local” i permet 
reduir la factura a les famíli-
es i contribuir a la lluita con-
tra el canvi climàtic.

Obrim la CEL va incloure 
explicacions sobre energia 
fotovoltaica, una xocolatada, 
cuina amb energia solar i un 
contacontes sobre aquest 
mateix tema. “Una festa”, 
valorava Martín.

Troben una plantació 
de marihuana  
en una granja  
de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt

Els Mossos van desmantellar 
dimecres passat una plan-
tació de marihuana que hi 
havia en una granja de Lliçà 
d’Amunt. La Policia Local va 
traslladar a la policia cata-
lana la possible existència 
d’aquest conreu. Una patru-
lla va observar dimecres unes 
600 plantes tallades a l’exte-
rior de la finca. Van fer un 
escorcoll i van confirmar que 
eren de marihuana. A més, 
van veure que hi havia un 
cobert preparat per al con-
reu d’unes 3.000 plantes. El 
llogater de la casa va quedar 
imputat per delictes contra la 
salut pública i per defrauda-
ció de fluid elèctric. Es calcu-
la que hauria defraudat uns 
78.000 euros amb l’activitat. 
A més, hauria causat danys 
valorats en uns 30.000 euros 
més a les instal·lacions.

Pateix ferides greus  
a les mans en caure  
a les vies a l’estació 
de la Llagosta
La Llagosta

Un home d’uns 60 anys va 
patir lesions greus a les 
mans divendres al matí 
quan va caure a les vies de 
l’estació de la Llagosta just 
quan entrava un comboi 
que estava aturant-se. Per 
causes que es desconeixen i 
s’estan investigant, l’home 
va caure entre l’andana i el 
tren i va patir lesions greus a 
les mans. Va ser traslladat a 
l’Hospital de Sant Pau.

Mor a 74 anys 
Joan Casals, 
Santaeulalienc  
de l’Any 2016

Santa Eulàlia de Ronçana

Joan Casals Dalmau, comu-
nicador i fotògraf de Santa 
Eulàlia, va morir dijous a 74 
anys. Va rebre el guardó de 
Santaeulalienc de l’Any en 
els Premis Tardor de 2016 
per la faceta de comunicador. 
Casals va estar molt vinculat 
amb els inicis de Canal SET i 
va tenir relació amb el Club 
Esportiu Santa Eulàlia. Era 
conegut per la seva profes-
sió de lampista a l’empresa 
familiar Electricitat Casals, 
coneguda popularment com 
Cal Lampista.

El meteoròleg Tomàs Molina apadrina la iniciativa durant festa Obrim la CEL d’aquest dissabte
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Activitats del 

al      de març

Dilluns, 7 de març de 20228 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA

Bassa: “No hem vingut per un 
mandat, venim per quedar-nos”

ER
C

Imma Ortega, regidora d’ERC a les Franqueses, amb Bassa dijous passat

Les Franqueses del Vallès

Aida Barquero

Dolors Bassa, exconsellera de 
Treball, Afers Socials i Famí-
lies, va parlar dijous passat a 
les Franqueses sobre el paper 
de la dona en la política 
municipal. En la seva inter-
venció, va donar les raons 
per les quals són necessàries 
les dones en política. “Podem 
aportar una mirada més 
propera a la quotidianitat i 
una presa de decisions més 
horitzontal.” L’acte, inclòs 
dins el marc d’activitats del 
8-M Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, va tenir 
lloc a la sala d’actes de la 
Biblioteca de Corró d’Avall i 
va aplegar una cinquantena 
de persones. Sota el títol “El 
paper de la dona als governs 
locals”, Bassa va voler apro-
par als oients la situació de 
la dona en la política muni-
cipal.

L’exconsellera va animar a 
feminitzar els consistoris, ja 
que és la manera, segons ella, 
més directa d’aconseguir una 
transformació social; així 
com estar al capdavant no 
només de regidories socials, 
sinó també d’altres com, per 
exemple, d’urbanisme. “El 
govern local és el més proper 
a les persones i, per tant, és 
el que ens permet fer els can-
vis més notables en la vida 
dels ciutadans.”

Bassa va explicar que, tot 

i que des de l’any 1979 hi ha 
hagut una evolució en les 
dones que es dediquen a la 
política municipal, encara 
ara hi ha un 43% de regido-
res i un 22% d’alcaldesses a 
Catalunya, cosa que remarca 
que encara s’està molt lluny 
de la igualtat.

L’exconsellera va centrar-
se en l’evolució del treball 
femení al llarg de les dècades 
i com aquest ha portat les 
dones a “un model zig-zag”. 
“És a dir, que ara treballem, 
però continuem sent les prin-
cipals responsables també de 
les coses de casa. Això fa que 
puguem tenir càrrecs, però 
no el poder, és aquí on hi ha 
l’escletxa.” 

Bassa va destacar la neces-
sitat de “fer xarxa entre les 

diferents regidores i alcal-
desses” perquè, segons va 
defensar, el suport entre les 
dones en política municipal 
pot portar a l’objectiu d’asso-
lir la igualtat. “Les dones no 
hem vingut per una legisla-
tura, hem vingut per quedar-
nos”, deia Bassa. 

“No volem substituir els 
homes, sinó que volem incor-
porar-nos. Amb els pocs anys 
que fa que les dones estem 
al davant en política, sembla 
que no tenim tanta credibili-
tat, per això és tan rellevant 
fer xarxa. A més, el propòsit 
actual és que les dones es 
mantinguin en els càrrecs 
polítics i no abandonin per, 
en uns anys, poder tenir tam-
bé, posicions de poder”, va 
insistir.
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Marta Oranich, a la dreta amb l’acalde, Raül Garcia, i Eva Guàrdia, de Junts

Oranich: “Hem de lluitar 
perquè s’apliquin els drets que 
vam aconseguir per a les dones”

Sant Celoni

Pol Purgimon

L’advocada Magda Oranich va 
insistir en un ponència diven-
dres al vespre a la Sala Bernat 
Martorell de Sant Celoni que 
encara cal fer passos per asse-
gurar els drets de les dones 
a tot el món. “Hem de lluitar 
perquè tots els drets que 
vam aconseguir al segle XX 
s’apliquin.” L’acte, organitzat 
per Junts de Sant Celoni amb 
motiu del 8 de març, buscava 
reflexionar sobre el paper de 
la dona al segle XXI.

Oranich, en aquest sen-
tit, va insistir que ara és el 
moment d’obrir un altre 
període en la societat mun-
dial i que els països es posin 
d’acord perquè els drets de 
les dones es compleixin a tot 

el món. “No pot ser que hi 
hagi països en què les nenes 
no puguin anar a escola, es 
practiqui la mutilació genital 
o les obliguin a casar-se. La 
Declaració de Drets Humans 
diu a l’article 16 que s’ha de 
poder escollir amb qui et 
cases”, va explicar Oranich.

L’advocada, vinculada 
també a casos com el de Sal-
vador Puig Antich, va fer un 
repàs per la història pel que 
fa als drets de les dones. Va 
vincular-lo, primer, a la llui-
ta per aconseguir el sufragi 
femení i va destacar els drets 
aconseguits durant la Segona 
República. Oranich, a més, 
va fer referència, durant la 
xerrada, al seu lligam amb 
Sant Celoni, d’on era el seu 
pare i on passava molts dies 
de petita.

“Només si repartim el temps  
de les cures serà possible la igualtat”

Granollers Un centenar de persones van 
participar diumenge al migdia en la lectu-
ra del manifest del 8-M a Granollers, que 
enguany s’ha centrat en la tasca de les cures. 
“Les dones s’han anat incorporant al treball 
remunerat però la majoria d’homes no han 
assumit les tasques domèstiques. Només si 
repartim el temps de les cures serà possible 
la igualtat entre homes i dones. Calen més 

homes a les portes de les escoles o a les 
cues dels CAP”, deia el manifest de la Taula 
d’Igualitat llegit Adela Bermúdez. Alumnes 
del cicle formatiu en tècniques d’actuació 
teatral de l’escola Arsènic van tancar l’ac-
te amb un muntatge fet a partir de textos 
sobre la temàtica proposats per les bibliote-
ques. A la Porxada, es van exposar les creaci-
ons amb materials tèxtils de 250 dones que 
han participat en tallers creatius a partir de 
la proposta de Queralt Illa, de la Garriga, 
graduada en teixits artístics.
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Dolors Bassa va parlar a les Franqueses de la dona als governs locals



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 7 de març de 2022 9

Tallen la C-59 a Sant 
Feliu per demanar 
l’obertura del nou 
CAP i més serveis
Demanen l’obertura del nou ambulatori  
ja acabat i la millora de serveis com pediatria
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Àlex de la Fuente va explicar el resultat de les gestions que han fet amb responsables de l’ICS i de Salut

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Una concentració de la Plata-
forma per la Sanitat Pública 
de Sant Feliu de Codines 
va acabar aquest dissabte al 
migdia amb un tall de trànsit 
de la C-59 que es va allar-
gar uns 20 minuts i que va 
provocar retencions en tots 
dos sentits de circulació. El 
grup reclama la millora de 
l’atenció sanitària al poble 
amb l’obertura del nou CAP 
–les obres estan acabades 
però l’equipament encara no 
s’ha estrenat– i la millora del 
servei, especialment, el de 
pediatria. Volen que hi hagi 
un metge pediatre els cinc 
dies de la setmana perquè 
ara visita un màxim de tres 
jornades.  

Inicialment, els manifes-

tants van col·locar quatre 
taules enmig de la calçada  
de la C-59 en un punt on 
hi ha un pas de vianants 
amb la idea d’esmorzar-hi. 
Segons han explicat els mani-
festants, un caporal de la 
Policia Local de paisà els va 
demanar que les retiressin i 
ho van fer. Alguns, però, van 
optar per anar travessant per 
aquest pas de vianants –no 
està regulat per semàfors– 
de manera que van seguir 
dificultant la circulació dels 
vehicles. “Els conductors 
demanaven què passava i, 
quan els ho explicaven, ho 
entenien i alguns, fins i tot, 
feien sonar el clàxon per 
donar-nos suport”, explica 
Àlex de la Fuente, membre 
de la plataforma. Al lloc, 
també hi van actuar un parell 
de patrulles de Mossos. 

Les famílies s’havien trobat 
cap a les 11 del matí a la pla-
ça Josep Umbert i Ventura, 
davant de l’ajuntament. Allà 
van explicar l’estat de les 
seves reivindicacions. Segons 
van detallar, en una reunió 
que van mantenir amb res-
ponsables del Departament 
de Salut i de l’Institut Català 
de la Salut, se’ls va dir que 
el nou CAP obriria al març. 
Denuncien, però, que encara 
ningú hi ha posat data exacta. 
Consideren que el trasllat 

a les noves instal·lacions és 
urgent perquè al CAP vell hi 
ha sales amb poca ventilació 
i s’ha de treballar amb les 
portes obertes i fer servir 
calefactors. A més, l’espai és 
limitat i hi ha poques línies 
de telèfon, cosa que dificulta 
la tasca dels professionals. 
Tampoc hi ha espais per a 
una treballadora social.

A banda de l’ampliació del 
servei de pediatria, la Plata-
forma per la Sanitat Pública 
de Sant Feliu reclama altres 

serveis com el de llevadora. 
També consideren que cal 
recuperar el servei d’urgènci-
es 24 hores al CAP de Caldes 
perquè defensen que l’anun-
ciat Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) 
a Santa Perpètua, al Vallès 
Occidental, els queda massa 
lluny. De la Fuente denuncia, 
però, “la negativa directa” 
de l’ICS i del Departament 
de Salut a valorar-ho. “Estan 
d’acord que no hi haurà 
urgències 24 hores a Caldes.”
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Josep Homs 
i Corominas

- Professor i geògraf -

Ens va deixar el 6 de març de 1997, als 42 anys.

La família i tots els que t’estimàvem

et recordem sempre. 

Granollers, març de 2022

Treballador incansable
en la docència i en els

estudis de la ciutat.

Vint-i-cinquè aniversari

Dilluns, 7 de març de 202210

L’Hospital de Granollers busca 
incorporar 150 infermeres
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Diversos carrers de la trama urbana de la Barriada Nova han tornat a acollir el mercat aquest diumenge
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L’Hospital preveu que el nou edifici compacte estarà enllestit a finals d’aquest any

Les parades del mercat de 
Canovelles tornen als carrers 
Riera, Sant Jordi i Diagonal

Canovelles

EL 9 NOU

Les parades del mercat de 
Canovelles van tornar aquest 
diumenge als carrers Sant 
Jordi, Diagonal i Riera, des-
prés de gairebé dos anys 
traslladades al passeig de la 
Ribera per la pandèmia de la 
covid. Les parades de moda 
i complements van recu-

perar els llocs habituals on 
conviuen amb els comerços 
d’aquest carrers que obren 
portes els diumenges apro-
fitant el mercat. També amb 
els establiments de restaura-
ció que treuen barres al car-
rer i fan menjar per empor-
tar. El canvi també ha permès 
que les parades de fruita del 
passeig de la Ribera s’acos-
tessin més al nucli urbà.

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

Jaume Galobart, secretari del 
Consell Pastoral Diocesà, va 
morir divendres a 68 anys. 
Metge i impressor de Santa 
Eulàlia, va impulsar el teatre 
al municipi a través del casal 
parroquial. També la Coral 
Santa Eulàlia i de la festa 
major. També va ser consi-
liari del Moviment de Joves 
Cristians de Comarques i del 
Moviment Cristià de Joves.

Granollers

J.V.

L’Hospital de Granollers ha 
engegat una campanya per 
mirar d’incorporar profes-
sionals de diferents sectors, 
com la infermeria, la medici-
na i l’administració, de cara 
a les necessitats de perso-
nal que preveu tenir quan 
entrin en servei els projectes 
d’ampliació d’equipaments 
previstos durant els propers 
mesos. Només en personal 
d’infermeria, les necessitats 
es calculen en uns 150 nous 
professionals.

La directora d’Inferme-
ria de la Fundació Hospital 
Asil de Granollers, Saray 
Alen, explica que a mitjans 
d’any es preveu l’entrada 
en servei del centre de salut 
Granollers, al carrer Girona, 
al lloc on hi havia l’antiga 
Policlínica, on hi haurà sis 
quiròfans de cirurgia ambu-
latòria, a més de les consul-
tes d’atenció ambulatòria 
d’oftalmologia i anestèsia. 

A finals d’any es preveu 
que estigui enllestida l’am-
pliació de l’hospital, amb 
l’anomenat edifici compacte 
que s’està construint a la 
carretera de Cardedeu, on hi 
havia l’aparcament habilitat 
per l’Ajuntament. A la planta 
baixa hi haurà el nou servei 
d’Urgències i de Diagnòs-

tic per la Imatge amb uns 
4.000 metres quadrats de 
superfície, connectats amb 
l’actual servei d’Urgències 
i que permetran millorar el 
triatge dels mallats i reduir 
els temps d’espera. A més, 
Alen explica que l’ampliació 
permetrà treballar de forma 
modular, és a dir, anar obrint 

nous dispositius en funció 
de les necessitats de cada 
moment, com passa ara amb 
el PIUC, a l’hivern. A la plan-
ta superior hi haurà 9 llits 
d’UCI, que se sumaran als 
20 actuals. També hi haurà 
una unitat covid amb 20 llits 
distribuïts de manera similar 
a una unitat de rehabilitació, 

de manera que es podrien 
convertir en una unitat de 
reanimació postquirúrgica en 
una segona fase que inclou-
ria la creació de 14 quiròfans 
més. Així es reduiria la llista 
d’espera de les intervencions 
quirúrgiques. 

Saray Alen admet les difi-
cultats per incorporar nou 
personal. “Tenim dificultats 
per trobar personal. Hi ha 
una alta demanda en tots 
els dispositius de salut, que 
competeixen per captar pro-
fessionals, Per això, mirem 
d’acostar-nos a la població de 
referència per captar profes-
sionals que viuen a l’entorn. 
Incorporem estudiants de 
tercer i quart d’Infermeria 
als nostres equips i mirem de 
seduir-los perquè apostin per 
la nostra institució.” Admet 
que alternatives com profes-
sionals d’altres països topen 
amb problemes com el de 
l’homologació de les titulaci-
ons, que allarga el procés.

La necessitat més imme-
diata és la incorporació de 
personal d’infermeria qui-
rúrgica per als quiròfans del 
centre de salut a Granollers. 
La direcció de l’hospital con-
fia que el fet d’oferir torns 
de matí farà que l’oferta de 
feina sigui més atractiva. I 
també caldran professionals 
especialitzats en pacients 
crítics, d’anestesiologia i 
pacients d’Urgències.

Mor Jaume Galobart, del 
Consell Pastoral Diocesà
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Treballaran al nou centre de salut del carrer Girona i a l’ampliació de l’equipament sanitari
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EL 9 NOU

El Dia Internacional de les 
Dones arriba dimarts enmig 
d’una guerra a Ucraïna que 
es podria convertir en la crisi 
més gran de refugiats a Euro-
pa des de la Segona Guerra 
Mundial. L’ACNUR, l’agència 
de les Nacions Unides per als 
refugiats, ha declarat el nivell 
màxim d’emergència davant 
les previsions que apunten 
que 4 milions de persones 
es podrien veure obligades 
a fugir cap a altres països si 
continuen les hostilitats. En 
aquest 8-M és de justícia, per 
tant, que centrem la mirada 
també en les dones refugia-
des: la majoria del miler de 

persones que han sortit els 
darrers dies d’Ucraïna cap a 
Polònia, Hongria, Moldàvia, 
Romania o Eslovàquia són 
dones o nenes. Aquesta doble 
condició de dona i refugiada 
les converteix en més vul-
nerables a l’hora d’afrontar 
perills i discriminacions en 
una societat que està lluny de 
poder-se definir com a plena-
ment igualitària. 

Abans de la guerra d’Ucra-
ïna, l’ACNUR ja havia alertat 
que dels 80 milions de despla-
çats forçosos registrats l’any 
2020 a tot el món, la meitat 
eren dones que, pel fet de ser-
ho, tenien menys possibilitats 
d’accés a l’educació, d’inserció 
laboral i més dificultats d’ob-
tenir la residència legal. Això 
sense parlar del risc de ser víc-
times de violències sexuals o 

tràfic de persones. Com si fos 
una gota malaia, ens hauríem 
de recordar aquestes desigual-
tats que crisi darrere crisi ens 
impedeixen fer passes enda-
vant. Les guerres, però també 
l’impacte del canvi climàtic o 
la pandèmia, van en contra de 
la igualtat de gènere. 

També cal posar el focus en 
les noves generacions. Com 
veuen la societat actual i què 

intentarien canviar? Elles han 
heretat una situació millor 
que la de les seves mares i àvi-
es gràcies a les lluites socials 
dels últims anys, però encara 
ens/els queda molta feina per 
fer. Una de preocupant és la 
forta pressió social que patei-
xen actualment les nenes i 
noies sobre el seu aspecte 
físic. Un bombardeig d’imat-
ges a través dels mitjans i les 
xarxes de cànons perfectes 
i hipersexualitzats. Aquesta 
cosificació provoca desigual-
tats, violència i una llarga llis-
ta d’efectes com els trastorns 
alimentaris. Tots plegats hau-
ríem de reflexionar, no només 
pel 8-M, què podem fer per 
posar-hi fre.

El Dia de les Dones  
i els efectes de la guerra

El passat desembre es va celebrar a Granollers el 
Mundial d’Handbol Femení. Durant 17 dies la ciutat 
va viure en clau femenina. Però no només aquests 
17 dies. Durant tot l’any 2021 la ciutat va viure en 
clau femenina. Administracions del territori, enti-
tats esportives i escoles varen organitzar jornades, 
projectes i treballs per posar en valor l’esport femení 
amb una clara vocació d’alinear-nos amb l’Objectiu 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) 5 que defen-
sa la igualtat de gènere. Al Club BM Granollers tam-
bé ho vàrem fer. Des de l’ascens de l’equip femení 
del BMG a la Divisió d’Honor Espanyola l’any 2014, 
el nostre club ha anat evolucionant per tal d’assolir 
progressivament una equitat en molts dels entorns 
de l’entitat. Però sempre hi ha espais de millora.

A resultes d’un projecte liderat pel Servei d’Es-
ports de l’Ajuntament de Granollers amb l’objectiu 
d’augmentar la participació de nenes, noies i dones 
a l’àmbit esportiu i de l’activitat física, es va disse-
nyar una eina de diagnosi per identificar la igual-
tat de gènere en les diferents entitats esportives de 
la ciutat. Al BMG la diagnosi la vàrem fer amb la 
participació de membres de tots els col·lectius de 
l’entitat: jugadors, jugadores, tècnics, tècniques, 
fisioterapeutes, coordinadors, directius i directives. 
El resultat ens va donar una bona qualificació en 
alguns dels vuit entorns avaluats, però en tres es va 
posar en evidència que calia un important i urgent 
esforç de millora.

Concretament urgia treballar a: 1) Redactar, 
aprovar i implantar un protocol per a la prevenció 
i tractament de les situacions d’assetjament. 2) Pro-
moure accions per avançar en la paritat als equips 
tècnics. 3) Promoure accions per avançar en la pari-
tat a les juntes directives.

El Pla d’Acció 2021-2022 per a l’Equitat de Gène-
re del BMG incorpora aquestes urgències i treballa 
per resoldre-les. En aquests moments, tenim sobre 
la taula l’esborrany d’un protocol específic per a la 
prevenció i tractament de les situacions d’assetja-
ment al BMG. També s’ha treballat i hem incremen-
tat considerablement el nombre de tècniques a l’en-
titat: hem passat de 8 a la temporada 2020/2021 a 
15 a l’actual temporada 2021/2022. I amb motiu de 
promoure la paritat de gènere a les juntes directi-
ves, el passat dia 25 de novembre, Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere, vàrem organitzar una 

jornada sota el títol “Dona directiva i esport, palan-
ca de transformació social”.

Tots sabem que en el món de l’esport, la presèn-
cia de dones en les directives de les federacions i 
dels clubs esportius és minoritària. Algunes esta-
dístiques de l’Observatori de l’INEF ens diuen que 
la presència de les dones en les directives de les 
federacions catalanes l’any 2020 era del 20,70%. Si 
parlem de clubs esportius catalans, el tant per cent 
de dones l’any 2015 era del 23,82%. Si ens centrem 
en la ciutat de Granollers, l’Observatori del Servei 
d’Esports de l’Ajuntament de Granollers ens diu 
que aquest 2021 la presència de dones en les jun-
tes directives dels clubs esportius de la ciutat és del 
26,90%. Entre aquests clubs hi hauria el BMG, on 
la presència de dones ha estat del 7,69%, clarament 
inferior a la mitjana.

L’objectiu de la jornada va ser posar en valor la 
realitat en clau femenina de les juntes directives de 
diferents entitats esportives, a partir de l’experièn-
cia de quatre dones: Rosa Llorens, tècnica del Servei 
Esport de l’Ajuntament de Granollers: “La incorpo-
ració de la perspectiva de gènere a les entitats espor-
tives”; Mar Coll, directiva de l’Associació Patinatge 
Artístic de Granollers: “Esports invisibles: patinatge, 
club petit - gran equip”; Maria Teixidor, exdirectiva 
del FCB (2015-2020): “FCB femení, creixent a l’om-
bra d’un equip masculí”, i Mireia Cammany, direc-
tiva del BMG (2011-2021): “10 anys vivint intensa-
ment el BMG”. La Rosa ens va explicar el projecte del 
Servei d’Esports. La Mar ens va explicar com es viu 
i es gestiona un club petit, majoritàriament feme-
ní, en un entorn amb pocs recursos i poca visibilitat. 
La Maria ens va explicar com es va construir l’actual 
equip del FCB femení des de l’origen, amb una clara 

aposta del president Josep Maria Bartomeu i el vice-
president Jordi Mestres. I, finalment, jo vaig explicar 
els meus 10 anys d’experiències en les tres àrees del 
BMG: l’àrea econòmica, origen de la meva incorpora-
ció inicial, l’àrea esportiva i l’àrea social. 

A totes les ponències va quedar clara una evidèn-
cia: en el món de l’esport hi ha dones disposades a 
liderar i dirigir les entitats esportives. Certament 
ens falten referents. Necessitem que altres dones 
tinguin referents amb qui emmirallar-se. Neces-
sitem que les dones facin un pas endavant per 
reclamar la seva presència en els òrgans de direc-
ció. Però també, i sobretot, necessitem que aquells 
homes que fins ara han gestionat en solitari el món 
de l’esport, tinguin la ment oberta i anteposin els 
interessos de l’esport a aquelles inèrcies caduques 
que ignoren i temen la presència femenina.

Al BM Granollers, després de les eleccions d’aquest 
mes de gener, s’han incorporat a la junta directiva, 
fins a dia d’avui, quatre dones. Quatre dones no és 
paritat, però suposen el 22,22% del total de direc-
tius, increment important respecte al 7,69% anterior. 
Des del club, homes i dones continuarem treballant 
per assolir la paritat. Bona feina en un entitat local, 
que hauria de replicar-se en entitats d’abast nacio-
nal, sobretot en aquelles que focalitzen en aquests 
moments totes les mirades de l’esport femení. Em 
refereixo a la futura constitució de la Lliga Profes-
sional de Futbol Femení prevista per a la temporada 
2022/2023 i a les eleccions de la seva presidència.

El futbol femení, gràcies a l’extraordinari èxit 
de l’equip del FC Barcelona, és un referent mundi-
al de l’esport femení. Per tal de preservar la seva 
independència, la nova Lliga hauria de ser gestio-
nada per un equip integrat per les i els millors ges-
tors que defensin a capa i espasa els interessos del 
futbol femení. No seria comprensible que els que 
ara tenen el monopoli del futbol masculí, amb un 
immens poder econòmic, siguin els que dominin la 
competició femenina. Tampoc no s’entendria que 
aquesta sigui dirigida exclusivament per homes. 
No, quan també hi ha dones extraordinàriament ben 
formades i preparades per liderar òrgans de direc-
ció del món de l’esport.

Els que formem part de Pimec tenim molt clar que 
això no ha de ser així. Nosaltres tenim com a bande-
ra reclamar la nostra presència al pont de coman-
dament d’aquelles entitats que tenen el poder de 
decisió per defensar els nostres propis interessos. 
No acceptem aquelles posicions de domini no repre-
sentatives que perjudiquen el nostre creixement i 
el nostre futur. No, en el món empresarial, no en el 
món de l’esport, no en cap entorn.

Anem per bon camí. No defallim. La nostra pre-
sència en els òrgans de direcció, no només del món 
de l’esport, sinó en tots els àmbits, enriqueix mol-
tíssim les organitzacions. Personalment crec fer-
mament en l’equitat de gènere però, fins que la 
societat majoritàriament no s’ho cregui, continua-
ré picant pedra amb l’objectiu que les generacions 
futures assoleixin aquesta realitat.

Dona directiva i esport, 
palanca de transformació social

ju
li

á
n

 v
á

z
q

u
ez

Mireia Cammany Dorr

Directiva del Club BM Granollers 
i vicepresidenta de Pimec
mcammany@epi-industries.com
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Camí de la primavera
Voldria agrair la magnífica referència humana que m’ha 
semblat l’article de Laura Serra Un incert dia d’hivern 
[vegeu EL 9 NOU del divendres 4 de març] sobre la situació 
propera del moment. Tots els míssils tenen capacitat per 
caure on els dirigeixin. Tots. Voldria, però, suggerir d’anar 
més a fons sobre qui i com actua el cap de la tropa invasora. 
Us recomanaria un llibre detallat i esplèndid: Putin, trenta 
anys després del final de l’URRS, de Llibert Ferri (Edicions 
de 1984, 2021). Hi ha fets i dades que feien previsible el 
retorn del feixisme soviètic amb mà d’obra barata: avui a la 
Federació Russa el jovent continua obligat a fer la mili. Mà 
d’obra obligada i barata –el factor humà– per tal d’envair 
qui els convingui, des d’Hongria, Afganistan o Txetxènia 
fins a Ucraïna. O el que vulguin, perquè la seva mentalitat 
no ha canviat. Un incert dia, sí Laura... però camí de la pri-
mavera. De la de Praga a la de Kíiv.

Josep Jallé i Alari
Cardedeu

No a la guerra
Ara ens diuen cínics, altres vegades ens han anomenat lli-
ristes (del lliri a la mà), altres cops, covards per no seguir 
els tambors de guerra i en altres ocasions ens han engar-
jolat o afusellat. I igual continua la història, plena de 
guerres. El segle passat, amb milions de morts en tantes 
guerres, hauria d’haver-nos vacunat contra la idea que les 
guerres resolen els conflictes. Res més lluny, l’atac crimi-
nal contra Hiroshima i Nagasaki ens va animar a construir 
més bombes atòmiques, de tal manera que ara tenim acu-
mulat armament nuclear per destruir qualsevol petja de 
vida a la Terra 16 cops. I els països que tenen veto a l’ONU 
són els més grans fabricants i venedors d’armes del món

Als pacifistes, per desprestigiar-nos, ens paren la tram-
pa de triar entre un dictador i l’OTAN. La meva resposta 
era: “No matis. Si mates, encara que ho creguis justificat, 
et convertiràs en un assassí.” Deserteu, tots els soldats, i 
practiqueu les tècniques de defensa popular no-violenta 
que molt bé explica Gonzalo Arias al seu llibre El anti-
golpe, publicat per l’Institut Català Internacional per la 
Pau (ICIP) i que es pot baixar d’internet. També s’han de 
llegir els llibres de Vicens Fisas o de Gene Sharp.

Per evitar les guerres cal entendre les seves causes, els 
seus efectes i els seus resultats. Però fem el contrari, ens 
armem al màxim per provocar la següent.

Anem a la guerra d’Ucraïna. El primer és saber que la 
principal víctima de la guerra és la veritat, per això és molt 
difícil fer una anàlisi del que passa. En segon lloc, tal com 
molt bé explica Eduardo Galeano, totes les guerra es fan 
per robar. El tercer és que les guerres són un gran negoci. 
El quart és que aquest negoci no és igual per a tothom, uns 
perden la vida i uns altres es fan molt més rics.

Putin és un dictador i atacar Ucraïna és un acte crimi-
nal. Ucraïna té no només el dret sinó el deure de defen-
sar-se’n. Hem nascut per ser lliures i tots hem de lluitar 
per ser-ho, però la defensa legítima que va justificar la 
bomba atòmica és un camí equivocat. És la negació de 
la intel·ligència humana. Mai l’holocaust nuclear es pot 
considerar una forma de defensa, però és el que ens ofe-
reixen les escoles d’alts estudis militars. I diuen que els 
cínics, lliristes o covards som nosaltres.

Durant els últims anys, grups paramilitars nazis han 
perseguit i assassinat a Ucraïna russos i prorussos amb 
el suport d’Occident per provocar Putin, i això complica 
més el conflicte. Gorbatxov va proposar un pla per paci-
ficar Europa i l’OTAN es va riure d’ell i va aprofitar la 
debilitat de Rússia per enfortir-se amb més països fron-
terers de Rússia. El conflicte estava servit. L’OTAN havia 

de dissoldre’s quan va desaparèixer el Pacte de Varsòvia, 
però es va afermar militarment i necessita justificar-se 
periòdicament amb la creació d’enemics nous.

El govern espanyol hauria d’enviar ajuda humanitària, 
mitjancers en conflictes, pacificadors o forces d’interpo-
sició, però prefereix enviar-hi armes per allargar la guer-
ra en un acte criminal que cal denunciar. El conflicte es 
complica. No és un tema de bons i dolents.

Què podem fer? Tenint molt en compte que aquesta 
guerra acabarà quan la Xina vulgui, que és l’única que  
en traurà profit, de tant patiment –juntament amb els 
venedors d’armes–, el primer que cal és aconseguir ajuda 
humanitària amb criteris professionals perquè arribi als 
necessitats i evitar els bandarres de sempre. El segon és 
donar suport als desertors i objectors de tots dos bàndols, 
i ajudar els ucraïnesos valents que, amb tècniques no-vio-
lentes, s’enfrontin als tancs russos, els tallin les carrete-
res i els obliguin a marxar dialogant amb ells. I el tercer 
és estudiar molt bé aquesta guerra per aprendre com atu-
rar la propera, que els fabricants d’armes ja estan prepa-
rant per augmentar el seu negoci.

Queda un tema important. Quan estem molt amoïnats 
o atemorits o distrets amb un tema que ens sobrepassa 
(teoria del shock), els governs ho aprofiten per treure’ns 
drets i llibertats. Així, doncs, alerta!

Pepe Beunza, objector de consciència 
condemnat en dos consells de guerra

Caldes de Montbui

BÚSTIA

Teatre Auditori de Granollers
A l’article titulat Des de la butaca número 678, del 
divendres 18 de febrer al suplement d’EL 9 NOU dedi-
cat als 20 anys del Teatre Auditori de Granollers (TAG), 
el periodista Paco Monja exposa una detallada histò-
ria de l’execució del TAG. Un cop llegit, pensem que 
hi manca una part de la història. Ens referim al primer 
període, quan escriu: “L’havia pensat el darrer alcalde 
franquista, Francesc Llobet i Arnan (1924-2012), i el 
projecte portava la signatura de l’arquitecte granolle-
rí Josep Maria Botey i Gómez.” L’alcalde Llobet, l’any 
1977, va encarregar a l’equip Bosch-Botey-Cuspinera el 
“Projecte de Teatre Municipal Escola de Teatre Músi-
ca i Dansa”, situat a la riba esquerra del riu Congost 
en un ampli solar, on anys més tard es va construir el 
parc de Ponent. Prèviament, el 6 d’octubre de 1977, en 
Josep Maria Botey i en Lluís Cuspinera el van presentar 
amb maqueta i plànols a Tot Art, informatiu cultural de 
TVE dirigit per Joan Anton Benach, davant del llavors 
director de l’Institut del Teatre, Hernan Bonnin. Passat 
un mes, el 16 de novembre del 1977, es va presentar al 
Museu de Granollers. Com a curiositat, cal comentar 
que en Josep Maria va recollir el tipus de sala del TAG 
de 1977 i el va incorporar al TAG del 1985. 

Per completar la història val a dir que el 1969 l’Ajun-
tament, presidit per l’alcalde Llobet, va encarregar un 
“Projecte de Teatre i Museu” a Andreu Bosch i Josep 
Maria Botey, situat en un solar de la cantonada dels 
carrers de Roger de Flor i Camps i Giró. Tampoc no es 
va portar a terme i és el solar on, després, La Caixa hi 
va construir el seu Centre Cultural i un edifici d’habi-
tatges. El 1970 en Lluís va presentar aquest treball com 
a projecte de final de carrera d’arquitecte.

Andreu Bosch i Lluís Cuspinera
Granollers

Fa uns dies es recordava el 80è aniver-
sari de la mort de l’escriptor Stefan 
Zweig (1881-1942). Les seves biografi-
es són simplement genials. Dedicades 
a alguns dels grans protagonistes de 
la història (Maria d’Escòcia, Fouché, 
Erasmus, Tolstoi...), sap captar l’essèn-
cia de les seves personalitats i les expo-
sa amb una intel·ligència i elegància 
que toca el sublim. Acompanyat per un 
domini del llenguatge excel·lent, sap 
entrar en l’ànima humana i la presen-
ta en tota la seva grandesa. Realment 
tenia un do que expressava amb gran 
talent.

 Per això sempre m’ha entristit que 
una ment tan privilegiada com la de 
Zweig, amb un coneixement de l’espe-
rit humà tan notable, al final, acabés 
suïcidant-se (i la seva dona amb ell). 
Submergit en la depressió que li va 
comportar veure el nazisme triomfant 
sobre la major part d’Europa, vençut 
pel pessimisme, no va aguantar més i 
es va rendir. Fou una víctima més d’un 
mal que pren molts rostres i formes al 
llarg de la història. Zweig, malgrat les 
lliçons d’esperança que havia après de 
la història, en aquesta ocasió va creu-
re que el mal triomfaria. No fou així. 
Amb el sacrifici de milions de perso-
nes, el mal fou derrotat, un cop més. 
De fet Zweig hi havia reflexionat en 
obres seves com Jeremiah (1916) o 
Novel·la d’escacs (1941) escrites durant 
les dues guerres mundials. Com diu al 
final d’aquest últim llibre: “Pots enca-
denar un home, però mai el seu espe-
rit.” Malgrat dir-ho tan bé, al final el 
va poder la malenconia i va perdre l’es-
perança. Això no ens ho podem perme-
tre mai. 

Acabem de començar la Quaresma. 
Som en un segle XXI que ja ens ha por-
tat una crisi econòmica, una pandèmia 
i ara la incertesa mundial de la guerra 
a Ucraïna. No podem perdre l’esperan-
ça. Aquests 40 dies que ens proposa la 
litúrgia són un temps d’interiorització, 
de pregària, de compartir, de senzille-
sa i austeritat. Són un camí interior 
de llibertat i de comunió. Són temps 
de fe, esperança i caritat. En el camí 
quaresmal tornem a trobar la raó i el 
sentit de la vida, que despullada de les 
superficialitats que sovint ens acom-
panyen ens ajuda a retrobar l’essen-
cial: la nostra relació amb Déu i amb 
els germans. Fem que la nostra biogra-
fia, encara que no l’escrigui en Zweig, 
sigui un càntic a la fe i l’esperança. El 
nostre món ho necessita. 

LA PROPOSTA ESTEV@

Zweig

Fem que la nostra 
biografia, encara 

que no l’escrigui en 
Zweig, sigui un càntic 

a la fe i l’esperança

David Abadías

Arxipreste  
de Mollet del Vallès

@santestevegr
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A l’etapa preadolescent, alguns joves, entre els 
quals m’hi compto, vam fer un sorprenent salt amb 
tirabuixó. Tan avesats com estàvem a les aigües 
plàcides de Cavall Fort, de la nit al dia ens vam cap-
bussar a l’avenc profund, però gustós, de l’audició 
de discos. De totes les immersions, Ars Eròtica, 
col·loquialment Conxita Casas, una cançó de Pau 
Riba que carregava contra la societat patriarcal i 
la repressió d’aquella època, és la que més em va 
oxigenar. Aleshores jo encara era molt jove i no 
sabia que els avis poetes del Pau, Carles Riba i Cle-
mentina Arderiu, ja havien trepitjat Sant Feliu de 
Codines, gràcies a un altre poeta i gentil amfitrió, 
Ricard Permanyer. L’avi Riba li prologaria un parell 
de llibres a mitjan anys 50: Més enllà dels sentits 
(Premi Ciutat de Barcelona) i l’Ombra perdurable. 
Els unia, doncs, una bona amistat i Permanyer, oca-
sionalment, els convidava a la seva casa d’estiueig 
al poble. No seria fins al cap de 20 anys que Pau 
Riba faria el mateix trajecte que els seus avis, ell, 
però, per venir a cantar al Cep d’Or, la sala de con-
certs d’en Vicenç Dorsé, qui després s’integraria a 
Zeleste i –de passada– m’hi incorporaria a mi tam-
bé. Oh!, fortuna del destí, poder treballar amb tots 
aquells a qui més idolatrava...

Va ser a finals de 1967 que l’escriptora i profes-
sora de l’escola Isabel de Villena, on estudiava Pau 
Riba, la Maria Aurèlia Capmany –d’orígens fami-
liars santfeliuencs– li va fer la presentació d’un 
dels seus concerts de debut, a la Cova del Drac de 
Barcelona.

Pau Riba, aquest cantant polièdric i imprescin-
dible, ens ha deixat a l’edat de 73 anys. Les darre-
res dècades vivia a Tiana (el Maresme). Aquests 
darrers mesos, en Pau feia saber a tothom que li 
havien diagnosticat un càncer de pàncrees –segons 
ell, massa tardanament– i malgrat les esperances 
de bregar-lo –fent conyeta havia dit en un mitjà 
de comunicació: “Soc un optimista radical i vull 
allargar fins als 100 anys, que no penso morir-me 
abans”–, sa voluntat era tan quimèrica com la de 
fer tornar l’aigua en vi i, ara, tot i una mort anunci-
ada, ens deixa xafats i ens planyem pel seu traspàs. 
I deixeu-me que hi posi el punt trinxeraire: mai no 
és tan sentit el plor per l’absència d’un regidor com 
per la d’un poeta trobador!

Sigueu benèvols amb mi perquè, malgrat els 14 
llibres publicats pel Pau, les seves col·laboracions 
a El Periódico i a La Vanguardia, la seva faceta d’ac-
tor en algunes pel·lícules, el seu càrrec de director-
presentador del programa Trif Tong a TV3 i, en fi, 
el seu tarannà bohemi d’incansable buscador de 
nous projectes, tan sols penso referir-me a l’apartat 
musical, i per postres ho faré de manera tangencial.

Nascut a Palma (Mallorca) el 1948, als 19 anys va 
demanar ser admès als Setze Jutges, que després de 
fer-li una prova no l’acceptaren. Segons els Jutges, 

perquè desafinava i per l’estètica musical tan allu-
nyada d’aquests cantautors. Siguem clars, Pau Riba 
ja gastava una estètica a les antípodes de la dels Jut-
ges i va posicionar-se en la seva línia rockera, sense 
deixar mai de cantar en català, i no com d’altres. De 
moment s’integraria al Grup de Folk, que va emer-
gir el 1965 amb influències del folk americà, for-
mat per ell i elements com Sisa, Batiste, Tramvia, 
Arnella, la Bonet... Riba no trigaria a emprendre 
la seva carrera en solitari i ja el 1967 obria el seu 
catàleg musical amb Taxista! i l’any següent amb 
un delicat Noia de porcellana, dos senzills enregis-
trats a Concèntric.

Va encetar el camí del rock català de forma super-
ba amb Dioptria, considerat pels entesos com el 
millor disc del rock cantat en català del segle XX. 
El 22 de febrer de 1970 Pau Riba, acompanyat per 
OM, el va presentar oficialment a la discoteca Din-
go de Granollers, per la impossibilitat de fer-ho 
al Palau de la Música de Barcelona, ja que Millet 
argumentava que el públic assistent potser no res-
pectaria el mobiliari. A la primavera del 70 el va 
tornar a presentar al Price de Barcelona.

Ha plogut sobre el meu cap / hi ha crescut herba 
molt fresca / i he sortit a passejar/  

la testa florida i verda.

El 1971 als començaments del tsunami hippy, s’esta-
bleix a Can Pep Carlos, a Formentera, i s’integra en 
aquella moguda llibertària, pacifista i contracultural 
que ja mai més no abandonaria i que el va deslliurar 
de creure en els polítics i en la democràcia. A l’illa 
enregistra, a l’aire lliure, un esplèndid disc d’Edigsa: 
Jo, la donya i el gripau  –el músic ha confessat que 
és el que més li agrada–. Torna després a Barcelona, 
on veuran la llum noves obres que engrandiran la 
seva, cada cop més, rutilant trajectòria: L’home està-

tic, Electròccid àccid alquimistic xoc; fins que el 1977 
arriba Licors, pel meu gust, un disc fabulós, un pro-
jecte per a Movieplay serie Gong, concebut des de 
la factoria de Gonzalo García-Pelayo, l’home que 
havia sabut remoure la música moderna del sud de 
la península fent emergir grups com Smash, Lole 
y Manuel, Triana... La qüestió és que amb tots els 
temes de Licors acabats, Movieplay va desautoritzar 
García-Pelayo i el disc es va haver d’acabar a l’estudi 
que Daevid Allen –ex-Soft Machine– tenia a Deià 
(Mallorca). Licors acabaria essent una de les obres 
musicals cabdals en la discografia de Riba, en la qual 
no ens podem descuidar d’Amarga crisi, De Riba a 
Riba, Virus laics, Ataràxia. Un total de 24 discos.

FENT COSTAT AL GENI

La temporada en què des de Zeleste ens ocupàvem 
de la seva promoció, coneixent la volença de l’artis-
ta per totes les celebracions amb ferum de sante-
dat, el vaig convèncer d’anar a fer una petita excur-
sió per veure una de les anunciades aparicions de 
la marededéu de Cerdanyola, que programava la 
vident doña Conchita. Arribats a l’espai de les pre-
teses aparicions marianes, res de res! Sort que vam 
poder fer una mica de gimnàstica surrealista enfi-
lats dalt de l’arbre mig vinclat per la marededéu, i 
després ens cruspírem una taula d’embotits.

L’apostasia de l’artista es va tornar a posar de 
manifest durant una gira per Espanya, en què abans 
d’entrar a Múrcia vam parar-nos a un restaurant de 
la N-340; molt a prop d’allí es perfilava imponent 
l’estàtua del Crist de Monteagudo, el Corcovado de 
Múrcia que n’hi diuen. Entaulats i a mig àpat, enca-
ra no sabem com, el Pau es va fer fonedís per espai 
d’una hora que a tots se’ns va fer eterna. En tornar, 
com aquell qui res, va dir que l’havia anat a veure 
–el Crist– amb qui havia estat xerrant... de la maria. 

Pocs mesos després, que genial!, el famós afer 
del cartell del Canet Rock de 1978 ens tornava a 
tenir entretinguts i arruïnats. Un collage dissenyat 
per ell amb una de les verges de fra Filippo Lippi 
encerclada dins d’una piràmide seminal, amb la lle-
genda: “Contrita contradictio virgo inseminanda”. 
Des del Govern Civil de Barcelona i sembla que per 
suggeriment del cardenal Jubany, se’ns va impo-
sar als organitzadors del festival –a nosaltres– una 
multa de mig milió de pessetes. 

Des de fa dues dècades, en època nadalenca i fins 
al 2021, el Pau no va deixar de representar una obra 
concebuda per ell, de base popular i tradicional; els 
seus pastorets musicals, transgressors, moderns i 
galàctics, Jisàs de Netzerit.

I encara un darrer detall del poderós ganxo de 
Pau Riba. Abans de que sorgís la famosa Movida 
madrileña, us ben asseguro que omplia a vessar 
no solament els escenaris de la geografia catalana, 
sinó els de les Espanyes: el Lope de Vega de Sevilla, 
l’Alcalá de Madrid, el Teatre Alhambra de Grana-
da... en són uns bons exemples, i jo vaig tenir la sort 
d’acompanyar-lo!

Sol de lluna, cel de glaç / dins els calaix d’un arma-
ri, / draps de dona i un infant / amb un regust enig-
màtic,/ ve de néixer, està sorprès,/ té uns grans ulls 

Modigliani,/ absents, tristos, verds i oberts/ i una 
vida fins que els tanqui.

Bon viatge còsmic, estimat.

Costa acceptar la mort dels amics, més enca-
ra quan és per duplicat. La Carme Duran Bonet, 
vídua de Marcel Galobart, ens va deixar de forma 
sobtada a 96 anys la setmana passada, d’aquella 
manera que a tots ens agradaria, sense malaltia, 

acompanyada de fills i nets, com si la mort fos el 
que segueix a la vida, malgrat que no vulguem 
entendre-ho. 

Poques hores després va morir el seu fill Jaume 
a 68 anys, delicat de temps ha, però que ha estat 
sempre al seu costat. Quina sort ha tingut la 
Carme, merescuda, però no sempre reconeguda. 
Estic segura que ambdós gaudeixen ja de la com-
panyia dels sants i parents que els han precedit.

La bona gent, la que no fa soroll però sí que 
fa feina a favor dels que els necessiten, no hau-
rien de morir mai. Em ve també a la memòria el 

seu pare, senzill i treballador, home d’una gran 
fe i esperança que, juntament amb la Carme, van 
saber transmetre als seus fills i nets.

Era un goig sentir-los parlar, compartíem mol-
tes activitats, de manera especial a l’entorn del 
Santuari de Puiggraciós, tot i que ens coneixíem 
d’anys ha, d’activitats culturals-cíviques amb el 
meu espòs Oriol i altres companys.

Segur que la Carme i el Marcel gaudeixen de lloc 
especial al cel, guanyat sense fer remor ni enre-
nou, dia a dia, ajudant i perseverant amb el bé, 
cercant l’esperança prop dels que els van precedir.

Mai no us oblidarem! Recordeu-vos de nosaltres 
els que continuem caminant vers aquesta llum que 
vosaltres ja heu trobat. Gràcies, Carme, gràcies, 
Jaume. Us sentim propers. Sé que ens retrobarem.

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

CLORAT DE POTASSA

Pau Riba, narrador immens
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Quan moren els amics...
Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa

Pau Riba, en concert al Cep d’Or, a Sant Feliu de Codines
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Para su farmacia:
Kijimea Colon Irritable PRO

(CN-195962.1)
www.kijimea.es

 Las bifidobacterias de Kijimea Colon 
 Irritable PRO se adhieren protegiendo 
 la pared intestinal irritada. Las 
 molestias intestinales recurrentes 
 se alivian significativamente. 

Kijimea Colon Irritable PRO

Para su farmacia:

Con Efecto- Parche PRO

Mejora significativamente las molestias 
intestinales

Más calidad de vida

TV

parten de la base de que 
una barrera intestinal da-
ñada suele ser la causa de 
las dolencias intestinales 
recurrentes. Incluso la más 
mínima lesión en la barrera 
intestinal puede hacer que 
los agentes patógenos y las 

sustancias nocivas pene-
tren en la pared intestinal, 
irriten el intestino y cau-
sen in� amación. Las con-
secuencias son múltiples: 
diarrea recurrente, a me-
nudo acompañada de do-
lor abdominal, � atulencia 
y, a veces, estreñimiento. 
Basándose en estos resul-
tados, los investigadores 
han desarrollado el pro-
ducto sanitario Kijimea 
Colon Irritable PRO. Las 
bi� dobacterias únicas de 
la cepa HI-MIMBb75 
(contenidas exclusiva-
mente en Kijimea Colon 
Irritable PRO) se adhieren 
a las zonas dañadas de la 
barrera intestinal, como 
un parche protector. La 
idea es que, bajo este par-
che, la barrera intestinal 
puede regenerarse, las 
molestias intestinales 
pueden desaparecer.

LO QUE DEMUESTRA 
UN ESTUDIO
Un estudio a gran es-
cala sobre el colon 

irritable ha demostrado 
recientemente la e� cacia 

de Kijimea Colon Irritable 
PRO para tratar la dia-
rrea, el dolor abdominal, 
la � atulencia y el estreñi-
miento. El factor decisivo: 
la calidad de vida de los 
afectados también mejo-
ró signi� cativamente, por 
lo que lo recomendamos. 
Pruebas cientí� cas conclu-
yentes para una dolencia 
real muy común.

Las molestias intestinales recurrentes, como la diarrea, el dolor abdominal y 
la �atulencia limitan la calidad de vida de muchas personas. Sin embargo, sólo 
unos pocos pueden hablar abiertamente de ello, y el tema se evita incluso entre 
amigos y conocidos. Para ello, los investigadores han desarrollado el innovador 
producto sanitario (Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacias), 
que por �n podría ayudar.

Basándose en estos resul-
tados, los investigadores 
han desarrollado el pro-
ducto sanitario Kijimea 
Colon Irritable PRO. Las 
bi� dobacterias únicas de 
la cepa HI-MIMBb75 
(contenidas exclusiva-
mente en Kijimea Colon 
Irritable PRO) se adhieren 
a las zonas dañadas de la 
barrera intestinal, como 
un parche protector. La 
idea es que, bajo este par-
che, la barrera intestinal 
puede regenerarse, las 
molestias intestinales 
pueden desaparecer.

LO QUE DEMUESTRA 
UN ESTUDIO
Un estudio a gran es-
cala sobre el colon 

irritable ha demostrado 
recientemente la e� cacia 

de Kijimea Colon Irritable 
PRO para tratar la dia-
rrea, el dolor abdominal, 
la � atulencia y el estreñi-
miento. El factor decisivo: 
la calidad de vida de los 
afectados también mejo-

¡Los investigadores desarrollan un producto sanitario innovador!

La imagen representa a un afectado.

Kijimea Colon Irritable PRO cumple con la normativa vigente sobre los productos 
sanitarios. Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable.
CPSP21233CAT

Se estima que en España 
cerca del 20% de la pobla-
ción padece regularmente 
de diarrea, dolor abdomi-
nal, � atulencia o estreñi-
miento. Lo que muchos no 
saben: si las molestias se 
producen de forma recu-
rrente, suele esconderse el 
síndrome de colon irritable 
detrás. En este caso, un 
producto sanitario desa-
rrollado y probado para 
combatir estos síntomas 
(Kijimea Colon Irritable 
PRO, disponible en farma-
cia) puede ayudar.

LO QUE REVELA 
LA CIENCIA 
Hoy en día, los 
c i e n t í f i c o s 
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El centre d’operacions de Distrivet, al polígon del Pla de Llerona

a r t i g a s
a d v o c at s

DESPATX ESPECIALITZAT 
EN EL DRET DE FAMÍLIA

Serveis d’assessorament en dret civil
i especialment en dret de família, amb absoluta 
professionalitat i compromís amb el client des 

de fa vint-i-cinc anys.

DRET CIVIL

DRET DE FAMÍLIA

DRET DE SUCCESSIONS

c. girona, 2, 3r 1a - 08402 granollers
tel. (+34) 93 860 43 43 - Fax (+34) 93 860 40 28

www.artigasadvocats.com
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Distrivet reforça l’expansió 
amb la integració de Coporvet
L’empresa de les Franqueses ha crescut per la via de les compres

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’aliança de la companyia 
de distribució de productes 
veterinaris Distrivet amb la 
multinacional Covetrus es 
reforça amb la integració de 
l’activitat de la firma caste-
llana del sector Coporvet. 
Aquesta operació consolida 
l’empresa de les Franqueses 
en el sector ramader a l’Estat 
espanyol i dona continuïtat a 
la via de creixement a través 
de la integració d’empreses 
que ha caracteritzat la com-
panyia en els últims anys.

Distrivet i Covetrus han 
incorporat al grup que van 
constituir a l’Estat l’any 2020 
una empresa amb més de 
vint anys de trajectòria en 
el sector ramader. Aquesta 
experiència, centrada en 
l’enfocament cap al client, 
contribuirà a fer que el grup 
de Distrivet disposi d’una 
presència més rellevant a la 
zona centre de l’Estat espa-
nyol. L’empresa vallesana 

assenyala que la integració 
al projecte global de Distri-
vet i Covetrus permetrà als 
professionals ramaders de 
la zona centre peninsular 
continuar rebent un tracte 

proper, personalitzat i local i 
al mateix temps beneficiar-se 
del valor afegit que aporta 
Distrivet.

“Amb aquesta integració, 
Distrivet demostra el ferm 

compromís per oferir al pro-
fessional ramader els seus 
serveis a tot el territori i 
convertir-nos en un referent 
per a clients, proveïdors i 
empreses”, assenyala el res-

ponsable del negoci de rama-
deria de Distrivet, Francesc 
Colomé, en un comunicat de 
la companyia. El fundador 
de Coporvet, Juan Portalés, 
remarca que la incorporació 
a una estructura més gran 
permet a l’empresa “conso-
lidar la feina desenvolupada 
al llarg dels anys, en la qual 
la part més important a l’ho-
ra de prendre la decisió ha 
estat la proximitat i l’esperit 
d’equip”.

Distrivet ha fonamentat 
bona part de la seva expansió 
en la integració d’empreses, 
que li han permès consolidar 
la posició en diferents loca-
litzacions claus a la Penín-
sula i també diversificar els 
mercats als quals adreça els 
productes veterinaris que 
distribueix. Des de 2019, ha 
integrat la firma aragonesa 
Yolanda Esteras i la catalana 
Holapet Iberian Partners, a 
més de l’andalusa La Casa 
del Campo. Anteriorment 
havia adquirit companyies a 
Madrid, el País Valencià i les 
Illes Balears.

L’any 2020, Distrivet va 
tancar una aliança amb el 
grup americà Covetrus, que 
va prendre una participació 
del 50,01% en la firma valle-
sana, que va conservar Quim 
Arimany com a director 
general. Distrivet té 8.500 
metres quadrats d’instal-
lacions al polígon de Llerona.

El punt logístic de la cadena també distribuirà a altres mercats europeus

Bike24 confia a tenir del tot operatiu 
el centre de Lliçà d’Amunt a final d’any

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El centre logístic que ocupa-
rà la cadena de distribució 
en línia d’articles esportius 
–principalment bicicletes– 
Bike24 a Lliçà d’Amunt esta-
rà plenament operatiu a final 
d’any. Segons ha avançat la 
companyia alemanya, aquest 
centre també proveirà alguns 
mercats del sud d’Europa, a 
més de l’espanyol.

L’empresa ja havia comen-
çat a madurar el mercat 
espanyol amb una pàgina 
web específica, prèvia a la 
tria de Lliçà d’Amunt com a 
centre des del qual es podran 
atendre les comandes que 
es facin des d’aquesta zona. 
Ara, l’empresa ha obert tam-
bé canals de compra en línia 
específics per als mercats 
francès i italià. La companyia 
té planificat desplegar els 
seus serveis als principals 
països europeus en els tres 
anys vinents i ha començat 
per l’Estat espanyol i, ara, per 
altres mercats del sud d’Eu-
ropa. Aquest desplegament 
té com un dels aspectes clau 
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Les obres del centre logístic, en una imatge de fa unes setmanes

una xarxa de centres logístics 
que té en el de Lliçà d’Amunt 
el primer exponent. “Bike24 
començarà a processar 
comandes des del sud d’Eu-
ropa des d’aquest centre cap 
a final d’any”, assenyala un 
comunicat de la companyia. 

La companyia té interès 
a replicar a França i Itàlia 
el model de desplegament 
que ha portat a terme a l’Es-
tat, que va començar amb 

la posada en funcionament 
d’un canal de venda en línia 
específic per a aquest mercat. 
Ara, amb una mínima estruc-
tura, ja s’estan atenent les 
comandes a partir dels recur-
sos logístics de la seu del 
grup i en els propers mesos 
començaran operacions des 
de Lliçà d’Amunt. Amb el 
magatzem operatiu del tot, 
també s’atendran demandes 
del sud de França.
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Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Luxa Welding, SL, dedicada 
a l’enginyeria mecànica per 
compte de tercers. Capital: 
3.000 euros. Administra-
dor: Romain Charles Louis 
Siegel. Adreça: Horts d’en 
Mateu, 26.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Can Mayo Serveis, SL, dedi-
cada a les instal·lacions elèc-
triques; altres activitats de 
construcció especialitzada; 
altres instal·lacions en obres 
de construcció, Capital: 
3.146 euros. Administradora; 
Yolanda Alejandro Navarro. 
Adreça: Marie Curie, 9-11.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Olevi Bio-Tech, SL, dedica-
da al comerç a l’engròs de 
productes de perfumeria i 
cosmètica; fabricació de pro-
ductes de perfumeria i cos-
mètica. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Juan Sol 
Mauri. Adreça: Barcelonès, 1.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Subirat Ales & Lagers, SL, 
dedicada al cultiu de cereals i 
llúpol, així com la fabricació, 
entre d’altres de malta cerve-
sera, llevat i llúpol, etc. Capi-

tal: 280.000 euros. Adminis-
tradors: Jorge Menárguez 
Fernández, president; David 
Rius Carrera, secretari, Ale-
jandro Feliu Pilón, conseller. 
Adreça: Espai Municipal de 
Can Malé, Naus 3-4. 

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Ipsum 10, SL, dedicada als 
serveis tècnics d’enginyeria i 
altres activitats relacionades 
amb l’assessorament tècnic; 
altres activitats professio-
nals, científiques i tècniques, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Antonio 
Fernández González. Adreça: 
Cal Gabatx, SN. 

Granollers

S’ha constituït la societat  
Inspirando Credimiento, SL, 
dedicada a altres activitats 
sanitàries; altra educació. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistradora: Carol Anton 
Castillo. Adreça: Ponent, 33.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat Re-
Cuir, SL, dedicada al comerç 
a l’engròs de tèxtils, la com-
pravenda, elaboració i trans-
formació de pells i curtits; 
disseny, fabricació, talls, apa-
rellats i acabats de tot tipus 
de calçats, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Patri-

cio Ristol Fontanet. Adreça: 
Barri i Draper, 1.

Mollet del Vallès

La societat Inybar, SL, dedi-
cada al comerç i arrendament 
de béns immobles, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 533.397,44 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 4.297.230,09 
euros.

La Garriga 

La societat Enghydra Engine-
ria i Serveis, SL, dedicada a la 
intermediació en es camps de 
l’enginyeria i l’arquitectura, 
ha fet una ampliació de capi-
tal per valor de 36.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 72.000 
euros. 

Caldes de Montbui 

S’ha constituït la societat 
Themaingrastronomy, SL, 
dedicada a l’hostaleria i 
restauració; restaurants i 
llocs de menjar. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Xukang Chen. Adreça: av. 
Josep Fontcoberta, 143.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Servicios i Desatascos, L&L, 
SL, dedicada als treballs de 
paleta i petits treballs de la 
construcció; serveis de clave-

gueram i depuració d’aigües 
residuals.  Capital: 3.100 
euros. Administrador: Juan 
Carlos Castro Robledo. Adre-
ça: Sant Antoni, 73

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Translliçà, SL, dedicada al 
transport de mercaderies per 
carretera; serveis de càrrega 
i descàrrega de mercaderies; 
logística; altres activitats 
annexes al transport. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
José Luis Puerta Chiguala. 
Adreça: av. Ca l’Estapé, 17.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Ikal Foods 2021, SL, dedicada 
a la venda i comercialització 
de productes alimentaris i 
de cosmètica: l’assessora-
ment comercial en la venda 
de productes alimentaris i 
cosmètics; intermediació 
en el comerç de productes 
alimentaris i de cosmètica. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: James Boyd. Adre-
ça: Palautordera, 11, PI Can 
Prat.

Campins

S’ha constituït la societat 
Axindustria, SL, dedicada a 
la comercialització de peces 
metàl·liques; compravenda 
de producte de metall per a 

la seva posterior comercialit-
zació, tant a particulars com 
a empreses de manera direc-
ta o a través d’e-commerce, 
etc. Capital: 3.500 euros. 
Administradora: Aixa Roca-
salbas Ruiz. Adreça: passeig 
de les Tres Germanes, 12.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Efecto Camper, SL, dedicada 
a la compravenda, distribu-
ció, importació i exportació 
de vehicles i béns: campe-
rització dels vehicles propis 
o de tercers. Capital: 3.000 
euros. Administradors: Dídac 
Escribà Montalbo, Jan Solani 
Balderas. Adreça: av. Corts 
Catalanes, 6.

Cànoves i Samalús

La societat Inipack Iniciati-
ves Comercials, SL, dedicada 
a la fabricació de paper i 
cartró ondulats, envasos 
de paper i cartró, la inter-
mediació en el comerç de 
productes diversos, activitat 
immobiliària i la compraven-
da a l’engròs i al detall de tot 
tipus de peces de roba, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 3.000 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 6.100 euros. 
La societat ha traslladat el 
domicili social al carrer de la 
Riera, 69.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Precintia  
obre nous 
mercats amb  
la certificació 
per a tacògrafs

La Llagosta

EL 9 NOU

El fabricant de precintes 
de seguretat Precintia ha 
obtingut la certificació del 
compliment de la norma de 
tacògrafs, els aparells que 
mesuren els quilometratges 
i els temps de conducció en 
vehicles de transport per 
vetllar pel compliment de les 
normatives del sector. La cer-
tificació converteix l’empre-
sa de la Llagosta en una de 
les proveïdores per al sector. 
Prèviament, l’empresa havia 
participat en les reunions 
tècniques europees.

La normativa assenyala 
proves que han de passar els 
precintes de seguretat. Se’n 
comprova la resistència al 
contacte de líquids, el com-
portament a diferents tem-
peratures, la tolerància a la 
humitat o la reacció davant 
de vibracions. Precintia per-
tany al grup BB Trends, que 
es va adjudicar l’any passat la 
unitat productiva.
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L’alcalde, Josep Mayoral, a la dreta, conversa amb Daniel Boil (Pimec) i la regidora Gemma Giménez al final de l’acte

Pimec col·laborarà en l’impuls 
de la nova fira de Granollers
L’associació fa difusió de la Fira de l’Economia Verda i Circular

Granollers

EL 9 NOU

L’associació empresarial 
Pimec s’ha compromès amb 
la nova Fira de l’Economia 

Verda i Circular, que serà 
la principal manifestació 
firal de la propera Ascensió 
a Granollers. Aquest diven-
dres, l’Ajuntament i l’entitat 
empresarial van donar a 

conèixer aquest compromís, 
recollit en un conveni de col-
laboració. 

El president de Pimec al 
Vallès Oriental, Daniel Boil, 
es mostra convençut que 

aquesta nova proposta firal 
portarà a “un bon resultat 
per al territori i per a la 
ciutat”. És una proposta que 
està en línia amb alguns dels 
objectius de la mateixa asso-
ciació empresarial, i Pimec 
ja n’ha fet difusió entre els 
socis per aconseguir més par-
ticipació i també col·laborarà 
en les jornades tècniques 
paral·leles a la Fira, amb acti-
vitats vinculades als objec-
tius de desenvolupament 
sostenible (ODS).

“Aquest nou model firal 
només pot reeixir si té les 
aliances oportunes”, expressa 
l’alcalde, Josep Mayoral, per 
destacar la col·laboració com-
promesa per Pimec. El nou 
model firal “vol mantenir la 
tradició, però també projec-
tar-se cap al futur”, afegeix.

Granollers havia plantejat 
la necessitat d’empènyer 
novetats en el model de fira 
i, després de dos anys sense 
una Ascensió amb estands, 
la represa es farà a través 
d’aquesta nova manifestació. 
“Volem que sigui la llavor 
d’un nou model de fira que 
contribueixi a una societat 
més sostenible i més justa”, 
assenyala la regidora de Pro-
moció Econòmica, Gemma 
Giménez. “Pimec és un agent 
clau per configurar aquest 
nou model”, remarca la regi-
dora per referir-se a l’acord 
amb la patronal.
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Una obra de Cinta Vidal, a la 
portada del disc de Tears for Fears

Curt Smith i Cinta Vidal, el 3 d’octubre de 2021, a l’exposició “Concrete” al Museu d’Art i Història de Lancaster

La portada del disc

Cardedeu

Teresa Terradas

La projecció internacional 
de l’artista Cinta Vidal, de 
Cardedeu, no para de créixer. 
Després dels diferents tre-
balls muralistes i una exposi-
ció de quadres fets en diver-
ses ciutats dels Estats Units, 
ara, una obra de la pintora i 
muralista ha arribat també al 
món discogràfic, il·lustrant la 
portada del nou disc del lle-
gendari grup britànic Tears 
for Fears, The tipping Point, 
aparegut després de 17 anys 
de silenci. 

Vidal està contenta i 
il·lusionada amb aquesta 
“col·laboració tan boja”, que 
va començar quan la disco-
gràfica del grup es va fixar 
en la seva obra, que apareix 
sovint a les xarxes socials. 
“Tinc un perfil molt visible 
a les xarxes socials i tam-
bé darrerament he tingut 
certa visibilitat en revistes 
d’art dels Estat Units. Per 
això, la discogràfica es va 
posar en contacte amb mi 
demanant-me permís per 
utilitzar la imatge d’una 
obra meva i amb la intenció 

de modificar-la, però jo els 
vaig dir que no tenia temps 
de fer-ho, i els vaig oferir la 
imatge que ja tenia”, explica 
l’artista. 

També remarca el fet que 
dos integrants del grup, 
un dels quals viu als Estats 
Units i l’altre a Anglaterra, 
sense dir-se res i saber-ho 

van escollir la seva imatge 
entre les diverses propostes 
que els havia presentat la 
discogràfic. “Tot plegat és 
molt simbòlic i m’ha fet una 
il·lusió molt gran”, reconeix 
Vidal.

L’obra escollida segueix 
la tònica habitual de la seva 
producció artística, amb per-

sonatge i elements diversos 
en escenes que desafien la 
llei de la gravetat. La pintura 
havia format part, fa uns tres 
anys, d’una exposició que 
l’artista de Cardedeu havia 
fet a Los Angeles, on ja fa 
temps que treballa amb la 
galeria Thinkspace Gallery. 
“L’obra es va vendre i ara 
només en queda la imatge 
digital, que és la que vaig 
enviar en alta resolució a la 
discogràfica”, explica.

Precisament, va ser en una 
altra exposició, la que Vidal 
va fer l’any passat al Museu 
d’Art i Història de Lancas-
ter, a Califòrnia, on va conèi-
xer Curt Smith, un dels dos 
components del grup. Era el 
20 d’octubre quan el músic 
es va presentar a la galeria 
amb la seva dona per visitar 
l’exposició. “Volia comprar 
un dels quadres però no va 
ser possible perquè ja esta-
ven tots venuts”, explica 
Vidal.

BUSCANT L’EQUILIBRI

L’artista considera que la 
pintura que il·lustra la por-
tada és molt adient per al 
moment en què viuen els 
dos components del grup, 
“fent un balanç d’allò viscut 
i buscant un equilibri entre 
ells dos després de la sepa-
ració i les problemàtiques 
viscudes”. La imatge, de fet, 
mostra un cert equilibri des-
equilibrat. “És un treball que 
té moltes connexions amb 
el grup, amb el sentit de 
les cançons, més enllà que 
pugui agradar per la seva 
estètica. El grup és elegant i 
la imatge també té un punt 
d’elegància”, comenta Cinta 
Vidal.

A més de servir per 
il·lustrar la portada del disc, 
el grup també la projecta en 
alguns dels seus concerts, 
que Vidal espera que arribin 
a Barcelona, on aniria segur. 
“Tears for Fears és un grup 
clàssic, del qual havia escol-
tat moltes de les seves míti-
ques cançons, i ara, haver 
col·laborat amb ells ha estat 
tot un honor, no m’ho hauria 
imaginat mai.” 

En aquests moments, Cinta 
Vidal ja està preparant una 
altra exposició que presenta-
rà l’any que ve a Nova York, 
de la mà de la mateixa galeria  
Thinkspace Gallery. El juny 
d’aquest any, a més, comen-
çarà a pintar una sèrie de 
murals per diferents països 
d’Europa com Portugal, Itàlia 
o Alemanya.

Montmeló 
prorroga 
l’exposició  
“God of Pop”

Montmeló

EL 9 NOU

El Museu de Montmeló 
prorroga l’exposició “God of 
Pop” del Mag Lari fins al 12 
de març. La bona acollida per 
part del públic i la bona rela-
ció amb l’artista han fet que 
la seva obra es pugui visitar 
durant una setmana més. 
 Josep Maria Lari, conegut 
popularment com a Mag 
Lari, ensenya per primera ve-
gada la seva vessant artística, 
on fusiona dues de les seves 
grans passions: la pintura i 
Michael Jackson. L’exposició 
parteix de les grans pintures 
de l’art romànic català però 
caracteritzades amb la figura 
del Rei del Pop. L’artista és 
fidel a l’estil triat, i l’obra 
està creada sobre retaules 
pintats a l’oli sobre fusta.

Cada una de les 14 peces 
està inspirada en escenes 
bíbliques i combinades amb 
passatges mítics de la vida i 
la carrera de l’artista nord-
americà. Complementen la 
col·lecció 10 quadres en petit 
format amb estil PopArt, on 
el Mag Lari transforma els 
rostres de personatges histò-
rics en Michael Jackson, entre 
els quals hi ha Frida Kahlo, 
Albert Einstein, Jesús de Nat-
zaret o Marilyn Monroe. En 
conjunt, la col·lecció desprèn 
una bona dosi de surrealisme, 
ironia i humor. 

 El conegut il·lusionista va 
inaugurar l’exposició el pas-
sat 11 de febrer al Museu de 
Montmeló, i un centenar de 
persones es van acostar per 
conèixer la vessant pictòrica 
del Mag Lari. Ell mateix reco-
neixia el dia de la presenta-
ció que li feia molta il·lusió 
presentar una mostra que 
mai hauria pensat que un dia 
sortiria a la llum.

L’artista, que sempre ha 
tingut interès per l’art, segu-
rament perquè la seva mare 
és pintora, va pensar aquesta 
mostra fa més de 30 anys, 
durant un viatge, on va veure 
un retaule romànic i va pen-
sar que seria divertit substi-
tuir la imatge de Jesucrist per 
Michael Jackson. Ell mateix 
defineix aquesta exposició 
com un homenatge en clau 
d’humor al Rei del Pop.  

Exposició de la Torre 
Roja a Sant Pere
Sant Pere de Vilamajor

La Mongia de Sant Pere de 
Vilamajor acull l’exposició 
“La Torre Roja com mai l’has 
vista”, amb fotografies d’En-
ric Planas. També es pot veu-
re un audiovisual.

El grup britànic ha fet servir una pintura seva per al seu nou àlbum, després de 17 anys
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Roger Canals, al centre, durant el concert de diumenge a la tarda al Teatre Auditori Cardedeu, amb el públic repartit al voltant de l’escenari

Conversa al Museu 
de Granollers entre 
Susy Gómez i 
Frederic Montornès

Granollers

El Museu de Granollers 
ha organitzat per aquest 
dijous una conversa entre 
l’artista Susy Gómez, de 
Pollença, i el crític d’art 
Frederic Montornès, gran 
coneixedor de la seva obra i 
amic. L’equipament té al seu 
fons d’art quatre dibuixos 
de Susy Gómez, dels anys 
2002-2007, el període en 
el qual es va dur a terme el 
projecte d’adquisicions d’art 
contemporani de Manel 
Clot. Actualment formen 
part de l’exposició perma-
nent del Museu, “Afinitats. 
Sobre les col·leccions del 
Museu de Granollers”. L’ac-
te, que començarà a les 7 de 
la tarda, forma part del Dia 
Internacional de la Dona 
Treballadora.

Concert de 
Sonorum Mare, 
aquest dijous  
a l’Ametlla
L’Ametlla del Vallès

Sonorum Mare actuarà 
aquest dijous a les 7 de la 
tarda a la Sala Teatre de 
l’Ametlla del Vallès, dins el 
Cicle de Joves Intèrprets. 
Es tracta d’una formació de 
dones intèrprets compro-
meses amb la investigació i 
l’estudi de tècniques inter-
pretatives històricament 
informades i a la interpreta-
ció d’un repertori que abor-
da els períodes des del segle 
XIII fins al segle XVIII 
amb instruments originals, 
o rèpliques d’aquests. La 
formació està integrada per 
Ana Nicolás de Cabo, per-
cussió històrica; Jacqueline 
Bordón, flauta travessera 
històrica, i Alba Asensi, arpa 
històrica i veu.

Roigé tanca el cercle

Cardedeu

Oriol Serra

A Roger Canals, l’inici de la 
pandèmia el va enxampar 
en el moment més inoportú. 
Tot just encetat el mes de 
març de 2020, va presentar 
al Teatre Auditori Cardedeu 
(TAC) el segon disc del seu 
projecte de cançó d’autor 
Roigé, Ingràvid. Era l’inici 
d’una gira que havia de fer 
escala en alguns dels esce-
naris més anomenats del 
país. Aleshores va arribar el 
confinament i li va frustrar 
tots els plans. Però en lloc 
de caure en el derrotisme, va 

aprofitar l’aturada general 
per començar a pensar en 
nous projectes. 

“Avui fa exactament dos 
anys que vam presentar 
Ingràvid en aquest mateix 
escenari. Aleshores ningú 
hauria dit que en qüestió 
d’una setmana estaríem tan-
cats a casa, i que tot plegat 
acabaria durant tot el que ha 
durat. Dos anys després, per 
fi podem retrobar-nos i tan-
car el cercle que vam obrir 
aquell dia”, va reflexionar 
diumenge a la tarda durant 
l’estrena al mateix TAC de 
360º, un concert immersiu 
que va començar a projectar 

durant la quarantena, que ha 
finançat a través d’una cam-
panya de micromecenatge i 
que ha acabat de posar a punt 
aquestes últimes setmanes 
amb una residència al TAC.

Amb el públic repartit 
al voltant de l’escenari, el 
concert s’emetia simultàni-
ament en streaming i es va 
enregistrar amb una càmera 
de 360º perquè els mecenes 
puguin tornar a gaudir de 
l’experiència des de casa amb 
format 3D. Amb la banda que 
l’acompanya habitualment 
reforçada per una dinàmica 
secció de vents, va oferir un 
generós repàs al seu catàleg i 

va aprofitar-ho per presentar 
composicions inèdites tan 
suggeridores com “Desper-
tar” o la pròpia “360”, exerci-
ci de soul gran reserva que va 
obrir i tancar el concert.

Amb el suport puntual de 
convidats com Laia Llach, 
Gemma Abrié, Sandra Bau-
tista o fins i tot una coral 
de gospel sencera, va treu-
re la pols de perles com 
“Reversible” o “Una vaga 
indefinida”, va versionar en 
català el “Redemption Song” 
de Bob Marley i va dedicar 
“Los nadies”, poema musicat 
d’Eduardo Galeano, a les víc-
times de la guerra.
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Claudia Allmang en un moment de l’actuació a l’espai de La Tèrmica

Tast a cegues

Granollers

X.G.G.

Dissabte a la nit, just un any 
després d’haver ofert una ver-
sió reduïda del FemPop per 
estar immersos en una de les 
onades de la covid, la tripula-
ció d’aquest reivindicatiu fes-
tival va tornar a aterrar a dife-
rents espais de la fàbrica Roca 
Umbert de Granollers. Amb 
puntualitat exacta, el projec-
te pilotat per la promotora i 
companyia discogràfica Son 
Canciones va recollir gairebé 
un centenar de passatgers, 
curiosament d’edats força 
dispars, per completar el seu 
dissenyat trajecte musical. 

Començant a la recuperada 
Tèrmica, on la joveneta Clau-
dia Allmang va estrenar amb 
candidesa el seu incipient 
repertori de pop intimista; 
continuant al Centre d’Arts 
en Moviment per escoltar el 
delicat indie dels substituts 
Bianca Steck i Rubén Campo, 
i finalitzant el recorregut 
a l’escenari de la sala Nau 
B1 amb la saborosa mixtura 
de flamenc i folklore llati-
noamericà de la cantant i 
violinista Irene Zugaza. La 
tradicional copa de cava de 
regal i una vigorosa sessió 
d’electrònica a càrrec de la 
DJ local Fluffly Clouds van 
ser el colofó ideal.

Nova edició del FemPop a Roca Umbert

El cantautor de Cardedeu estrena el concert immersiu ‘360º’ al TAC
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L’encesa de la pila carbonera va aplegar molta gent aquest diumenge al migdia

La carbonera torna a fumejar
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Martí Boada, al mig assegut, va ser el convidat d’honor

Cànoves i Samalús

Ignasi Abad

La carbonera de Cànoves ja 
tornar a treure fum. L’As·
sociació El Sui de Festes i 
Tradicions ha organitzat 
enguany la 15a edició de 
la Mostra de Carboneig de 
Cànoves, que va començar el 
cap de setmana del 19 i 20 de 
gener amb la construcció de 
la barraca de carboners, i va 
continuar el cap de setmana 
passat amb la tria i l’empila·
ment de la llenya, abans de 
l’encesa, aquest diumenge. 
En les properes setmanes es 
faran altres actes relacionats 
com la ruta dels carboners, 
el sopar de carboners i actu·
acions com la que va oferir la 
Colla Bastonera de Cànoves 
abans de l’encesa del foc. 

Precisament, l’encesa de 

la pila carbonera, l’element 
central de la mostra, va ser 
un dels moments més espe·
rats de diumenge, on van 
acudir centenars de perso·
nes. El celoní Martí Boada, 
doctor en Ciències Ambi·
entals, va ser el convidat 
d’honor per encendre el foc 
després de fer un breu dis·
curs d’agraïment per la tasca 
i de conscienciació pel medi 

ambient. L’acte el va encetar 
la presidenta de l’Associació 
El Sui, Neus Massaguer, i 
l’alcalde del poble, Josep 
Cuch. Els ponents van agrair 
la feina dels col·laboradors 
que han fet possible l’actual 
edició i van informar que 
a partir d’ara la mostra es 
farà els anys parells. Les 
diferents activitats del matí 
van ser dinamitzades per 
dos col·laboradors que, amb 
micròfon a la mà, anaven 
explicant el que succeïa 
amb un toc d’humor per fer 
encara més amè el matí. La 
jornada matinal va acabar 
amb l’entrega de premis 
del concurs de dibuix en 
categoria infantil, júnior i 
adults. A la tarda del mateix 
diumenge, es va fer la tradi·
cional presentació de llibres 
de la mostra.

Enguany, l’activitat es 
dedica a dos dels fundadors 
de la mostra que han mort en 
aquests darrers anys, Miquel 
i Teresa Cuch, membres 
de l’Associació El Sui. Una 
trentena de voluntaris i col·
laboradors han contribuït 
amb el seu esforç i dedicació 
per vigilar la pila carbonera 
durant 24 hores al dia. Fins al 
27 de març no acabarà aques·
ta mostra, que sens dubte 
és una de les festes més 
tradicionals i populars de la 
comarca. 

La mostra 
d’aquest any 
està dedicada 

a Miquel  
i Teresa Cuch

Reconeixement 
als col·laboradors 
de Ràdio Mollet
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet va 
reconèixer la setmana passa·
da la tasca dels col·laboradors 
de Ràdio Mollet durant la 
temporada 2020/2021. En 
total, 24 programes van con·
tinuar emetent·se durant 
els mesos més durs de la 
pandèmia, realitzant·se des 
dels domicilis dels mateixos 
col·laboradors, amb el suport 
dels tècnics de l’emissora. 
L’alcalde, Josep Monràs, va 
entregar una Dona d’Aigua 
personalitzada a cada un 
d’aquests programes.

La Garriga celebrarà 
la desena edició de la Fira de  
la Botifarra de l’1 al 3 d’abril

Gran Centre farà dissabte 
vinent la Gran Fira 
al Carrer de Granollers

La Garriga

EL 9 NOU

Els carrers i places del centre 
de la Garriga acolliran la 10a 
edició de la Fira de la Botifar·
ra de l’1 al 3 d’abril. Segons 
ha avançat l’àrea de Promo·
ció Econòmica de l’Ajunta·
ment, serà un cap de setmana 
festiu, ple d’activitats de 
divulgació gastronòmica amb 
l’objectiu de posar en valor 

la botifarra del municipi, 
i alhora oferir un espai de 
dinamització social.

Durant tot el cap de set·
mana, el recinte firal acollirà 
activitats com ara espectacles 
teatrals, tallers, animació 
infantil o actuacions musi·
cals. També tornarà l’espai 
de mercat amb mostres de 
formatges i altres productes 
d’alimentació artesans i de 
proximitat.

Granollers

EL 9 NOU

L’associació de comerciants 
Gran Centre de Granollers 
celebrarà aquest dissabte 
una nova edició de la Gran 
Fira al Carrer, una mostra on 
participaran bona part dels 
establiments associats a l’en·
titat, que vendran els seus 
productes a peu de carrer. 
La fira, que se celebra cada 

mig any, vol posar en valor 
el comerç local i donar·ne a 
conèixer l’àmplia oferta.

Tot i haver·se programat 
inicialment dissabte passat, 
les previsions meteorològi·
ques adverses van fer optar 
els organitzadors per repro·
gramar·la al cap de setmana 
vinent. La Gran Fira al Carrer 
se celebra dos cops l’any. 
L’última edició es va fer el 
setembre passat.

Diumenge es va fer l’encesa de la carbonera de Cànoves amb Martí Boada com a convidat
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Una entitat viva i orgullosa
Una exposició i una xerrada recorden els 90 anys de l’Esbart Dansaire Granollers

A l’esquerra, Pere Illa, a la botiga Foot on Mars, es mira un maniquí amb un vestit del segle XIX. A la dreta, Josep Capdevila, en primer terme, amb Jaume Ginestet, Pepus Costa i Conxita Armengol
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Granollers

J.V.

“Aquest 90è aniversari recor-
da a tothom que l’Esbart 
Dansaire Granollers és una 
entitat viva i orgullosa de les 
coses que ha fet.” Ho va dir 
divendres al vespre Pepus 
Costa, president de l’Esbart 
Dansaire Granollers, a l’ini-
ci de l’acte que es va fer al 
Museu per recordar els 90 
anys d’història de l’entitat. 
També hi van participar 
Josep Capdevila, Jaume 
Ginestet i Conxita Armengol, 
que van repassar diferents 
etapes de la seva història.

Josep Capdevila, que l’any 
2010 va escriure el llibre L’Es-
bart Dansaire de Granollers, 
el número 18 de la col·lecció 

Coneguem Granollers, va 
repassar els orígens de l’enti-
tat, quan l’any 1931 un grup 
de joves de l’Orfeó Granolle-
rí i el Foment de la Sardana 
van constituir l’Esbart de 
Dansaires Granollerí. La pri-
mera ballada va ser el 14 de 
febrer de 1932 i la primera 
ballada de l’esbart infantil, el 
1936, amb els mestres Pere 
Riera i Josep Gutinell. Abans, 
però, ja hi ha constància 
d’una ballada de l’orfeó al 
desaparegut cinema Majes-
tic, l’any 1929, a benefici de 
les víctimes de l’incendi de 
les Gavarres i el Montnegre. 
Capdevila recordava que 
Antonio Agulló, mestre de 
l’Esbart Dansaire Català, 
venia a Granollers a dirigir 
els assajos. I també es va 

referir especiament a la figu-
ra de Josep Sala Perramon, 
que va marcar la història 
de l’entitat que va presidir 
durant prop de quatre dèca-
des. Ell va tenir un paper 
clau en la recuperació des-
prés del parèntesi de la Guer-
ra Civil. L’any 1941 va reapa-
rèixer amb el nom de Grupo 
Folclórico Granollers, que 
l’any següent va intervenir 
en una ballada a la plaça Sant 
Jaume de Barcelona amb 
motiu d’una visita que va 
fer el cap d’estat, el general 
Franco. Capdevila va desta-
car la gran activitat que hi va 
haver fins als anys seixanta, 
amb la representació d’obres 
de teatre, les cantades de 
Caramelles, els Pastorets o la 
celebració de la Castanyada. 

Anys més tard, una de les 
fites que va destacar va ser 
la creació dels Coros y Dan-
zas de la Sección Femenina, 
l’any 1973, que va debutar 
a les festes de l’Ascensió, 
la designació de Granollers 
com a Ciutat Pubilla de la 
Sardana, el 1976, o la creació 
de l’Agrupació Folklòrica de 
Granollers, l’any 1977, amb 
Jaume Bellavista com a pre-
sident.

Per la seva banda, Jaume 
Ginestet, un dels mestres 
del grup, va repassar la his-
tòria, des de finals dels anys 
setanta i durant els vuitanta 
amb fets com la participació 
al Festival Internacional del 
País de Gal·les del 1978 o 
l’apadrinament de l’esbart de 
Cornellà de Llobregat. Con-

xita Armengol es va referir 
a la darrera etapa, des dels 
inicis dels anys noranta i el 
paper que va tenir el direc-
tor Carles Morales, de Sant 
Cugat, en la renovació dels 
balls. “Li vam deixar clar 
que nosaltres volíem fer ball 
tradicional, però es va anar 
introduint el concepte d’es-
pectacle.” Així van arribar 
els primers espectacles, com 
Plou i Fa sol, en Risto balla sol 
o Batecs i també èxits com 
el tercer lloc al festival de 
Cantonigròs. Armengol va 
destacar la renovació de tot 
el vestuari i el lligam entre 
els infants i el cos de dansa.

EXPOSICIó I JOC

Fins al 17 de març es poden 
veure als aparadors de 51 
botigues del centre vestits, 
complements i fotografies de 
l’esbart. I a 22 comerços més 
un joc adreçat als infants 
que consisteix a trobar unes 
espardenyetes amagades a 
les botigues.

A l’esquerra, l’equip dels Vilabots, de Sant Pere de Vilamajor; i, a la dreta, els Legolàctics, de Llinars, amb els trofeus acreditatius
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Legolàctics, de Llinars, han guanyat el segon premi al torneig celebrat a la UVic

Vilabots guanya la X First Lego League

Sant Pere de Vilamajor

EL 9 NOU

L’equip Vilabots, de Sant 
Pere de Vilamajor, ha gua-
nyat la desena edició de la 

First Lego League Challenge, 
el torneig STEAM celebrat 
dissabte a la Facultat de 
Ciències i Tecnologia de la 
UVic. El segon classificat ha 
estat l’equip Legolàctics, una 

iniciativa familiar de Llinars 
del Vallès que ja havia gua-
nyat la competició en l’edició 
passada. El tercer premi 
ha estat per a Last Cold, de 
Montcada i Reixac. Tots tres 

han obtingut la classificació 
per a la gran final estatal, 
que tindrà lloc el 2 d’abril a 
Màlaga.

Els Vilabots, que l’any 
passat ja havien obtingut la 

tercera posició, han guanyat 
la prova per partida doble, 
ja que també han rebut una 
menció especial pel projecte 
d’innovació, que els permetrà 
participar en la final estatal 
per accedir al Global Innova-
tion Awards, un premi inter-
nacional que té l’objectiu 
d’encoratjar els equips a bus-
car les solucions més innova-
dores als problemes reals.

El campionat classificatori 
ha comptat amb la partici-
pació de 240 participants 
d’entre 10 i 16 anys de 33 
equips d’arreu de Catalunya. 
En el desenvolupament de 
la competició STEAM (acrò-
nim en anglès de Ciència, 
Tecnologia, Enginyeria, Art 
i Matemàtiques), tots els 
equips han hagut de posar a 
prova els seus robots en tres 
rondes de torneig i al mateix 
temps presentar el seu pro-
jecte científic relacionat amb 
el lema “Cargo connect”, que 
girava entorn del transport i 
la logística. Els participants 
també han hagut d’explicar 
com han dissenyat el robot.
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La colla de gitanes de Palautordera fa ‘El ball de les cintes’ diumenge al migdia a la plaça de la Vila

Sta. Maria de Palautordera

Pol Purgimon

Feia anys que les Gitanes de 
Palautordera no atreien tan-
tes persones al voltant de la 
plaça de la Vila. La colla s’ha 
impulsat els últims mesos i 
s’ha donat a conèixer a tot 
el poble, malgrat que aviat 
ja farà 15 anys que un grup 
de veïns el va recuperar. 

“N’hem fer molta difusió: 
per les xarxes socials, hem 
repartit fulletons a les bús-
ties de les cases i per Nadal 
vam organitzar el pessebre 
vivent. Ha estat una feina de 
picar molta pedra”, explicava 
aquest diumenge al migdia 
el president de la colla, Marc 
Gallardo. 

Ell mateix –enfundats per 
sobre els turmells– duia la 

rèplica d’uns camals del Ball 
de Gitanes antiquíssims, 
que l’estiu passat van trobar 
mentre desmantellaven una 
casa del poble. “Mira, mira”, 
els ensenyava Gallardo amb 
orgull, mentre sonaven les 
primeres tonades del ball de 
la mà de l’escola de música. 
A les files davanteres hi 
ha qui lluitava per tenir el 
millor lloc per veure les 15 

parelles que formen la colla 
de Palautordera. I també 
per estar atents als diablots 
i als balls dels convidats: les 
Gitanes de Montblanc (Con-
ca de Barberà) i dels basto-
ners Quico Sabaté, de Sant 
Celoni. Entre uns i altres, 
van ballar la polca quatre 
vegades. Primer, la versió de 
Palautordera, més lenta; des-
prés, més animada; a ritme 

de bastons o amb els movi-
ments suaus del Ball d’Ho-
menatge. A més d’aquestes 
peces, hi van sonar el Vals 
Jota o la Catxutxa i també 
s’hi va ballar amb cintes, aga-
fades d’un bastó amb l’escut 
de Palautordera plantat a 
sobre. Des d’un micròfon, la 
conductora de l’acte dema-
nava silenci perquè els balla-
dors poguessin anar seguint 
les notes.

A la ballada, tampoc hi van 
faltar el Capità de Cavall ni 
la Vella, que aquest any es 
lamentava de no saber on 
tenia el Vell. “O ha pillat la 
covid i l’han ingressat. O ha 
agafat una turca i no sap com 
tornar”, va explicar davant de 
tota la plaça. Instants abans 
de la ballada, el Capità de 
Cavall i la Vella tancaven la 
cercavila prèvia. 

El primer, en comptes 
d’anar amb cavall, estava 
escarxofat al capdavant d’un 
cotxe Trumpf del 68. “Quan 
vaig provar de pujar sobre el 
cavall, em va llançar a terra 
i em va fer una fissura a les 
costelles”, explicava Daniel 
Viñallonga, el Capità de 
Cavall, que també presumia 
de ser de Mollet. Enfilada a 
la part de darrere del cotxe, 
hi havia la Vella: un altre 
forà, Ivan López, de Sant 
Celoni, que ja fa un grapat 
d’anys que també s’apunta a 
les Gitanes de Palautordera. 
“També tenim gent de Vic i 
de Montornès”, afegia Marc 
Gallardo.

La colla continuarà crei-
xent els propers mesos. Per 
Sant Jordi estrenaran un 
conte. L’han titulat La dansa 
ens uneix. És il·lustrat i han 
avançat que segueix la histò-
ria d’una nena fins al dia que 
balla Gitanes.

El Cluster Craft Beer de Lliçà d’Amunt acull el tast del Barcelona Beer Challenge

Cerveses artesanes al punt de mira
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La reunió de 60 jutges internacionals s’ha fet durant tot el cap de setmana

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El Cluster Craft Beer, situat 
a l’espai de Can Malé a Lliçà 
d’Amunt, ha acollit aquest 
cap de setmana 60 jutges 
internacionals de 15 països 
diferents amb l’objectiu 
de decidir les medalles del 
Barcelona Beer Challenge. Els 
premiats es donaran a conèi-
xer en la gala que tindrà lloc 
en el marc de la fira InnBrew: 
The Brewers Convention, els 
dies 31 de març, i 1 i 2 d’abril 
a la Farga de l’Hospitalet.

Els jutges, reunits durant 
tot el cap de setmana a Lliçà 
d’Amunt, s’han dedicat a fer 
un tast de les 1.315 cerveses  
de 215 cerveseres inscrites 
en aquesta setena edició, 
i que suposen el rècord de 
participació en el concurs. 

“Podem dir que és el concurs 
de cervesa més important 
de l’Estat”, afirma Miquel 
Rius, director del Barcelona 
Beer Challenge. En la darrera 
edició hi van participar 1.251 
cerveses.

Rius explica que en aquest 
concurs estableixen 64 catego-
ries, en cada una de les quals 
es concedeixen tres medalles 
d’or, plata i bronze. “Els jutges 
determinen quina és la millor 
cervesa de cada categoria.” 
La cervesera amb més meda-
lles rep el títol honorífic a la 
Millor Cervesera de l’Any. 
“Guanyar el concurs represen-
ta un reconeixement impor-
tant per al sector”, remarca.  

Rius explica que el Cluster 
Craft Beer és un projecte 
que va començar fa quatre 
anys en aquest espai de Lliçà 
d’Amunt, i destaca el fet 
que no es tracti només d’una 
empresa sinó d’un conjunt 
d’empreses que creen xarxa 
dins el sector. “Serveix per 
potenciar les empreses de 
cervesa artesana i el mateix 
Lliçà”, diu.

Les Gitanes s’impulsen
La colla de Palautordera va demostrar la seva crescuda a la ballada d’aquest diumenge 
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La festa es va celebrar a la pista coberta darrere El Kaliu, amb participants de totes les edats, i també amb referències a l’actualitat com la guerra a Ucraïna

Carnaval, tot i el mal temps

Lliçà de Vall

Laia Pedrerol

Lliçà de Vall tenia moltes 
ganes de Carnaval i, mal-
grat les previsions de mal 
temps, va decidir celebrar 
dissabte a la tarda aquesta 
festa, tot i que amb alguns 

canvis. Finalment, i davant 
l’amenaça de pluja, els 
organitzadors van decidir 
suspendre la rua, que havia 
de començar a les 5 de la 
tarda a l’escola Els Vinyals 
i passar pels carrers del 
municipi, mentre que la fes-
ta es va traslladar directa-

ment a la mateixa hora a la 
pista coberta del darrere del 
Casal de Joves El Kaliu, amb 
els seu concurs, actuacions i 
ball de disfresses.

La festa va estar molt 
animada i durant tota la 
tarda s’hi va poder veure 
gent, de diferents edats i 

amb tot tipus de disfresses, 
des de dinosaures inflables, 
papallones o galls d’indi, 
fins a aquelles disfresses 
que representaven aspectes 
més abstractes com la diver-
sitat. Hi havia un grup, per 
exemple, que anava disfres-
sat amb vestits i feien balls 

típics de diferents regions, 
en una clara referència a la 
varietat cultural. Va ser una 
festa molt animada, amb 
balls i actuacions, i també 
amb alguns premis, tant per 
als més joves com per als 
més grans, per als que ana-
ven sols o en parella, i per 
als que anaven en grups o 
comparses.

Lliçà de Vall és una de 
les poques poblacions de 
la comarca que celebra el 
Carnaval el cap de setmana 
després de les dates asse-
nyalades.

Animat Carnaval a Martorelles

Martorelles Com ja és habitual, Martorelles ha 
celebrat el Carnaval 2022 una setmana després 
del que marca el calendari festiu català. Així, el 
veïnat esperava ja amb ganes la festa preparada 
per l’Ajuntament dissabte a la tarda a l’espai del 

mercat de Carrencà. Durant tota la tarda la festa 
va estar molt animada. De mica en mica, es van 
anar apropant a l’espai diferents persones i grups, 
tant de petits com de grans, amb les disfresses cap 
a la zona festiva. Allà, hi havia música en directe 
a càrrec del grup Tirant lo Banc, que va fer ballar 
al seu so tots els presents. També va ser molt ben 

rebuda l’arriba del Rei Carnestoltes, que encara va 
animar més els presents a la festa amb la seva pre-
sència, i ballant amb uns i els altres. La festa es va 
allargar fins al vespre. El Rei Carnestoltes ja havia 
visitat feia uns dies totes les escoles del municipi, 
perquè tota la canalla ja el conegués i s’animés a 
participar un any més en la festa de Carnaval.
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Lliçà de Vall suspèn la rua però no la festa, que es va fer a la pista coberta 



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 7 de març de 2022 23HANDBOL MASCULÍ

El Fraikin, a tocar de l’heroïcitat Rama: “Hem 
tingut aquell 
moment de 
poder somiar”

 Granollers

E.C.

Chema Márquez resumia 
a la perfecció, després del 
partit, la sensació genera-
litzada que havia deixat 
el Fraikin al Palau Blau-
grana: “Marxem tocats, 
ho hem vist a prop.” Una 
afirmació que el tècnic 
Antonio Rama volia posar 
en valor i la destacava com 
la nota més positiva dels 
vallesans. “Que l’equip 
se’n vagi tocat d’aquí, dis-
putant el partit i perdent 
de quatre gols vol dir que 
l’equip té ganes de com-
petir i de fer les coses bé. 
És la millor notícia que 
podem tenir després d’una 
derrota, evidentment”, 
afirmava Rama. I reconeix 
que van tenir la sensació 
que es podia aconseguir 
el miracle. “Hem tingut 
aquell moment de poder 
somiar.” 

El gran esforç dels gra-
nollerins en els primers 
minuts els van acabar 
pagant en els darrers 
minuts abans del descans. 
“Per agafar-li cinc gols 
de marge al Barça en 20 
minuts, s’han de fer les 
coses molt bé i ells molt 
malament. Hem gastat 
molta energia i això no 
és viable durant molts 
minuts. Ells corregeixen 
quatre matisos, recuperen 
tres pilotes consecutives i 
a tu no t’arriba”, diu.
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Chema Márquez, màxim golejador del Fraikin, llençant davant de Dika Mem, Timothey N’Guessan i Aitor Ariño

Granollers

Eudald Clascà

Cada cop sembla una mica 
menys quimera derrotar el 
Barça. El Fraikin buscava 
dissabte repetir l’heroica de 
Bernatonis de l’any 2018 –
victòria que encara es manté 
a la retina de Granollers– i, 
de fet, en molts moments del 
partit al Barça li van entrar 
les pors. El conjunt d’An-
tonio Rama tenia molt clar 
que volia assaltar el Palau 
en el dia de la gran festa de 
l’handbol blaugrana, en què 
se celebrava el 50è aniversari 
del primer partit d’handbol 
al feu barcelonista, que pre-
cisament va ser un Barça-
Granollers, el 23 d’octubre de 
1971. El Fraikin va posar con-
tra les cordes el totpoderós 
Barça, va obligar a treure la 
millor versió de l’equip d’An-
tonio Carlos Ortega, però, no 
obstant això, va tornar cap 
a Granollers amb un premi 
escàs per l’enorme esforç que 
va realitzar. 

El Fraikin va sortir a la 
pista un pèl erràtic. Llan-
çaments fàcils aturats per 
Pérez de Vargas i algun 
balanç defensiu mal fet van 
donar al Barça els primers 
avantatges (6-3, min 4). A 
partir d’aquí, el conjunt 
granollerí va lligar curt el 
Barça. Quan Valera funciona, 
el Fraikin funciona i això va 
succeir. Es va jugar al que va 
voler el central de la Garri-
ga i amb dues penetracions 
seves, un gol de Franco i un 
altre de Salinas, el Fraikin va 
empatar el partit (7-7, min 

gència en la defensa 5:1, que 
va ser clau per al canvi d’es-
cenari de partit. El Fraikin es 
va col·lapsar i va encadenar 
pèrdues i errors davant Pérez 
de Vargas –fruit també de 
l’esforç realitzat– que li van 
permetre al Barça fer un 
parcial de 9-3 per marxar al 
descans per sobre (18-17).

L’inici del Fraikin a la 
represa no va ser gens bo. 
Diverses pèrdues castigades 
pel Barça van obligar Rama 
a parar el partit (21-17, min 
34). Era factible pensar que 
allà s’acabaria el partit. De 
fet, el Barça va allargar el seu 
avantatge fins als set gols 
(27-20). No obstant això, el 
Fraikin, amb caràcter i efecti-
vitat, va arribar a disputar el 
partit –va arribar a situar-se 
a tres gols en diverses ocasi-
ons– però sense donar la sen-
sació de poder remuntar.

9). Valera portava de corcoll 
a la defensa blaugrana i dos 
gols més seus, sumats a una 
aturada de Rangel a Langaro, 
van donar els primers avan-
tatges al Fraikin (7-9, min 
13). El Barça estava perdut 
en defensa. Chema, amb el 
llançament exterior, i Sali-
nas, des del pivot, eren fonts 
inesgotables de situacions 

favorables. Precisament, 
quatre gols seguits d’ells 
dos van obrir més l’escletxa 
(9-13). La bona feina del 
Fraikin va obligar Ortega a 
parar el partit al minut 17. 
Una nova aturada de Rangel 
a Aleix i un gol de Valera van 
fer esclatar totes les alarmes 
locals amb el 9-14. El Barça 
va trobar una solució d’ur-

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

Barça 37

Pérez de Vargas, Aleix Gómez (11), 
Mem (3), Fábregas (2), Cindric, 
Lángaro (5), Ángel Fernández (3) 
[set inicial]; Maciel (ps), Ariño (3), 
N’Guessan (2), Thiagus Petrus (1), 
Makuc (5), Ben Ali (3), Richardson, 
Urdangarín i Ali Zein.

Fraikin BM Granollers 33

Rangel Luan, Adrià Martínez (1), 
Antonio García (5), Amigó, Rey (1), 
Chema Márquez (9) i Franco (2) [set 
inicial]; Varela (ps), Edgar, Gurri (1), 
Valera (8), Álex Márquez, Salinas (5), 
Armengol, De Sande (1) i Romero.

ÀRBITRE: Rangel Luan, Adrià Martínez (1), Antonio García (5), Amigó, Rey 
(1), Chema Márquez (9) i Franco (2) [set inicial]; Varela (ps), Edgar, Gurri (1), 
Valera (8), Álex Márquez, Salinas (5), Armengol, De Sande (1) i Romero.

PARCIALS: 6-3, 7-7, 9-11, 9-14, 13-16, 18-17 [descans]; 21-18 27-21, 30-25, 32-26, 
33-30 i 37-33 [final]

La Roca, 27 
La Salle, 34
La Roca del Vallès

La derrota d’aquest dissab-
te del Mubak BM La Roca 
davant La Salle Montcada 
ha deixat els de Josep Mora-
les sense marge d’error. Els 
roquerols segueixen líders, 
però únicament a tres punts 
i amb un partit més que els 
seus dos màxims persegui-
dors. Dissabte, al Pavelló 
Nou de La Roca, els visitants 
van ser molt superiors als 
locals, i van donar poques 
opcions a la Roca, que de 
seguida es va veure a remolc. 
Guillem Herms, sota pals, i 
Lancina i Sáez –exjugadors 
del Fraikin– van ser els bot-
xins dels roquerols.

Mubak BM La Roca: 
Miquel, Manzano (5), Bla-

nes (1), Ferré (3), Guillem 
Castillo (2), Sánchez (2) i 
Sanoun (5) [set inicial]; Vives 
(ps), Hernández (2), Casas 
(2), Galisteo, Bernad (1), 
Camprubí, Navarro, Sola (3) i 
Òscar Castillo (1).

PARCIALS: 1-3, 2-7, 3-10, 
6-12, 9-14, 11-15 [descans]; 
13-16, 14-20, 16-23, 18-26, 23-
30 i 27-34 [final].

Sant Esteve, 29 
Sant Cugat, 30
Sant Esteve de P.

El Sant Esteve de 
Palautordera va deixar esca-
par una gran oportunitat per 
acostar-se als llocs d’ascens. 
Els de Maiol Bosch i Oriol 
Castellarnau van caure amb 
un rival directe, com l’Hand-
bol Sant Cugat. El partit va 

ser de màxima igualtat i, 
malgrat el bon paper defen-
siu dels del Baix Montseny, 
el major encert dels visitants 
en el tram final va decidir el 
partit en els darrers segons.

CH Sant Esteve: Gesa, 
Volart, Àngel, Ponsatí, 
Colomé, Xerta (2), Lleonart, 
Pujadas, Fons (8), Hernández 
(3), Jordi Planas (8), Bosch, 
Deumal, Morell (4) i Adrià 
Planas (4).

PARCIALS: 2-2, 4-5, 6-8, 
8-11, 10-13, 13-16 [descans]; 
16-18, 19-20, 21-23, 26-25, 28-
27 i 29-30 [final].

Terrassa, 24 
KH-7, 42
Terrassa

Victòria sense pal·liatius i 
per la via fàcil del KH-7 BM 

Granollers davant l’Hand-
bol Terrassa, que en cap 
moment va tenir opcions de 
competir el partit. Els gra-
nollerins van oferir la seva 
millor versió defensiva per 
acabar ofegant l’atac local, 
que estava basat en les indi-
vidualitats de Malmagro. El 
KH-7 al descans ja tenia el 
matx resolt.

KH-7 BM Granollers:
PARCIALS: 0-3, 4-6, 4-11, 

6-13, 7-18, 11-23 [descans]; 
13-25, 16-29, 18-30, 19-34, 21-
38 i 24-42 [final].

Sabadell, 20 
Palautordera, 34
Sabadell

Victòria important per con-
tinuar creient en la salvació 
del Palautordera-Salicru 

davant el cuer, l’Handbol 
Sabadell, que encara no ha 
puntuat. Els d’Èric Gasull 
van basar el seu triomf en 
l’èxit defensiu, que els va 
permetre poder córrer i mar-
car gols amb certa facilitat. 
Els locals, que van abaixar els 
braços gairebé a l’equador 
del primer temps, van opo-
sar poca resistència per la 
contundent victòria final del 
Palautordera.

Palautordera-Salicrú: 
Gesa, Anfruns (6), Aritz (1), 
Pérez (3), Clausells (6), Enci-
nas (1) i Biel (10) [set inicial]; 
Casado, Pascual (2), Vivas 
(3), Fradera, Rius (1), Orts, 
Tomàs, Jordi i Agustí (1).

PARCIALS: 2-2, 2-5, 2-6, 5-
11, 6-13, 8-18 [descans]; 9-21, 
11-23, 15-24, 18-28, 19-31 i 
20-34 [final].

LLIGA ASOBAL 

El Fraikin arriba a tenir cinc gols d’avantatge sobre el Barça, però acaba pagant car l’esforç
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Hamza Bakali, el jugador més desequilibrant de l’Esport Club, pugna per una pilota amb el visitant Carlos Portero

Dilluns, 7 de març de 202224

Granollers

Eudald Clascà

L’Esport Club Granollers 
confiava en les seves possi-
bilitats per sortir del forat 
aquest diumenge, en el que 
era considerada una autèn-
tica final per al conjunt gra-
nollerí, al Municipal del Car-
rer Girona davant un rival 
directe com el Sants. L’equip 
de José Solivelles –que va 
complir el seu segon i, darrer 
partit, de sanció– va fer un 
joc força pla i dependent de 
les individualitats de Hamza 
Bakali, que, una vegada més, 
va ser el millor de l’equip. 
Però, en aquesta ocasió qui 
es va tornar a posar la capa 
de superheroi va ser el cen-
tral Oumar Bah, que va mar-
car el gol de la victòria a la 
sortida d’un córner.

L’inici de l’Esport Club no 
va ser bo, i així ho reflec-
tia des de la graderia José 
Solivelles, que no estava 
content amb les imprecisi-
ons de l’equip. A més, va ser 
el Sants qui ràpidament va 
aconseguir la iniciativa del 
partit davant un Granollers 
que anava a remolc i assumia 
un paper contemplatiu. Les 
primeres aproximacions van 
ser visitants amb dos xuts 
desviats de Prado i Rayo 
–dos exjugadors vallesans–. 
Tot i així, els locals van 
tenir una de les opcions més 
clares del partit amb una 
rematada de Jandro, que es 

va estavellar al travesser. En 
l’acció següent va ser Cano 
qui va fregar el gol, amb una 
rematada que va marxar per 
ben poc, abans del quart 
d’hora de partit. Malgrat 
donar ensurts a la porteria 

visitant, al Granollers li 
costava molt generar perill 
i requeria la participació de 
Hamza, que era l’únic que 
aconseguia originar dese-
quilibris. Abans del descans, 
però, Ayub va fallar un gol 

claríssim després que un 
defensor rebutgés la seva 
rematada sobre la línia de 
gol.

L’inici del segon temps 
va ser similar al del primer. 
El Sants va estar a prop del 
gol amb una rematada de 
Torres. Però qui va marcar 
va ser l’Esport Club en una 
rematada d’Oumar en un 
córner al minut 64, jugada 
que, d’altra banda, va ser 
molt protestada per una 
possible falta sobre el seu 
marcador. Sense passar 
excessives angúnies, els de 
Solivelles van defensar bé 
les accions aèries.

Victòria per continuar creient
L’Esport Club surt del descens, tot i que continua depenent dels descensos compensats

FUTBOL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ RFEF 

EC Granollers 1

Rabello, Oumar Bah, Víctor Díaz, 
Marc Muñoz (Gerard Urbina, min 
60), Carlos Cano (Adrià Recort, min 
76), Jandro, Hamza (Albert Vega, min 
89), Rubén Quintanilla, Montoro, 
Marquillas i Ayub (Aitor, min 60).

UE Sants 0

Antonell, Prado, Takemoto, Rayo, 
Portero, Zaid (Salamanca, min 75), 
Raúl, Torres, Iván (Carmona, min 
59), Celmà (Cura, min 84) i Nicolás.

ÀRBITRE: Rubén Mancera assistit a les bandes per Sergio Álvarez i David Caro. 
Targetes: Ayub i Carlos Cano per l’Esport Club i Marc Rayo pel Sants.

GOLS: 1-0, Oumar Bah, min 64.

El CN Caldes 
supera el Montsant 
(2-6) amb una gran 
segona meitat

Barcelona

El CN Caldes sembla haver 
deixat enrere la dinàmica de 
mals resultats sumant una 
nova victòria, aquest cop al 
camp del CFS Montsant per 
un clar 2 a 6. L’equip de Xavi 
Passarrius va neutralitzar 
cada gol rebut a la primera 
part, va marxar al descans 
amb empat a 2 i a la segona 
part va capgirar el marcador 
marcant quatre gols.

CN Caldes: Muñoz, López, 
Armijo, Benach i Pujol –[cinc 
inicial]–; Guerrero, Miró, 
Guardeño, Serra i Escaraba-
jal.

Gols: 1-0, min 4; 1-1, Ser-
ra, min 11; 2-1, min 17; 2-2, 
Armijo, min 18; 2-3, Guar-
deño, min 25; 2-4, Pujol, min 
34; 2-5, Benach, min 37; 2-6, 
Pujol, min 38.

FUTBOL - 1A CAT. 

F. SALA MASCULÍFUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA 

La manca d’encert de cara 
a porteria condemna 
el Parets a la derrota

El Mollet capgira el marcador 
i la mala dinàmica de resultats 
guanyant a Banyoles (1-3)

CF Unificació Llefià 2

Fernández, Guerrero, Monterde, 
Porta, Juárez (Óscar Jiménez, min 
65), Llobet (Traoré, min 72), Keita 
(Marc Jiménez, min 72), Cobas, Lobo, 
Naya i Duarte.

CF Parets 1

Vilarrasa, Pau Ruiz, Llavaneras, 
Alcoba, Gràcia (Irigoyen, min 22), 
Montpart, David García, Álex Martín 
García (Mesa, min 72), Guillem Ruiz, 
Pedro Lino (Omar, min 79) i Aradilla 
(David Sánchez, min 59).

ÀRBITRE: Artur Calbetó, assistit a les bandes per Rubén López i Pau Tehas. 
Targetes: Juárez i Naya de l’Unificació Llefià i Gràcia i Mesa del Parets.

GOLS: 1-0, Naya, min 3; 2-0, Traoré, min 78; 2-1, Mesa (p), min 82.

CE Banyoles 1

Bartrina, Gómez, Mballow 
(Puigdemont, min 70), Llubera 
(Ferrer, min 84), Moreno (Batchilly, 
min 70), Soler, Masó, Álvarez (Sala, 
min 46), Cunill, Puig i Roca.

CF Mollet UE 3

Medina, Reche, Jiménez, Édgar (Pla, 
min 84), Sergio Sánchez (Nieto, min 
70), Alexis (Jacobo, min 78), Noel, 
Diallo, Suárez, Pesky i Pilar (Reyes, 
min 46).

ÀRBITRE: Juan Miguel Tebar, assistit a les bandes per Marc Boronat i Anas 
Maadi. Targetes: Álvarez, Masó i Sala del Banyoles i Diallo, Édgar, Jiménez (VD, 
min 83) i Sandro López (segon entrenador) del Mollet.

GOLS: 1-0, Soler, min 17; 1-1, Noel, min 49; 1-2, Noel, min 66; 1-3, Reyes, min 89.

Les Franqueses 
goleja el cuer  
i agafa una mica 
d’aire

CF Les Franqueses 4

Román, Marwan, Mahamadou 
(Llanes, min 64), Atanasio (Àlex 
Gil, min 72), Maude, Manzanera 
(Omar, min 82), Mejías (López, min 
72), Víctor (Lars, min 64), Vico, 
Younoussa i Ilyas.

UE La Jonquera 0

Montero, Curiel, El Bassri (Portell, 
min 64), Davesa, Pons (Comaleras, 
min 86), Planas, Calsina (Aguiló, 
min 76), Cat, Souza (Batlle, min 64), 
Pasquier i Carreras.

ÀRBITRES: Vannin Nägeli, assistit a 
les bandes per Andrea Tena i Eduard 
París. Targetes: Marwan, Atanasio 
i Mejías del CF Les Franqueses i 
Carreras, Davesa i Curiel de l’UE La 
Jonquera.

GOLS: 1-0, Mejías, min 38; 2-0, 
Mahamadou, min 63; 3-0, Lars, min 
75; 4-0, Maude, min 89.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El CF Les Franqueses s’aferra 
a les possibilitats de lluitar 
per la permanència després 
de golejar el cuer, la UE La 
Jonquera, per un clar 4 a 
0 i sumar tres victòries en 
les últimes cinc jornades. 
L’equip de Juanma Fernán-
dez es va avançar poc abans 
d’arribar al descans amb un 
gol d’Óscar Mejías. Mahama-
dou Tunkara, Lars Carrillo i 
Maude Balde van arrodonir 
la golejada.

Badalona (el Barcelonès)

EL 9 NOU

La manca d’encert de cara a 
porteria i dos errors evita-
bles van condemnar el Parets 
a la derrota (2-1) al camp 
d’un Unificació Llefià neces-
sitat de punts de cara a evitar 
el descens.

Una errada en la sortida 
de pilota va precedir l’1-0 al 
minut 3. El Parets va poder 
empatar abans del descans 
però li va mancar encert. El 
2-0 va arribar en un córner 
i Mesa va marcar el 2-1 de 
penal. L’atac i gol posterior 
va acabar amb moltes ocasi-
ons però cap gol.

Banyoles 

EL 9 NOU

El Mollet va trencar la dinà-
mica negativa al camp del 
Banyoles, a qui va derrotar 
per 1 gol a 3. El Mollet va ser 
molt superior però no va tra-
duir aquest domini en gols 
fins a la segona part.

El Mollet, tot i aproximar-
se amb perill a la primera 
meitat no va encertar a 
marcar i en una jugada des-
afortunada va encaixar l’1-0. 
El gol de l’empat de Noel va 
esperonar l’equip, que va 
capgirar el marcador amb 
un altre gol de Noel i un de 
Reyes de vaselina.
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Paula Aguilera intenta un canvi de direcció per esquivar la pressió de Mar Imbergamo

Dilluns, 7 de març de 2022 25

FUTBOL SALA FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ 

El CN Caldes venç el 
Mataró i retalla distàncies 
respecte al líder

Victòria mínima d’un Llerona 
que s’assegura el vuitè lloc
L’equip de Joan Garcia derrota el Girona (1-0) gràcies a un gol de Paula Llorente

Llerona

EL 9 NOU 

El Llerona va encadenar la 
tercera jornada seguida pun-
tuant i, a més, ho va fer amb 
una victòria davant un dels 
equips potents de la catego-
ria, el FC Girona –descendit 
de Nacional la temporada 
passada–, a qui va derrotar 
per 1 gol a 0.

Aquesta victòria, la segona 
en les últimes tres jornades 
–dues victòries i un empat– 
permet a l’equip de Joan 
Garcia assegurar-se el vuitè 
lloc final de cara a la següent 
fase, en la qual haurà de llui-
tar per la permanència, i arri-
bar amb bones sensacions a 
aquesta fase decisiva de la 
competició

Els primers 20 minuts del 
Llerona van ser molt bons i 
van obligar el Girona a canvi-
ar l’esquema tàctic del 3-5-2 
inicial al 4-3-3 amb el qual 
van aconseguir espolsar-se 
el domini de les vallesanes 
–la pressió alta no els per-
metia recuperar pilotes pel 
bon posicionament i joc 
del Llerona amb pilota i no 
aconseguien sortir gaire bé 
amb la pilota controlada per 
la pressió exercida pel Llero-
na–. Amb el canvi de model 
van arribar les ocasions del 
Girona i Irene Baño va evitar, 
amb les seves intervencions, 
que s’avancessin al marcador.

Una bona acció de Paula 
Llorente per la banda va 
acabar amb una centrada xut 
que va sorprendre la portera 
gironina. A partir d’aquí el 
Llerona va saber gestionar 
bé les pauses i va defensar bé 
les jugades a pilota aturada 
amb més perill per part del 
Girona.

CE Futsal Mataró 0

Sánchez, Carbonell, Bosch, Espinar i 
Gama [cinc inicial]; Martí, Vázquez, 
López, El Karchouni i Peche.

CN Caldes 2

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

ÀRBITRES: Alberto Centeno i Jordi Centeno. Targetes: Emma del Caldes.

GOLS: 0-1, Adriana, min 13; 0-2, Natalia, min 33.

CE Llerona 1

Irene, Mireia, Tania, Aina Lan, 
Carme, Xènia, Aguilera, Llorente, 
Mar, Aitana i Alba [onze inicial]; 
Natàlia (ps), Judit, Núria, Mónica, 
Witny Naomi i Clàudia.

FC Girona 0

Lucía Duque, María Rodríguez, Illas, 
Sararols, Rosa, Brugués, Imbergamo, 
Rosales, Zurita, Miren Duque i 
Blasco [onze inicial]; Díaz (ps), Gatell, 
Parella, Góngora, Gilabert i Gabriela 
Andrea Rodríguez.

ÀRBITRE: Sergio Cabezas, assistit a les bandes per Èric Grima i Carlos 
Puigventós. Targetes: Aguilera del Llerona i María Rodríguez i Rosales del 
Girona.

GOLS: 1-0, Llorente, min 61.

FUTBOL - PREFERENT FEMENÍ

El Palautordera 
empata i es jugarà 
el liderat en 
l’última jornada

UE Porqueres 1

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

CF Palautordera 1

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

ÀRBITRE: Carlos Horacio de Jesús, 
assistit a les bandes per Jordi Triola 
i Isaac Canet. Targetes: Saura del 
Porqueres.

GOLS: 0-1, Rut, min 82; 1-1, Villalba, 
min 83.

Porqueres

EL 9 NOU

El Palautordera va aconse-
guir un valuós empat al camp 
del líder Porqueres (1-1), 
resultat que li manté les 
opcions d’acabar com a líder 
de grup en cas de victòria 
en l’última jornada, dissabte 
vinent. Ambdós equips van 
intentar imposar el seu joc 
sense aconseguir-ho del tot i 
es va arribar al descans amb 
l’empat a 0 inicial. Rut va 
marcar el 0-1 a vuit minuts 
del final però una indecisió 
defensiva al minut següent 
va permetre que el Porqueres 
empatés.

Mataró

EL 9 NOU

El CN Caldes va derrotar el 
CE Futsal ACL Grup Mataró 
per 0 gols a 2 i torna a situar-
se amb opcions d’acabar pri-
mer gràcies a l’empat a tres 
del líder, el Castelló.

El Mataró, amb diverses 
baixes, va plantejar el partit 
a la defensiva, sense pressi-

onar defensivament i cedint 
tota la iniciativa a l’equip de 
Marc Muñoz, que va domi-
nar i crear nombroses ocasi-
ons de gol però que només va 
convertir-ne una abans del 
descans, amb un xut d’Emma 
que va tocar Adriana per des-
pistar la portera local. A la 
segona part Natalia va mar-
car el 0-2 superant la portera 
local amb un xut ras.

El PBB La Roca goleja  
el Sabadell i es jugarà 
l’ascens en l’última jornada

CE Sabadell FC 0

Mas, Àlex, Vílchez, Morante, Baqué, 
Gómez, Zerouali, Del Toro, Miguel, 
Bermejo i Bautista [onze inicial]; 
Sánchez, Cruz, Amat, Salerno, Alací 
i Expósito.

PBB La Roca 5

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

ÀRBITRE: Carlos Roig, assistit a les bandes per Maria Salvador i Hanan Babba. 
Targetes: Zori i Cristina del PBB La Roca.

GOLS: 0-1, Mariona, min 46; 0-2, Laia, min 47; 0-3, Laia, min 54; 0-4, Coral, min 
59; 0-5, Laia, min 61.

Sabadell 

EL 9 NOU 

El Penya Blanc-i-Blava de la 
Roca va golejar el Sabadell 
(0-5), amb tots els gols a la 
segona meitat, i arriba a l’úl-
tima jornada amb opcions de 
poder acabar tercer i jugar, 
així, la fase d’ascens –això és, 
també, gràcies a la impugna-
ció del partit que van perdre 

contra el Terrassa, per aline-
ació indeguda de les terras-
senques, i que el Comitè de 
Competició ha confirmat.

L’equip roquerol va ser 
amo i senyor del partit 
davant el Sabadell però no va 
traduir el domini en gols fins 
a la segona meitat. El gol de 
Mariona va ser el detonant 
de la golejada, amb un hat 
trick de Laia inclòs.

Sonia Blanco dona 
la victòria al CD  
La Concòrdia a vint 
segons del final (0-1)

L’Hospitalet de Llobregat

Malgrat que va dominar el 
partit des del primer minut, 
el CD La Concòrdia no va 
aconseguir el gol de la vic-
tòria fins a 20 segons del 
final. El partit va ser molt 
igualat, amb un Hospitalet 
tancat al seu camp i esperant 
aprofitar algun error de les 
vallesanes, i poques ocasions 
de gol. El partit es va decidir, 
a 22 segons del final, en una 
jugada embolicada que la 
defensa de l’Hospitalet no 
va encertar a refusar i que va 
aprofitar Sonia per marcar.

CD La Concòrdia: Mónica, 
Sonia, Paula Pérez, Laura i 
Mercè –[cinc inicial]–; Julia, 
Paula Jiménez, Claudia, 
Naiara, Kautar i Marta.

Gols: 0-1, Sonia, min 40.
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Matamala va fer el gol del triomf, a pocs segons pel minut 90

El Cardedeu guanya ‘in extremis’ 
i continua l’estela del Caldes

Cardedeu

EL 9 NOU

El Cardedeu va haver de suar 
i patir fins al final per sumar 
la tercera victòria consecu-
tiva davant d’un Argentona, 
molt competitiu. Amb aquest 
triomf, els de Jordi Peris es 
mantenen a cinc punts del 
liderat, en possessió del Cal-
des, i mantenen l’Atlètic Sant 
Pol a dos punts.

L’Argentona va començar 
força millor, amb llargues 
possessions però estèrils. Els 
locals es van treure la son de 
les orelles amb dues ocasi-
ons molt clares de Colom i 
Matamala, que no van acabar 
en gol per poc. Tot i així, la 
primera ocasió visitant va 
acabar en gol després d’una 

centrada a l’àrea que va 
rematar Aitor, des del punt 
de penal i lliure de marcatge 
al minut 33.

Ràpidament, a la represa, 
Moisés Ramírez va igualar 
amb un golàs per l’escaire 
des de fora l’àrea. Després 
del gol, el partit es va posar 

molt de cara per als locals, 
que van poder marcar de nou 
en ocasions de Gassama i 
Gegúndez. L’Argentona, molt 
desgastat, va aguantar fins 
gairebé al descompte, en què 
Matamala va culminar una 
jugada plena de rebots i atu-
rades del porter dins l’àrea.

La Molletense recupera 
el camí de la victòria 
amb una remuntada

Victòria del 
Parets B que li 
serveix per sortir 
del descens

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Parets B va aconseguir 
trencar una ratxa de cinc 
derrotes consecutives amb 
una victòria que permet als 
de Kiko Sánchez abandonar 
la zona de descens. El bon 
inici de partit li va servir al 
Parets per endur-se els tres 
punts. Al minut 5 va aconse-
guir marcar l’únic gol, obra 
de Santiago, després d’una 
passada de la mort d’Hidal-
go. Durant molts minuts, el 
Cirera va dominar el partit, 
sense ocasions clares. El 
visitant Kamal va fallar un 
penal ja a la segona part de 
l’enfrontament. 
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El jugador del Caldes, Pol Anaya, fent una acció personal davant dos jugadors de l’OAR Vic

Partit fluix del Caldes, però 
suficient per superar l’OAR Vic
Els calderins continuen líders, a cinc punts del Cardedeu

OAR Vic 1

Enciso, Roch (Cabezas, min 68), 
Oppong, Roma, Wellington, Vergés 
(Colomo, min 83), Puntí (Guiu, min 
68), Vila (Sánchez, min 61), Parareda, 
Subirana i Yassine (Vilar, min 83).

CF Caldes 3

Carlos, Cabot, Amante (Albert Camí, 
min 35), Gayolà, Guillem, Alcañiz, 
Jordi Camí (Alsina, min 71), Valls, 
Tacón, Anaya (Segura, min 83) i 
Angelet (Ortega, min 83).

ÀRBITRE: Javier López assistit a les bandes per Roger Pons i Aaron Roldán. 
Amonestacions per Parareda, Enciso, Roma i Subirana de l’OAR Vic i Gayolà, 
Alcañiz i Carlos del Caldes.

GOLS: 0-1, Guillem, min 3; 0-2, Angelet, min 75; 0-3, Alsina, min 83; 1-3, Roma, 
min 90.

Vic

EL 9 NOU

Victòries com la d’aquest 
diumenge del Caldes són de 
les que es recorden al final 
de temporada. L’equip de 
José Luis Duque no va estar 
fi, però, tot i així, va poder 
treure el partit endavant 
contra l’OAR Vic, penúltim 
classificat. 

Els visitants no van tardar 
gaire a marcar el primer gol, 
gràcies a una rematada de 
cap de Guillem. Els locals van 

tenir una ocasió per empatar 
quan l’àrbitre va xiular-los 
un penal a favor, però Car-

los va aturar el llançament. 
Angelet i Alsina van senten-
ciar el partit a les acaballes.

La Torreta 
salva un punt  
contra el Malgrat 
als minuts finals  

Malgrat de Mar

EL 9 NOU

La Torreta no acaba de capgi-
rar la situació per sortir del 
descens, però va aconseguir 
puntuar per segona setmana 
seguida després de l’empat al 
camp del Malgrat. Casanovas 
aprofitant un penal rigorós 
abans del descans va avançar 
l’equip local. La Torreta va 
pagar cara la falta de punte-
ria al primer temps, i Casa-
novas va marcar el segon. 
No obstant això, dos gols de 
Martín i Tormo, en dos xuts, 
van rescatar un punt per con-
tinuar confiant.

CD Malgrat 2

Van den Berg, Partearroyo, Matías, 
Araujo (Busto, min 46), Casanovas 
(Amaechi, min 77), Conde (Àlex, min 
62), Caimel, Filigrana (Pita, min 80), 
Sans, Llastarry i López (Guerrero, 
min 62).

CF La Torreta 2

Gilabert, Arnau Sánchez (Javier 
Sánchez, min 71), El Asri (Rubio, min 
71), Garcia, Martín, Bilal (Veraguas, 
min 62), Moreno (Arenas, min 80), 
Alan, Abdelkarim, Abel (Tormo, min 
80) i Senyé.

ÀRBITRES: Jonathan Pérez assistit a 
les bandes per Gerard Romero i Pau 
Álvarez. Amonestacions per Filigrana, 
López, Van den Berg, Conde, 
Casanovas i Sans pel Malgrat i Bilal 
per La Torreta.

GOLS: 1-0, Casanovas, min 44; 2-0, 
Casanovas, min 65; 2-1, Martín, min 
69; 2-2, Tormo, min 83.

CF Parets B 1

Gerard Muñoz, Moreno (Toure, min 
73), Polo (Miró, min 60), Santiago 
(Tortosa, min 81), Hidalgo (Jalal, 
min 66), Alejandro Muñoz, Marouam 
(Rocamora, min 73), Torralba, Obiol, 
Hernández i Villanueva.

UD Cirera 0

Raya, Icardo, Raúl (Paby, min 
66), Joaquín (Reda, min 46), Ízar 
(Palacios, min 81), Baldeh, Yustos, 
Tarrés (Medina, min 46), Kamal, 
Vciano i Martorell.

ÀRBITRES: Jaume Pérez assistit a les 
bandes per Marc Larriba i Alba Arija. 
Amonestacions per Polo, Gerard 
Muñoz, Santiago, Rocamora i Obiol 
pel Parets B i Joaquín, Raúl i Baldeh 
pel Cirera.

GOLS: 1-0, Santiago, min 5.

FC Cardedeu 2

Jiménez, Vallejo, Ramírez, Guillem 
Verdaguer, Colom (Lamine, min 74), 
Gassama (Calvo, mn 74), Matamala 
(Fermín, 90), Masanet (Carreón, min 
59), Gegúndez, Saidou (Puigbó, min 
59) i Cirera.

CF Argentona 1

Rabassa, Olmedo, Nogueras, 
Ballbona, Aitor (Coca, min 76), 
Marín, Groult, Vacas (Fortí, min 62), 
Lozano (Lobato, min 62), Sánchez i 
Rubí.

ÀRBITRE: Jorge Ramos assistit a les bandes per Joan Mata i Arnau Raimundo. 
Amonestacions per Colom, Matamala i Ramírez pel Cardedeu i Olmedo, Marín, 
Aitor i Groult per l’Argentona.

GOLS: 0-1, Aitor, min 33; 1-1, Ramírez, min 49; 2-1, Matamala, min 89.

CF Singuerlín  2

Sánchez, Peña, Gil (Carballo, min 
80), Ogayar, Daniel, Jiménez, 
Romero, Corpas (Hernández, min 
70), Ramon, Castillo i Alarcón 
(Montoro, min 70).

UD Molletense 3

Ortega, Becerra, Gómez, Gil 
(Collado, min 46), Carranza, 
Quiñones, Muñoz (Diarra, min 65), 
Ruiz, Cala, Tejera, Carricondo i 
Carrillo (Girabent, min 81).

ÀRBITRE: David Ballesteros assistit a les bandes per Mohamed Salim i 
Oleksandra Lyashchuk. Amonestacions per Alarcón, Castillo i Ogayar pel 
Singuerlín i Carricondo, Ortega, Girabent i Diarra per la Molletense.

GOLS: 1-0, Corpas, min 37; 1-1, Becerra, min 39; 1-2, Becerra, min 69; 1-3, 
Carrillo, min 76; 2-3, Castillo, min 84.

Sta. Coloma de Gramenet

EL 9 NOU

La Molletense va tornar 
a guanyar, després d’una 
derrota i un empat en els 
darrers partits, i recupera la 
sisena plaça, a set punts del 
segon lloc.

L’equip d’Antonio Fil-
gaira va saber remuntar el 

gol inicial del local Corpas, 
al minut 37. Becerra, que 
segueix en estat de gràcia, 
va fer l’empat poc abans del 
descans. Ell mateix va ser 
l’encarregat de completar la 
remuntada al minut 69. Tot i 
el 2-3 de Castillo al minut 84, 
Carrillo va segellar el triomf 
al minut 76 fent el tercer gol 
dels visitants.
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Lliçà de Vall, 1 
Canovelles, 3
Lliçà de Vall

Muñoz, del Canovelles, va 
obrir la llauna al minut 4 i 
el partit es va resoldre amb 
un gol de Martins als últims 
instants.

Llinars, 2 
Palautordera, 1
Llinars del Vallès  

Els gols no van arribar fins 
a la segona meitat. Ninou va 
desempatar pel Llinars quan 
faltaven sis minuts pel final.

Montmeló, 2 
Vilamajor, 1
Montmeló

Lobato va decantar el partit a 
favor del Montmeló amb un 
gol al minut 69. El Vilamajor, 
en canvi, va fer el primer gol 
del partit al minut 10, que va 
marcar Monrabà.

Lliçà d’Amunt, 2 
La Batllòria, 1
Lliçà d’Amunt

El Lliçà d’Amunt es va avan-
çar amb dos gols de Molina 
i Fernández i la Batllòria va 
tancar el marcador.

Vilanova, 2 
Cardedeu, 3
Vilanova del Vallès 

El Vilanova es va avançar 
amb dos gols, però el Cardeu 
va girar la truita al marcador 
i va fer el 2-3 definitiu al 
minut 84.

At. Vallès, 1 
Bellavista, 2
Granollers

El partit es va resoldre a la 
primera meitat amb inter-
canvi de gols. El Bellavista va 
anotar el primer i l’últim.

Moià, 1 
Sant Feliu, 4
Moià

El Sant Feliu va aconseguir 
una renda de 0-4 a favor al 
minut 63. El Moià va marcar 
el seu únic gol al minut 76.

Sant Quirze, 2 
Santa Eulàlia, 2
Sant Quirze del Vallès

El partit es va saldar amb 
igualtat al marcador i inter-
canvi de gols. El Santa Eulà-
lia es va avançar amb l’1-2 de 
Cañadilla, que va signar un 
doblet.

Martorelles, 2 
Huracán, 1
Martorelles

El Martorelles va desfer 
l’empat als últims instants, 
amb un gol de Martínez. 
Blanco va fer l’altre gol per 
als del Vallès Oriental.

El Llerona 
empata contra 
el CF Ametlla  
a l’últim sospir

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU 

El Llerona es va esperar fins 
l’afegit per empatar aquest 
diumenge al migdia al camp 
del CF Ametlla. Els visitants 
havien anat a remolc al mar-
cador tot el partit, però una 
jugada individual als últims 
instants els va fer endur-se 
un punt. L’Ametlla, per la 
seva banda, havia comen-
çat molt endollat el partit. 
Español va enviar la pilota a 
l’escaire de la porteria, amb 
un xut de falta directa (1-0). 
Els locals van mantenir la 
intensitat, però sense gene-
rar ocasions gaire clares. 
Bach, amb un xut ras, va fer 
el 2-0 al minut 32. El descans 
va donar aire al Llerona, 
que va apujar una marxa a la 
segona part i es va bolcar a 
l’atac. Domingo va marcar un 
golàs de falta des de la fron-
tal de l’àrea i el Llerona ho 
va continuar intentant fins a 
signar el 2-2 definitiu.
    CF Ametlla del Vallès: 
Montoliu, Expósito (Romay), 
Mor (Gerard), Sissoko, Bach, 
Palma (Carreras), Sánchez 
(Terradas), Romero, Masego-
sa, González i Español.

CE Llerona: Bartolomé, 
Encinas, Esteban (Reyes), 
Domingo, Alejandro, Cabre-
ra, Altillo, Podall, Bagué 
(Gómez), Sabaté (Feijóo) i 
Fuentes (Cabezuelo).

Àrbitre: Issam Essaih. TG: 
González, Sissoko, Romay, 
Español i Terradas, del CF 
Ametlla, i Esteban, Altillo, 
Pérez, Podall, Domingo i 
Cabrera, del Llerona.

GOLS: 1-0, Español, min 
4; 2-0, Bach, min 32; 2-1, 
Domingo, min 65; 2-2, 
Cabezuelo, min 90. 

L’Olímpic 
la Garriga, tot i 
els dubtes, guanya  
el Seva (3-2)
La Garriga 

L’Olímpic va començar el par-
tit amb dubtes i va encaixar 
el primer gol al minut 1. Tot i 
això, els vallesans van portar 
el pes del joc i van arrencar 
una victòria amb gols de 
Sánchez, Calero i Roca.
    Olímpic la Garriga: 
Almeda, Valldeneu, Calero, 
Hernán (El Mahmoudi), 
González, Margalef, Pujals, 
Garcia (Aspa), Escudero 
(Roca), Sánchez (Herreros) 
i Recio. 

GOLS: 0-1, Nassiri, min 
1; 1-1, Sánchez, min 21; 2-1, 
Calero, min 44; 2-2, Moya, 
min 52; 3-2, Roca, min 68.
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El Montornès va posar la directa a la segona meitat, però el Sant Celoni va aguantar el cop fins que va sentenciar

El Montornès Norte pressiona, 
però el Sant Celoni guanya
Cada equip va dominar alguna de les dues parts 

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

El Sant Celoni es va haver 
d’esperar fins al final per 
rematar el partit al camp 
del Montornès Norte aquest 
dissabte passat (1-3). Va ser 
amb un gol d’Asier, que va 
rematar de cap després d’una 
centrada, al minut 77.  

El matx es va dividir en 
dues parts molt diferents. 
La primera va ser, sobretot, 
per al Sant Celoni, que va 
posar la possessió i el domini 
sobre el terreny de joc. El 

Montornès Norte, per la seva 
banda, es va tancar en bloc al 
darrere, però el Sant Celoni 
va saber llegir el joc i Angla-
da i Castro van fer dos gols. A 

la segona part, el Montornès 
Norte va posar la directa i va 
escurçar distàncies al marca-
dor. Amb aquest resultat, el 
Sant Celoni segueix líder.

Aiguafreda

EL 9 NOU 

L’Aiguafreda va guanyar 
aquest dissabte el Caldes B a 
casa gràcies a un gol de falta 
directa i un altre de contra-
cop (2-0). El partit, de fet, va 
començar bé pels interessos 
dels locals, que van domi-
nar durant els primers 10 
minuts. El Caldes B, però, els 
va prendre aviat la possessió, 
però sense generar ocasions 
gaire clares. De fet, on van 
generar més perill van ser en 
les jugades de pilota aturada.

Els locals es van armar de 
contracops per buscar el gol. 
I de tant buscar-lo, el van 
trobar. En un contracop, el 
Caldes B va fer falta a un 

jugador de l’Aiguafreda a 
uns cinc metres de l’àrea i 
Munté va fer l’1-0 amb un 
xut directe. Era el minut 38. 

El partit se’n va anar al 
descans i a la segona part, va 
seguir amb la mateixa tònica. 
L’Aiguafreda es va aproximar 
diverses vegades a l’àrea i, 
en un contracop al minut 69, 

Cañizares va rebre una pilo-
ta a l’esquena d’un central 
visitant i va fer una passada 
de la mort cap a Bach, que 
va sentenciar el partit amb 
el 2-0. El marcador ja no es 
va moure més. L’àrbitre va 
expulsar Garcia, del Caldes 
B, després de rebre la segona 
groga per protestar.

Un gol de falta i un contracop 
donen la victòria a l’Aiguafreda
El Caldes B va tenir la possessió, però va generar poques ocasions

CD Montornès Norte 1

Mariscal, Mangassouba, Canadell 
(Varón), Rodríguez, Segura, Abad 
(López), Carlos (Venegas), Pereira 
(Moustapha), Antonio (Marcos), 
Pérez i Varón. 

FC Sant Celoni 3

Morera, Puig (Albarran), Peña, 
Pan, Gesti (Aguilera), Hernández 
(Jordan(, Argemí, Castro, Novo, 
Iraberri (Illa) i Anglada.

ÀRBITRE: Damien Lahire. Targetes grogues: Canadell i Pérez, del Montornès 
Norte, i Novo i Peña, del Sant Celoni.

GOLS: 0-1, Anglada, min 11; 0-2, Castro, min 20; 1-2, Varón, min 56; 1-3, Asier, 
min 77. 

CE Aiguafreda 2

Rosell, Font (Reverter), Fernández, 
Vilalta, Aleiz, Roger, Bach (Cuesta), 
Prieto (Genís), Munté, Marsal 
(Cañizares) i Matas.

CF Caldes B 0

Hernández, Vílchez, Galván 
(Blázquez), Mario, Gerard (Ariza), 
Garcia, Carreras (Ambrosio, 
Martínez, Almazán (Rueda), Ortega 
(Kanoute) i Berenguer. 

ÀRBITRE: David Romero. TG: Prieto, Roger, Espinosa, Munté i Genís, de 
l’Aiguafreda, i Garcia (2, min 84), del Caldes B.

GOLS: 1-0, Munté, min 38; 2-0, Bach, min 69. 
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Rec. Gaudí CB Mollet 70

Marc Sesé (4), Ignasi Belver (10), 
Yeikson Montero (13), Jean Emmanuel 
Pierre-Charles (7) i Carles Marzo (6) 
[cinc inicial]; Toni Figuerola (8), Sergi 
Tell, Javi Rodríguez (6), Àngel Soto 
(4), Sergi Guàrdia (3), Marc Pagès (7) i 
Imanol Martínez (2).

Globalcaja La Roda 71

Álvaro Miguel Sanz (6), Quim 
Salvans (15), Radshad Roger Davis 
(13), Bakary Konaté (8) i William 
Shane McDonald [cinc inicial]; Héctor 
Jiménez (7), Ismael Corraliza (6), 
Goyo Adón (16) i Khadim Fall.

ÀRBITRES: Alejandro Calvo i Javier Borrego. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Soto del Recanvis Gaudí CB Mollet. Van xiular faltes antiesportives a 
Pierre-Charles i Soto del Mollet i a Corraliza del Decolor Fun. Globalcaja La Roda.

PARCIALS: 16-20 [primer quart]; 35-39 [descans]; 47-49 [tercer quart] i 70-71.

Mollet del Vallès

Xavi Mas

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
va tenir la victòria a tocar 
contra el Decolor Fun. Glo-
balcaja La Roda d’Albacete. 
Una cistella de Goyo Adón 
a un segon i sis dècimes del 
final va deixar el Pavelló de 
la Plana Lledó glaçat amb el 
70-71 definitiu.

Amb aquesta ja són tres les 
derrotes seguides dels molle-
tans, les dues últimes a Plana 
Lledó –fins no fa gaire un 
autèntic fortí–, que es man-
tenen amb 11 victòries en la 
cinquena posició, quan res-
ten sis jornades per acabar la 
fase regular.

El partit es va mantenir 
en tot moment equilibrat, 
amb la sensació que La Roda 
tenia més controlat el ritme 
del partit –sobretot als dos 
primers quarts– i amb molta 
precisió de cara a cistella, 
amb Quim Salvans i Álvaro 
Sanz encistellant tot el que 
llançaven. Els avantatges 
durant el primer quart van 
ser mínims per un i altre 
equip però La Roda va arri-
bar al final del període amb 
dos bàsquets seguits per 
adquirir el màxim avantatge 
fins aquell moment (16-20).

El Mollet va empatar ràpi-
dament, i tot i que La Roda 
es va escapar de cinc amb 
un triple de Goyo Adón, 
dos triples seguits de Toni 

COP. CAT. FEM.

Un parcial final 
de 0-15 dilapida 
les opcions 
del Granollers

CB Granollers 49

Musach (2), Marata, Ferrer (2), Molina 
(12) i Aguilar [cinc inicial]; Conejos 
(2), Valverde (5), Povedano (7), Tirvió, 
Lobo, Ibern (11) i Laborda (8).

CBF Cerdanyola 53

Pérez (13), Allison (8), Fernández (3), 
Alonso (3) i Del Moral [cinc inicial]; 
González, Almasque (10), Espín (3), 
Iglesias (6), Garcia (7) i Múrcia.

ÀRBITRES: Dídac Artés i Àlex 
Perdiguer. No hi van haver eliminades 
per cinc faltes personals. Van xiular 
una tècnica a Ferrer del CB Granollers.

PARCIALS: 7-13 [primer quart]; 22-20 
[descans]; 39-34 [tercer quart] i 49-53.

Granollers

EL 9 NOU

Un parcial de 0-15 als últims 
cinc minuts, començat amb 
un clar error arbitral en 
assenyalar una tècnica que 
no ho era, van fer que el CB 
Granollers perdés l’últim 
partit de la fase regular con-
tra el líder, el Promoviatges 
CBF Cerdanyola (49-53), a 
qui havia dominat durant 
tot el partit. La derrota fa 
que l’equip de Martí Roget 
acabi la primera fase de la 
competició al vuitè lloc de 
grup i ara haurà de jugar la 
segona fase –per evitar el 
descens– amb el Tordera 
–quart–, el Joventut les Corts 
i el Cornellà com a rivals.

Derrota a l’últim segon
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El base Carles Marzo desborda per velocitat Álvaro Sanz en una acció d’atac

Figuerola van tornar a posar 
el Mollet al davant (26-25). 
Va ser un avantatge efímer 
perquè l’equip castellà va 
tornar-se a escapar, aquest 
cop de sis punts (31-37) 
–màxim avantatge de tot 
el partit– amb Salvans i 
Radshad Roger Davis com a 
referents, diferència que els 
molletans van deixar en qua-
tre en arribar al descans.

Als primers minuts de la 
represa ambdós equips van 
encadenar errada rere errada 
–el primer bàsquet va arribar 
als dos minuts i mig– però el 
Mollet, com una formigueta, 
va aconseguir posar-se de 
nou al davant amb un triple 
de Yeikson Montero. La Roda 
va sobreviure a base de les 
nombroses faltes xiulades 
pels àrbitres contra el Mollet 
–28 per només 18 a l’equip 
castellà– que li van permetre 
anar a la línia de tir lliure 
el doble de vegades –32 per 
només 16 del Mollet–. A les 
acaballes del partit el Mollet 
semblava tenir controlat el 
partit amb el 70-66 però les 
faltes personals van per-
metre a Bakary Konaté fer 
el 70-69. Javi Rodríguez va 
fallar un triple i, en l’últim 
atac, Salvans i Adón es van 
inventar una jugada que els 
va donar la victòria. Marsà va 
demanar temps mort per fer 
una jugada ràpida, però l’in-
tent d’Ignasi Belver, dins la 
zona, va acabar amb un tap.

El Granollers venç 
el Mataró i manté la lluita 
pels llocs capdavanters
UE Mataró 57

Boada (11), Pi (1), Martori (15), 
Peiró (15) i Escandell (3) [cinc 
inicial]; Fernández (2), Lluch, Bellot 
(10) i Zúñiga.

CB Granollers 78

Seidi (4), Jordi Serra (11), Viñallonga 
(9), Homs (8) i Xavi Serra (4) [cinc 
inicial]; Castro (5), Cervantes (10), 
Auró (10), López (2), Maspons (1) i 
Murciano (14).

ÀRBITRES: Roger Mitjana i Remi Tauler. Van eliminar per cinc faltes personals 
a Viñallonga del CB Granollers. Van xiular tècniques a Pi i Oriol Vives 
(entrenador) de l’UE Mataró-Germans Homs i a Homs del CB Granollers.

PARCIALS: 21-15 [primer quart]; 31-40 [descans]; 42-62 [tercer quart] i 57-78.

Mataró

EL 9 NOU

El CB Granollers va fer un 
partit molt seriós a la pista 
de l’UE Mataró-Germans 
Homs i es va endur la victò-
ria de forma clara (57-78). 
Una victòria que els permet 
mantenir la lluita pels llocs 

capdavanters i agafar dis-
tància respecte al seu perse-
guidor immediat, justament 
l’equip mataroní.

L’equip de Toni Olivares va 
capgirar el marcador a l’inici 
del segon quart, període on 
van marcar diferències. Al 
tercer quart les van ampliar 
per no donar opció als locals.

El Sant Gervasi 
remunta a 
Sabadell i s’acaba 
imposant (81-86)

Sabadell

El Sant Gervasi es va veu-
re superat pel Basquet Pia 
Sabadell a la primera meitat 
però a la segona part van 
canviar les tornes i va capgi-
rar el marcador per acabar 
imposant-se per cinc punts 
de diferència (81-86). En 
tornar del descans, i liderats 
per Arnau Miquel –35 punts, 
21 dels quals al tercer quart–, 
els molletans van capgirar el 
marcador amb un parcial de 
17-37.

Sant Gervasi: Rabassó 
(9), Miquel (35), Díaz (2), 
Vázquez i Caminal (6) –[cinc 
inicial]–; Montes (4), Marzal 
(9), Martín (10), Miranda 
(11) i Fuentes.

Parcials: 25-18 [primer 
quart]; 48-36 [descans]; 65-73 
[tercer quart] i 81-86.

El Ripotrans Lliçà d’Amunt 
es veu clarament superat 
pel Montgat
UE Montgat-NGK 80

Oleart (4), Herrero (8), Baluda (6), 
Cerqueira (5) i Balagué (20) [cinc 
inicial]; Muñoz, Morales (13), Ribó 
(10) i Tomàs (14).

Ripotrans Lliçà d’Am. 43

Carracedo (14), Castro (11), Katumba 
(3), Martínez (2) i Abad [cinc inicial]; 
Jordan, Farré (5), Castillo, Manero, 
Candil (3) i Diagne (5).

ÀRBITRES: Ignasi Pujol i Marc Cecília. Van eliminar per cinc faltes personals 
a Katumba i Martínez del Ripotrans Lliçà d’Amunt. Van xiular una falta 
antiesportiva a Katumba del Ripotrans Lliçà d’Amunt.

PARCIALS: 16-17 [primer quart]; 45-27 [descans]; 68-39 [tercer quart] i 80-43.

Montgat 

EL 9 NOU

El Montgat no va donar cap 
opció a un Ripotrans Lliçà 
d’Amunt que havia apuntat 
una clara millora en les dar-
reres jornades. Els vallesans, 
després d’un bon primer 
quart, es van veure clara-
ment superats (80-43) per 

un Montgat que lluita pel 
liderat.

El Lliçà va mantenir el 
tipus durant el primer quart 
però va encaixar un parcial 
de 16-0 als primers minuts 
del segon i, a partir d’aquest 
moment, ja no hi va haver 
reacció, amb un últim quart 
en què tan sols van aconse-
guir una cistella en joc.

El Recanvis Gaudí Mollet perd contra La Roda (70-71) i acumula tres derrotes seguides
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El Bigues es queda sense 
disputar la Copa de la Reina

OK LLIGA FEMENINA
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Erika Ghirardello va generar algunes de les ocasions del Bigues davant de Las Rozas

ORKLA Bigues i Riells 1

Vilarrasaq, Borràs, Rubio, Ghirardello 
i Igualada [cinc inicial], Saldaña, 
Camp, Reyes i Serra.

CP Las Rozas 2

Noterio, Galeassi, Horche, Carranza 
i Mónica [cinc inicial], Gómez, 
Arganda, Alcalde i Vilanova.

ÀRBITRE: Marc Vilardell. 

GOLS: 1-0, Reyes, min 15; 1-1, Carranza, min 24; 1-2, Horche, min 45. 

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

El Bigues ho tenia tot de cara 
per classificar-se dissabte 
per la Copa de la Reina. Juga-
ven a casa, contra Las Rozas 
–que és a la part baixa de la 
taula– i només necessitaven 
un empat per certificar la 
vuitena posició a la primera 
volta. El partit estava ajornat 
des de feia unes setmanes. 
L’objectiu de ser a la Copa es 

va fer miques a cinc minuts 
pel final. El Bigues no va 
saber defensar bé una falta i 
Ana Horche, de Las Rozas, va 

enfonsar la pilota a la porte-
ria per fer l’1-3 definitiu. 

Massa càstig per a un 
Bigues que ho va provar de 

totes les maneres per embut-
xacar-se la victòria. Els errors 
de punteria, que en aquest 
darrer partit van tornar a 
aflorar, les persegueixen des 
de l’inici de la temporada. El 
conjunt dirigit per Ramon 
Peralta va mantenir el domi-
ni durant els 50 minuts de 
joc. Sofía Reyes va obrir la 
llauna al minut 15, quan va 
desviar un xut des del punt 
de penal cap a dins de la 
porteria. El Bigues va man-
tenir el domini, però aviat 
Carranza, del Las Rozas, va 
aprofitar una pèrdua de les 
vallesanes per fer l’empat. 

La segona part va seguir 
amb la mateixa tònica de joc 
per part de tots dos equips. 
El Bigues va tenir a tocar 
la classificació fins al final, 
malgrat que, faltant cinc 
minuts per arribar al 50, van 
encaixar l’1-2 definitiu per 
part d’Horche. El Bigues va 
continuar intentant el gol, 
però els nervis els van passar 
factura i van estar massa pre-
cipitades en atac.

Amb aquesta derrota, s’es-
fuma el primer objectiu de la 
temporada: ser a la Copa de 
la Reina. “La moral està bai-
xa. Depeníem de nosaltres i 
havíem fet mèrits de sobres”, 
admet Ramon Peralta. Ara, 
per l’entrenador, l’objectiu 
és, almenys, igualar el sisè 
lloc de la temporada passada.

El Sant Feliu 
cau per 
la mínima  
al Vendrell

CE Vendrell 2

Toda, Ferrer, Biel, Cañellas i Pintado 
–cinc inicial–, Calvet, Pérez, Gimeno, 
Solà i Miravent.

CHP Sant Feliu 1

Amer, Fajas, Villa, Pujadó i Guillem–
cinc inicial–, Muntané, Carner, 
Servent, Nuevo i Nil.

ÀRBITRES: Albert Sans i Alan 
Navarro. TB: Gimeno i Pintado, del 
Vendrell, i Nil, del Sant Feliu.

GOLS: 0-1, Muntané, min 15; 1-1, 
Pérez, min 18; 2-1, Biel, min 39.

El Vendrell (B. Penedès)

Ton Falqués

Després de la victòria de 
la setmana passada amb el 
Rochapea, l’equip de Climent 
Padrós buscava consolidar 
la millora a la pista del 
Vendrell, però va caure per 
2-1. El partit va començar bé 
per als codinencs amb el gol 
de Joan Muntaner al minut 
10, però tres minuts després 
els locals van fer l’empat. Les 
ocasions se succeïen, però 
el marcador no es va moure 
abans del descans. A la sego-
na meitat, la igualtat va con-
tinuar sent màxima i només 
un solitari gol del Vendrell 
va resoldre el partit a 10 
minuts pel final. La derrota 
torna a acostar el Sant Feliu a 
la zona de descens.

OK PLATA NORD

El Recam Làser Caldes 
encadena la quarta victòria 
consecutiva a l’OK Lliga
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Roger Acsensi va disputar el partit de dissabte a la Torre Roja de Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Comença a ser costum que 
el Caldes perdi a l’OK Lliga. 
Amb la derrota d’aquest dis-
sabte a la Torre Roja contra 
l’Alcoi, ja en són quatre de 
consecutives (1-3). A diferèn-
cia d’altres enfrontaments, 
en què els havia fallat la 
punteria, dissabte el Caldes 
va estar tou sobre el terreny 
de joc i va deixar escapar els 
tres punts als últims instants. 
No li sortien les jugades, ni 
tan sols els contracops, que 
tant havien millorat darrera-
ment. “Els zero punts són una 
decepció, perquè durant la 
setmana ens havíem entrenat 

Recam Làser Caldes 1

Camps, Sito Ricart, Rovira, Alexandre 
Acsensi i Cristian Rodríguez [cinc 
inicial], Beltrán, Gurri, Giménez, 
Blanqué i Roger Acsensi.

PAS Alcoi 3

Marc Grau Vila, Formatje, Cañellas, 
Pérez o Matias [cinc inicial], 
Domínguez, Carlos Daniel, Morales, 
Marc Grau Blanquer i Castañer.

ÀRBITRES: Rubén Fernández i 
Daniel Villar.

GOLS: 1-0, Rovira, min 29; 1-1, 
Morales, min 33; 1-2, Domínguez, 
min 47; 1-3, Pérez, min 49. 

molt bé”, admet l’entrenador, 
Eduard Candami.

L’Alcoi va imposar el seu 
guió de partit: va jugar poc i 
tot el que va tenir ho va apro-
fitar. Malgrat això, el Recam 
Làser Caldes va aconseguir 
avançar-se al marcador amb 

un gol de Xavi Rovira just 
a l’inici de la segona part. A 
la primera meitat, en canvi, 
havien destacat, sobretot, 
els porters, Gerard Camps i 
Marc Grau. 

Amb 1-0 al marcador, el 
Caldes hauria pogut eixam-
plar distàncies, ja que Sito 
Ricart va desaprofitar un 
llançament des del punt de 
penal. En canvi, l’Alcoi va 
estar més de sort quan, pocs 
instants després, Morales va 
fer l’1-1 gràcies a una falta 
directa.

L’Alcoi va desfer l’empat, 
a tres minuts pel final. Lla-
vors un refús a dins l’àrea 
va posar en solfa el gol de 
Domínguez, que significa-
ria l’1-2. Sito la va tenir per 
empatar el partit, però a la 
següent jugada, el conjunt 
del País Valencià va fer 
l’1-3 definitiu, amb gol de 
Pérez. Amb aquest resultat, 
el Caldes perd una posició 
a favor de l’Alcoi –ara els 
vallesans són vuitens– i 
deixen l’equip tocat. La nota 
positiva va ser la recupera-
ció d’Álvaro, que va tornar a 
jugar després d’una lesió de 
llarga durada.

La derrota contra el Las Rozas dissabte a casa les ha deixat fora de la competició 

OK LLIGA MASCULINA
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Pol Espargaró puja al podi en 
l’estrena del Mundial de MotoGP
El de Repsol Honda acaba tercer, just davant del seu germà Aleix, que acaba quart

Losail (Qatar)

EL 9 NOU

Les bones sensacions amb 
què els germans Pol i Aleix 
Espargaró van acabar la 
pretemporada es van veu-
re refermades en l’estrena 
del Campionat del Món de 
MotoGP, aquest cap de set-
mana al Circuit de Losail de 
Qatar. Tots dos van fer unes 
bones tandes d’entrena-
ments, es van classificar en 
la cinquena –Aleix– i sisena 
–Pol– posicions a la graella, 
i van confirmar-ho durant 
la cursa, amb un podi per a 
Pol (Repsol Honda Team) 
–tercera posició final– i un 

va atrapar-lo. Al final de la 
recta d’arribada, a quatre 
voltes del final, Bastianini va 
superar Pol Espargaró, que 
va intentar aguantar-li la fre-
nada i, per no topar amb ell, 
va sortir llarg. Allà va perdre 
també la segona posició en 
benefici de Binder, mentre 
Aleix superava Márquez per 
acabar quart.

“Havíem plantejat una 
cursa tranquil·la, de menys a 
més, però un cop m’he vist al 
davant no he volgut desapro-
fitar l’ocasió de demostrar 
el meu talent i m’he posat a 
tirar amb força”, va explicar 
Pol Espargaró al final de 
la cursa. “A mitja cursa he 
començat a tenir alertes de 
combustible i de desgast 
dels pneumàtics, sobretot als 
revolts de dretes, on he patit 
molt”, va afegir. “Ens hem 
quedat molt a prop de poder 
pujar al podi i això demos-
tra que, enguany, l’Aprilia 
lluitarà per estar entre els 
millors”, va dir Aleix Espar-
garó.

A l’esquerra, Pol Espargaró celebra al parc tancat, envoltat de tot el seu equip, el tercer lloc aconseguit a Qatar. A la dreta, Aleix Espargaró intenta distanciar-se de Joan Mir en un moment de la cursa

El club està a l’espera que es resolgui el recurs de Joan Creus

La federació congela 
les eleccions del CF Mollet

El KH-7 Granollers Atlètic 
no aixeca cap, i cada cop 
té més difícil la salvació
KH-7 BM Granollers At. 19

Dana, Manuela (1), Cobo (5), Muñoz, 
Gavañach, Moragues i Colomer (1) 
[set inicial]; Gómez (ps), Corbera 
(1), Miralles, Sau (5), Bruach, 
Pleguezuelos, Alarcón (1), Estrada 
(1) i López (4).

Handbol Gavà 32

Galindo (4), Español, Dubos, Andrade 
(2), Elisabet (4), Riera (6), Poyo (1), 
Castillo (3), Picas (3), Buxó, Feliu 
(3), Mateo (4), Pizarro (2), Serra, 
Gabernet i Ugalde.

ÀRBITRES: Núria Giró i Cristina Martín. Exclusions per Gavañach (2) del KH-7 
Atlètic i Feliu, Castillo i Dubos per l’Handbol Gavà.

PARCIALS: 1-4, 1-8, 4-11, 5-13, 8-15, 9-17 [descans]; 11-20, 12-22, 13-24, 14-26, 
16-29 i 19-32 [final].

Granollers

EL 9 NOU

Matemàticament continua 
sent possible –només està 
a tres punts de la salva-
ció– però la dinàmica en la 
qual ha entrat el KH-7 BM 
Granollers Atlètic no és gens 
esperançadora. 

Aquest dissabte l’equip de 

Javier López va caure davant 
l’Handbol Gavà en un partit 
ajornat corresponent a la 14a 
jornada. Les visitants, que 
van ser molt superiors, no 
van donar cap mena d’opció a 
la sorpresa i ja van posar els 
fonaments de la victòria amb 
l’1-8 inicial. El KH-7 va pagar 
molt car les imprecisions 
ofensives.

A l’esquerra, Joan Creus, i a la dreta, l’actual president, Jordi Candela

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La Federació Catalana de 
Futbol ha decidit congelar 
les eleccions a la presidèn-
cia del CF del Mollet –que 
havien de tenir lloc aquest 
dissabte 5 de març–, a l’espe-
ra de resoldre el recurs pre-
sentat per la candidatura de 
Joan Creus, que havia estat 
refusada per la junta electo-
ral. En canvi, van acceptar la 
de l’actual president, Jordi 
Candela.

El comitè d’apel·lació de 
l’ens va informar divendres 
a les parts que havia admès 
a tràmit el recurs i va donar 
dos dies hàbils al club –fins 
aquest dilluns– perquè pre-
senti la documentació relaci-

onada amb el procés electo-
ral, com ara la constitució de 
la junta electoral i seus esta-
tuts vigents. Creus diu que el 
moviment de la federació és 
una “petita victòria” per les 
seves aspiracions. “Si la fede-
ració ha demanat aquests 

documents, és per algun 
motiu.” En canvi, des de la 
junta entenen que les exigèn-
cies de la federació formen 
part de la normalitat del pro-
cés. Creus vol que s’ajornin 
les eleccions o bé es declari 
nul tot el procediment. 

quart lloc per a Aleix (Aprilia 
Racing).

Sortint de costat a la 
graella –Aleix cinquè i Pol 
sisè– el d’Aprilia va fer una 
bona sortida, tot i que no va 
poder guanyar cap posició, i 
el d’Honda va fer una sortida 
encara millor, i va arribar a la 
frenada de final de recta en 
la segona posició, just darre-
re de Márquez, a qui va supe-
rar durant la primera volta.

Un cop superat Márquez, 
Pol Espargaró va passar a 
liderar la cursa des de la 
primera volta mentre el seu 
germà es veia superat en la 
primera volta per Joan Mir 
(Team Suzuki Ecstar).

Tot i que a l’inici de la 
cursa el petit dels Espargaró 
va marcar un ritme alt per 
intentar agafar distància, el 
grup capdavanter es va man-
tenir unit amb 10 integrants 
durant les primeres sis vol-
tes, moment en què es van 
anar estirant les posicions. 
Pol continuava liderant la 
prova i Aleix –va marcar la 
velocitat màxima en cursa 
(354 quilòmetres/hora) i va 
aconseguir el rècord de la 
pista que després li va pren-
dre Enea Bastianini– apro-
fitava aquest estirament del 
grup per avançar Mir i així 
no perdre l’estela del grup 
capdavanter –Pol, Bastianini, 

Brad Binder i Marc Márquez.

El dEsgAst dEls PnEu-
MàtiCs PAssA fACturA

Pol va liderar la cursa amb 
mà de ferro i va aconseguir 
distanciar-se amb una màxi-
ma diferència de segon i mig 
respecte a Binder, mentre 
que Aleix es mantenia cin-
què –amb rècord de la pista 
inclòs que després li va pren-
dre Bastianini– i retallava 
distàncies amb Márquez –
quart–. El desgast dels pneu-
màtics, però, van fer que Pol 
comencés a perdre ritme al 
mateix temps que Bastianini 
superava Binder i intenta-
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BÀSQUET

LEB Plata. Grup Est

El Ventero CBV - Real Canoe, ajornat
Recanvis G. Mollet, 70 - La Roda, 71
Menorca, 88 - Benicarló, 65
H. Gran Canaria, 101 - Zentro B. Madrid, 99
Albacete, 76 - FC Cartagena CB, 63
Sant Antoni Ibiza, 60 - Valencia BC, 66
Safir Fruits Alginet, 63 - CB Cornellà, 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Albacete..........................20 15 5 1571 1415 35
 2.- Sant Antoni Ibiza ..........20 14 6 1523 1359 34
 3.- Benicarló ........................20 13 7 1419 1393 33
 4.- Globalcaja La Roda ........20 13 7 1493 1423 33
 5.- Recanvis G. Mollet ...... 20 11 9 1616 1637 31
 6.- Menorca .........................19 11 8 1423 1319 30
 7.- CB Cornellà ....................20 10 10 1465 1460 30
 8.- Valencia BC ....................20 10 10 1543 1472 30
 9.- FC Cartagena CB ...........19 10 9 1484 1408 29
 10.- Zentro B. Madrid ..........20 7 13 1541 1697 27
 11.- Real Canoe .....................19 8 11 1535 1577 27
 12.- Safir Fruits Alginet .......20 7 13 1391 1518 27
 13.- H. Gran Canaria .............20 6 14 1440 1606 26
 14.- El Ventero CBV .............19 3 16 1336 1496 22

Copa Catalunya. Grup 3

Vive-El Masnou, 80 - UB Sant Adrià, 84
Sant Josep, 71 - CB Santa Coloma, 76
B. Pia Sabadell, 81 - Sant Gervasi, 86
CB Castellar, 61 - Badalona, 73
UE Montgat, 80 - Ripotrans CB Lliçà, 43
UE Mataró, 57 - CB Granollers, 78

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UB Sant Adrià ................18 15 3 1445 1191 33
 2.- Badalona .........................18 14 4 1208 1066 32
 3.- CB Santa Coloma ...........18 13 5 1289 1218 31
 4.- UE Montgat ...................17 14 3 1322 1114 31
 5.- CB Granollers .............. 17 12 5 1205 1094 29
 6.- UE Mataró ......................18 9 9 1357 1369 27
 7.- Vive-El Masnou .............16 8 8 1151 1112 24
 8.- Sant Josep .......................16 6 10 1165 1169 22
 9.- Sant Gervasi ...................17 5 12 1264 1344 22
 10.- B. Pia Sabadell ...............17 2 15 1059 1305 19
 11.- CB Castellar ...................14 3 11 921 1077 17
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 16 0 16 834 1161 16

Primera categoría. Grup 1

CB Sant Josep Obrer, 62 - CB Matadepera, 69
CE Sant Nicolau, 79 - Sant Cugat, 66
AE Minguella, 63 - CB Prat, 62
AEC Collblanc, 88 - El Círcol B, 77
CN Caldes A, 74 - Centre Catòlic, 57
A.E.S.E. B, 46 - CB Granollers 2, 70

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CN Caldes A ................. 18 14 4 1306 1127 32
 2.- AE Minguella .................18 13 5 1281 1191 31
 3.- CB Granollers 2 ........... 18 12 6 1201 1061 30
 4.- El Círcol B.......................17 11 6 1100 1114 28
 5.- CE Sant Nicolau .............17 11 6 1233 1145 28
 6.- AEC Collblanc................18 8 10 1171 1186 26
 7.- CB Prat ............................17 8 9 1157 1135 25
 8.- CB Sant Josep Obrer .....17 6 11 1021 1121 23
 9.- Centre Catòlic................17 6 11 1129 1163 23
 10.- CB Matadepera ..............16 7 9 1103 1112 23
 11.- A.E.S.E. B ........................18 5 13 1075 1269 23

 12.- Sant Cugat ......................15 2 13 1054 1207 17

Segona Categoria. Grup 7

Vive-El Masnou, 51 - UB Sant Adrià B, 62
Les Franqueses, 60 - Vilanova del Vallès, 66
AE Minguella B, 91 - UB Mir, 69
CB La Garriga, 67 - CB Parets, 69
CB Mollet B, 64 - CB Lliçà d’Amunt B, 60
Cerdanyola Al Dia B, 73 - CB Sant Celoni, 66

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- AE Minguella B .............18 16 2 1329 1115 34
 2.- UB Sant Adrià B.............18 13 5 1274 1158 31
 3.- UB Mir ............................18 12 6 1343 1176 30
 4.- CB Les Franqueses ...... 18 11 7 1190 1125 29
 5.- Vive-El Masnou .............17 10 7 1188 1139 27
 6.- CB Parets ..................... 18 8 10 1061 1116 26
 7.- CB La Garriga .............. 18 8 10 1202 1225 26
 8.- Cerdanyola Al Dia B .....18 7 11 1109 1160 25
 9.- CB Mollet B ................. 18 6 12 1149 1267 24
 10.- CB Lliçà d’Amunt B ..... 18 5 13 1104 1259 23
 11.- Vilanova del Vallès ..... 17 5 12 982 1097 22
 12.- CB Sant Celoni ............ 16 5 11 985 1079 21

Tercera Categoria. Grup 1

Sabadell Vallès, 58 - Natació Terrassa B, 54
Natació Sabadell B, 67 - Sant Cugat 2, 42
Pia Sabadell B, 63 - CB Nou Badia, 47
CB Castellar B, 97 - Sant Quirze BC, 41
CN Caldes B, 57 - CB Ripollet B, 64
Can Parellada, 78 - CB Castellbisbal B, 79

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Pia Sabadell B ................16 14 2 1070 899 30
 2.- CB Ripollet B .................15 13 2 1120 924 28
 3.- Sant Quirze BC ..............18 10 8 1212 1286 28
 4.- CN Caldes B ................. 18 10 8 1125 1114 28
 5.- Natació Terrassa B ........17 10 7 1106 980 27
 6.- CB Castellar B ................17 9 8 1097 1089 26
 7.- Natació Sabadell B ........17 9 8 1123 1064 26
 8.- Can Parellada .................18 5 13 1157 1265 23
 9.- CB Castellbisbal B .........17 6 11 1072 1147 23
 10.- Sabadell BQ Vallès ........15 6 9 815 932 21
 11.- CB Nou Badia .................16 4 12 992 1085 20
 12.- Sant Cugat 2 ...................14 3 11 766 870 17

Grup 4 

Bàsquet Neus, 58 - CB Cardedeu, 51
Canovelles BC, 49 - CB Vic 3, 70
CB Llinars, 91 - Sant Gervasi 2, 52
CB Tona B, 61 - Montmeló CB, 75
CB Mollet C, 71 - Gramanet BC, 49
CB L’Ametlla, 66 - CB Granollers 3, 80

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic 3 ..........................16 16 0 1382 871 32
 2.- Gramanet BC..................17 12 5 1119 994 29
 3.- CB Llinars .................... 15 13 2 950 862 28
 4.- CB Granollers 3 ........... 17 10 7 1066 1027 27
 5.- CB Mollet C ................. 18 7 11 1214 1214 25
 6.- Canovelles BC .............. 17 7 10 1127 1159 24
 7.- Montmeló CB .............. 17 7 10 1005 1138 24
 8.- Bàsquet Neus .................16 7 9 936 1031 23
 9.- Sant Gervasi 2 ................18 5 13 1115 1274 23
 10.- CB L’Ametlla ............... 16 7 9 1014 1092 23
 11.- CB Cardedeu ................ 16 6 10 1044 1094 22
 12.- CB Tona B .......................15 2 13 887 1103 17

Femení
Copa Catalunya

CEJ L’Hospitalet, 61 - CB Balaguer, 52
EBAE Sese, 47 - Cadí Manresa, 72
Bàsquest Safa Claror, 41 - AB Premià, 47
CB Granollers, 49 - CBF Cerdanyola, 53
Natació Terrassa, 58 - CEEB Tordera, 47

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CBF Cerdanyola.............18 16 2 1166 933 34
 2.- Cadí Manresa .................18 14 4 1119 977 32
 3.- CEJ L’Hospitalet ............18 13 5 1072 862 31
 4.- CEEB Tordera ................17 10 7 1087 1053 27
 5.- AB Premià ......................18 7 11 924 995 25
 6.- CB Balaguer ...................16 8 8 889 934 24
 7.- CB Granollers .............. 18 6 12 926 1057 24
 8.- EBAE Sese ......................16 6 10 878 910 22
 9.- Bàsquest Safa Claror .....18 4 14 868 1075 22
 10.- Natació Terrassa ............17 3 14 825 958 20

Primera Categoria. Grup 1

Sant Andreu Natzaret, 54 - FD Cassanenc, 71
Sabadell BQ Vallès, 40 - Femení Osona A, 53
Sant Cugat Negre, 64 - CN Caldes, 56
CB Argentona, 57 - Sutton Cerdanyola, 41
Sant Gervasi 1, 81 - CE Onyar, 60
GEIEG B, 74 - CBU Lloret , 75

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Femení Osona A ............17 14 3 1035 886 31
 2.- FD Cassanenc.................17 14 3 1148 887 31
 3.- Sant Gervasi 1 ................18 13 5 1134 967 31
 4.- CE Onyar ........................18 11 7 1067 987 29
 5.- Sant Andreu Natzaret ...18 9 9 1025 1051 27
 6.- GEIEG B ..........................18 9 9 1040 1016 27
 7.- CB Argentona ................18 8 10 918 1012 26
 8.- Sabadell BQ Vallès ........18 8 10 951 1018 26
 9.- Sant Cugat Negre ..........17 8 9 1042 1039 25
 10.- CN Caldes .................... 18 4 14 952 1133 22
 11.- CBU Lloret  ....................17 5 12 910 1063 22
 12.- Sutton Cerdanyola ........18 3 15 877 1040 21

FUTBOL

Tercera RFEF. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Olot .......................25 14 5 6 43 25 47
 2.- CP San Cristóbal .......25 13 8 4 33 20 47
 3.- Girona B ......................23 13 5 5 26 17 44
 4.- CE Manresa ................23 11 10 2 31 15 43
 5.- L’Hospitalet CE .........24 12 5 7 31 22 41
 6.- UE Sant Andreu ........25 11 5 9 37 29 38
 7.- CF Peralada ................24 9 10 5 32 19 37
 8.- FE Grama ....................25 10 7 8 26 21 37
 9.- UE Vilassar de Mar ...25 8 10 7 22 17 34
 10.- FC Vilafranca .............23 7 9 7 16 20 30
 11.- CF Pobla Mafumet ....25 8 6 11 24 22 30
 12.- UE Castelldefels ........24 8 4 12 24 33 28
 13.- UE Sants .....................25 7 6 12 22 30 27
 14.- EC Granollers .......... 24 6 5 13 23 37 23
 15.- UE Figueres ...............24 5 7 12 19 26 22

 16.- FC Ascó .......................24 4 5 15 17 45 17
 17.- EE Guineueta .............24 3 7 14 14 42 16

Primera Catalana. Grup 1

Les Franqueses CF, 4 - UE La Jonquera, 0
Llagostera B, 2 - Martinenc CF, 1
CE Banyoles, 1 - Mollet CF, 3
Unificació Llefià CF, 2 - Parets CF, 1
Palamós CF, 5 - L’Escala FC, 2
Montañesa CF, 2 - CD Bescanó, 1
Lloret CF, 2 - EF Mataró, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Montañesa CF............19 12 3 4 28 19 39
 2.- L’Escala FC .................19 10 3 6 36 26 33
 3.- Lloret CF ....................19 10 3 6 32 23 33
 4.- Mollet CF ................. 19 10 2 7 28 18 32
 5.- CD Bescanó ................19 8 5 6 26 29 29
 6.- Palamós CF.................19 8 4 7 32 25 28
 7.- Parets CF ................. 19 8 4 7 30 27 28
 8.- Martinenc CF .............19 7 6 6 24 23 27
 9.- Unificació Llefià CF ..19 6 8 5 26 23 26
 10.- EF Mataró ...................19 7 5 7 25 22 26
 11.- CE Banyoles ...............19 6 5 8 15 19 23
 12.- Les Franqueses CF .. 19 6 3 10 28 29 21
 13.- Llagostera B ...............19 4 5 10 16 36 17
 14.- UE La Jonquera .........19 2 2 15 10 37 8

Segona Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Europa B ...............19 16 1 2 54 12 49
 2.- CCD Turó Peira .........19 12 3 4 40 18 39
 3.- Premià CE...................19 12 3 4 40 28 39
 4.- CD Masnou ................18 12 2 4 36 17 38
 5.- Vilassar de Mar B ......19 11 2 6 45 27 35
 6.- UD Molletense ........ 19 9 5 5 43 34 32
 7.- San Juan Montcada ...19 9 4 6 42 26 31
 8.- CF Lloreda ..................18 8 1 9 32 31 25
 9.- CF Singuerlín.............18 7 2 9 32 39 23
 10.- UD Parc ......................19 5 5 9 33 41 20
 11.- CD Montcada .............19 4 7 8 25 38 19
 12.- EF Barberà Andalucía 19 5 4 10 27 44 19
 13.- UE Sabadellenca ........19 4 6 9 24 43 18
 14.- Racing Vallbona ........19 5 2 12 30 37 17
 15.- CE Canyelles ..............18 3 3 12 19 38 12
 16.- UD At.Gramanet .......17 1 2 14 10 59 5

Grup 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Caldes Montbui . 19 13 5 1 42 19 44
 2.- FC Cardedeu ............ 19 11 6 2 40 18 39
 3.- CF Torelló ..................19 10 4 5 31 23 34

 4.- AT. Sant Pol ................19 9 5 5 35 26 32
 5.- UE Gurb ......................19 7 9 3 30 23 30
 6.- UD Taradell................19 8 3 8 28 29 27
 7.- CF Argentona ............19 7 6 6 28 30 27
 8.- CD Malgrat ................19 7 5 7 32 33 26
 9.- UD Cirera ...................19 6 7 6 35 32 25
 10.- UD Molinos ...............19 5 8 6 30 25 23
 11.- CE Llavaneres ............19 6 5 8 30 27 23
 12.- Unif. Santa Perpètua 19 6 4 9 24 35 22
 13.- CF Parets B .............. 19 6 2 11 20 34 20
 14.- CF La Torreta .......... 19 3 9 7 27 40 18
 15.- Oar Vic A ....................19 2 5 12 15 33 11
 16.- St Julià Vilatorta .......19 2 5 12 15 35 11

Tercera Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Voltregà ................20 15 4 1 55 22 49
 2.- Olímpic La Garriga.. 20 13 5 2 45 30 44
 3.- UE Centelles ..............19 12 4 3 52 29 40
 4.- CF Folgueroles ..........20 11 6 3 52 29 39
 5.- Santa Eugènia ............19 10 5 4 36 30 35
 6.- FC Pradenc .................20 10 4 6 44 24 34
 7.- St Feliu de Codines . 19 10 2 7 35 28 32
 8.- CE Moià ......................20 9 3 8 42 39 30
 9.- CE Aiguafreda ......... 20 8 4 8 36 36 28
 10.- UE Tona B...................19 7 5 7 30 26 26
 11.- CE Roda de Ter ..........20 8 1 11 28 46 25
 12.- CE Navàs B .................20 6 4 10 22 37 22
 13.- UE Seva .......................20 6 1 13 36 51 19
 14.- CF Caldes Montbui B 20 5 3 12 38 48 18
 15.- CF Castellterçol  ........20 3 5 12 28 48 14
 16.- Sant Vicenç Torelló ...19 3 2 14 30 47 11
 17.- CD Borgonyà ..............19 1 2 16 21 60 5

Grup 9

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Celoni FC ......... 19 12 5 2 62 28 41
 2.- FC Cardedeu B ......... 18 11 3 4 43 24 36
 3.- Bellavista Milán ...... 19 10 5 4 34 27 35
 4.- CE Llerona ............... 19 10 4 5 45 39 34
 5.- CD Montornés Norte 19 8 6 5 42 33 30
 6.- CF Ametlla Vallès.... 18 9 3 6 46 38 30
 7.- At.Vallès .................. 19 8 4 7 39 37 28
 8.- Vilanova del Vallès . 19 7 6 6 50 42 27
 9.- UE Canovelles ......... 19 6 6 7 39 36 24
 10.- CE Lliçà d’Amunt .... 19 7 3 9 36 41 24
 11.- CF Palautordera ...... 19 6 5 8 41 38 23
 12.- CF Vilamajor ........... 19 6 5 8 34 43 23
 13.- Montmeló UE .......... 19 6 4 9 36 42 22
 14.- CE Llinars ................ 19 6 4 9 34 41 22
 15.- CE La Batllòria ........ 19 3 2 14 24 53 11
 16.- FC Lliçà de Vall........ 19 2 3 14 24 67 9
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El Campionat de Catalunya de cros curt –a la fotografia, la prova femenina– es va disputar a la Torre Marimon

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La zona esportiva de la Tor-
re Marimon, de Caldes, es 
va omplir a vessar aquest 
diumenge al matí amb 
motiu del 8è Cros Esportiu 
organitzat pel Club Atlètic 
Calderí. Aquest any la cita 
va ser doblement important, 
perquè la prova també va 
incloure el Campionat de 
Catalunya de cros curt, que 
va enfrontar alguns dels 
millors atletes d’aquesta dis-
ciplina al nostre país. 

En conjunt, s’hi van trobar 
més de 700 participants, 
entre la desena de categori-
es que es van disputar des 
de les 10 del matí. Les més 
destacades, però, van ser 
les proves absolutes –mas-
culina i femenina– que van 

lliurar batalla a partir de les 
12 del migdia i van tenir, 
en tots dos casos, emoció 
fins al final. En la categoria 
masculina, el guanyador va 
ser Ruben Sansom, seguit 
Elmehdi Aboujanat i Jordi 
Garcia. Malgrat la victòria de 
Sansom a la prova, el trofeu 
de campió de Catalunya va 
recaure sobre Aboujanat, 
perquè el primer no complia 
amb el requisits de la Federa-
ció d’Atletisme.

En categoria femenina, el 
títol es va decidir als últims 
100 metres, quan la guanya-
dora –Douanee Ouboukir– es 
va escapar del grup. Marina 
Travé i Marina Guerrero 
van quedar segona i tercera, 
respectivament. En el cas 
del campionat per equips, en 
categoria masculina va gua-
nyar Castillejos Team i, en 
femenina, AA Catalunya. 

La prova absoluta, de 
quatre quilòmetres, es va 
disputar en un bosc proper 
a la Torre Marimon. El camp 
de futbol que hi ha al costat 
s’hi van habilitar la sortida i 
l’arribada.

Emoció fins al final

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

Caldes acull el Campionat de Catalunya absolut de cros curt d’aquest 2022



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 7 de març de 202232 RESULTATS I CLASSIFICACIONS

Grup 14

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CD Badia .....................19 17 1 1 71 23 52
 2.- La Romànica ..............19 14 3 2 53 33 45
 3.- SD Pajaril....................19 11 3 5 40 30 36
 4.- Can Gambús ...............19 9 4 6 41 34 31
 5.- Roureda ......................19 10 1 8 36 38 31
 6.- Sta. M. Montcada ......19 9 3 7 40 40 30
 7.- Martorelles.............. 19 8 5 6 44 32 29
 8.- Sant Quirze V. ............19 8 2 9 37 40 26
 9.- Unif. Sta. Perpètua....19 7 4 8 35 34 25
 10.- Sta. Eulàlia Ronçana 19 6 4 9 36 39 22
 11.- Ripollet .......................19 6 3 10 28 44 21
 12.- Huracan ......................19 5 5 9 43 40 20
 13.- Escola Barberà ...........19 5 3 11 23 46 18
 14.- Llano SBD...................19 5 2 12 28 52 17
 15.- Badalona Sud .............19 4 3 12 41 58 15
 16.- Cercle Sabadellès ......19 3 4 12 29 42 13

Quarta Catalana. Grup 4

Figaró, 1 - Gurb, 4
OAR Vic, 6 - Riudeperes, 2
Balenyà At., 0 - St Miquel Balenyà, 0
St Julià Vilatorta, 1 - Tona, 2
Viladrau, 2 - Ol. la Garriga, 5
Collsuspina, 1 - St Feliu Codines, 3
St Hilari, 0 - Taradell, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Taradell ......................17 15 2 0 78 23 47
 2.- St Miquel Balenyà .....18 13 3 2 58 14 42
 3.- St Hilari ......................18 10 5 3 52 33 35
 4.- Balenyà At. .................18 10 4 4 49 33 34
 5.- OAR Vic ......................18 11 1 6 47 33 34
 6.- Tona ............................18 7 5 6 40 31 26
 7.- Gurb ............................18 7 4 7 40 44 25
 8.- Ol. la Garriga ........... 18 7 2 9 52 46 23
 9.- St Feliu Codines ...... 18 7 1 10 37 45 22
 10.- St Julià Vilatorta .......18 5 2 11 37 45 17
 11.- Riudeperes .................18 5 2 11 40 66 17
 12.- Figaró ....................... 17 4 1 12 22 52 13
 13.- Collsuspina ................18 3 4 11 28 64 13
 14.- Viladrau ......................18 1 4 13 12 63 7

Grup 6

Dosrius, 1 - Cabrils, 2
La Torreta, 6 - Arenys de Munt, 0
Premià, 3 - Alella 2013, 1
Sant Fost, 6 - At. Vallès, 2
Vilassar Dalt, 2 - Masnou, 1
Blanc-Blava la Roca, 1 - Cabrera, 2
Descansa: Joventut Teià, Salesians Mataró

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Vilassar Dalt ..............17 14 2 1 62 12 44
 2.- Cabrils ........................17 12 3 2 49 24 39
 3.- Blanc-Blava la Roca . 17 12 1 4 52 32 37
 4.- Alella 2013 .................18 11 3 4 48 27 36
 5.- Premià ........................17 11 2 4 53 23 35
 6.- Masnou .......................18 10 2 6 51 40 32
 7.- La Torreta ................ 17 6 5 6 43 38 23
 8.- Dosrius .......................17 5 2 10 31 38 17
 9.- Salesians Mataró .......17 5 2 10 38 50 17
 10.- Sant Fost .................. 17 4 5 8 49 62 17
 11.- Cabrera .......................17 4 2 11 24 41 14
 12.- At. Vallès ................. 18 3 5 10 26 59 14
 13.- Joventut Teià .............16 3 3 10 21 45 12
 14.- Arenys de Munt ........17 0 3 14 15 71 3

Grup 11

At.Lliçà d’Amunt, 1 - Corró Amunt, 7
Ramassà, 0 - Bigues, 0
Lourdes, 4 - CF Ametlla, 0
At. Vallès B, 1 - Sentmenat, 5
Vallgorguina, 2 - Santa Agnès, 4
Vilamajor, 0 - Palau-Solità, 8
Caldes Montbui, 2 - Llinars, 1
La Llagosta, 1 - AE Ametlla, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bigues ...................... 20 15 2 3 71 21 47
 2.- Corró Amunt ........... 20 15 1 4 70 27 46
 3.- Palau-Solità ................20 14 2 4 56 23 44
 4.- Caldes Montbui ....... 20 14 2 4 61 41 44
 5.- AE Ametlla .............. 20 13 3 4 70 30 42
 6.- Santa Agnès ............. 20 11 6 3 60 28 39
 7.- Ramassà ................... 20 12 2 6 60 30 38
 8.- Lourdes .................... 20 12 2 6 50 23 38
 9.- La Llagosta .............. 20 10 5 5 56 44 35
 10.- At. Vallès B .............. 20 4 5 11 44 61 17
 11.- Vallgorguina ............ 20 4 3 13 44 61 15
 12.- Vilamajor ................. 20 4 2 14 32 70 14
 13.- Sentmenat ..................20 4 1 15 37 79 13
 14.- CF Ametlla ............... 20 4 1 15 29 76 13
 15.- Llinars ...................... 20 3 2 15 27 59 11
 16.- At.Lliçà d’Amunt .... 20 1 1 18 26 120 4

Femení
Preferent

FC Martinenc - Fundació Jupiter, sr.
CE Llerona, 1 - FC Girona, 0
CE Sabadell, 0 - PBB La Roca, 5
Fundació Terrassa, 6 - Cerdanyola Vallès, 0
UE Porqueres, 1 - CF Palautordera, 1
Descansa: CE Pontenc

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Porqueres .............20 14 3 3 42 11 45
 2.- CF Palautordera ...... 19 13 4 2 62 17 43
 3.- Fundació Terrassa .....19 12 4 3 49 20 40
 4.- PBB La Roca ............. 19 11 4 4 47 21 37
 5.- FC Girona ...................18 8 2 8 37 22 26
 6.- FC Martinenc .............18 7 5 6 40 31 26
 7.- CF Cerdanyola Vallès 19 7 3 9 32 33 24
 8.- CE Llerona ............... 19 5 4 10 23 44 19
 9.- CE Pontenc .................19 4 3 12 21 53 15

 10.- CE Sabadell ................18 3 4 11 14 48 13
 11.- Fundació Jupiter .......18 0 2 16 4 71 2

FUTBOL SALA

Tercera Divisió. Grup 1

Sant Joan Vilassar, 2 - Arenys de Munt, 4
CFS Montsant, 2 - CN Caldes, 6
Unión Santa Coloma, 4 - CE Jesús-Maria, 10
Eixample, 5 - AECS L’Hospitalet, 2
Gràcia FSC, 10 - FCS Arrahona, 2
Futsal Mataró B, 5 - AE Xarxa Horta, 3
CEFS Prosperitat - FS Canet, ajornat
EF Les Corts, 6 - CFS Montcada, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- EF Les Corts ...............19 14 2 3 86 49 44
 2.- FS Canet .....................18 13 3 2 90 41 42
 3.- CE Jesús-Maria ..........19 10 3 6 81 73 33
 4.- CEFS Prosperitat .......18 9 4 5 78 67 31
 5.- Gràcia FSC ..................19 10 1 8 86 84 31
 6.- CFS Montsant ............19 9 3 7 75 61 30
 7.- CN Caldes ................ 18 7 5 6 71 68 26
 8.- Sant Joan Vilassar .....19 6 6 7 86 81 24
 9.- CFS Montcada ...........19 6 6 7 66 74 24
 10.- Futsal Mataró B .........19 7 2 10 70 70 23
 11.- CFS Arenys de Munt 18 7 2 9 53 58 23
 12.- Eixample .....................19 7 2 10 53 76 23
 13.- AECS L’Hospitalet ....19 6 4 9 75 85 22
 14.- Unión Santa Coloma .17 6 4 7 68 78 22
 15.- AE Xarxa Horta .........19 3 5 11 39 71 14
 16.- FCS Arrahona ............19 2 2 15 60 101 8

Divisió d’Honor Catalana

Rapid Santa Coloma, 4 - FS Parets, 3
Sant Julià de Ramis, 1 - Ciutat de Mataró, 3
CEFS Manlleu, 4 - FS Pineda de Mar, 2
FS Sant Cugat, 5 - FS Ripollet B, 3
CFS Vilamajor, 3 - FS Castellar, 10
Montornès La Unión B, 2 - EFS Girona, 4
Badalona Futsal, 6 - CFS Lloret, 6
Descansa: Vacarisses CE

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FS Castellar ................17 14 0 3 96 55 42
 2.- Rapid Santa Coloma .18 11 4 3 65 55 37
 3.- FS Parets .................. 18 12 1 5 114 67 37
 4.- Ciutat de Mataró .......18 12 0 6 90 55 36
 5.- Vacarisses CE .............17 11 1 5 86 75 34
 6.- CFS Vilamajor ......... 18 10 0 8 67 65 30
 7.- Sant Julià de Ramis ...18 8 3 7 66 65 27
 8.- CEFS Manlleu ............18 8 3 7 67 70 27
 9.- FS Sant Cugat ............18 8 2 8 77 79 26
 10.- CFS Lloret ..................18 7 3 8 64 54 24
 11.- Montornès La Unión B 18 5 2 11 66 84 17
 12.- EFS Girona .................18 4 3 11 60 71 15
 13.- Badalona Futsal .........18 3 4 11 56 108 13
 14.- FS Pineda de Mar ......17 3 2 12 58 78 11
 15.- FS Ripollet B ..............17 2 2 13 46 97 8

Femení.
Segona Estatal.Grup 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Castellón ..............19 15 4 0 68 25 49
 2.- CN Caldes ................ 19 15 1 3 59 25 46
 3.- Mecanoviga Eixample 19 13 0 6 67 34 39
 4.- FSF César Augusta ....19 11 5 3 66 39 38
 5.- AE Les Corts ..............19 12 1 6 63 43 37
 6.- Intersala Zaragoza ....19 10 5 4 54 35 35
 7.- Penya Esplugues B ....19 10 3 6 73 47 33
 8.- CD La Concordia ..... 19 9 3 7 57 38 30
 9.- AECS L’Hospitalet ....19 7 3 9 50 59 24
 10.- Emotion Zaragoza .....19 6 6 7 47 58 24
 11.- FS Castelldefels .........19 6 5 8 60 56 23
 12.- FS Ripollet..................19 3 4 12 51 77 13
 13.- Aliança Mataró ..........19 3 4 12 46 77 13
 14.- Sabadell Femení ........19 2 4 13 38 73 10
 15.- AD Sala Zaragoza ......19 3 1 15 43 96 10
 16.- CD Santa Ana .............19 1 3 15 22 82 6

HANDBOL

Handbol. Lliga Asobal

BM Benidorm - Bada Huesca, ajornat
Helvetia Anaitasuna, 33 - Atlético 
Valladolid, 32
Frigoríficos Morrazo, 28 -Torrelavega, 29
Barça, 37 - Fraikin Granollers, 33
Antequera, 21 - Incarlopsa Cuenca, 28
L.Cantabria Sinfín, 22 - Bidasoa Irún, 26
Ademar León, 30 - Viveros Herol Nava, 20
Logroño La Rioja, 33 - Puente Genil, 30

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................20 19 0 1 698 530 38
 2.- Bidasoa Irún...............20 14 2 4 592 536 30
 3.- Fraikin Granollers .. 20 14 0 6 627 568 28
 4.- Logroño La Rioja .......20 12 0 8 628 609 24
 5.- Frigoríficos Morrazo 20 9 3 8 562 552 21
 6.- Helvetia Anaitasuna .20 8 3 9 607 593 19
 7.- BM Benidorm ............19 8 3 8 554 548 19
 8.- Incarlopsa Cuenca .....20 9 1 10 573 596 19
 9.- Abanca Ademar León 20 9 0 11 607 617 18
 10.- Viveros Herol Nava ...20 8 2 10 570 611 18
 11.- Bada Huesca ...............18 7 3 8 519 529 17
 12.- BM Torrelavega .........19 8 1 10 536 524 17
 13.- Puente Genil ..............20 7 1 12 581 596 15
 14.- L.Cantabria Sinfín.....20 6 3 11 540 591 15
 15.- Atlético Valladolid ....20 6 2 12 562 612 14
 16.- Antequera ..................20 2 0 18 454 598 4

Primera Estatal 

OAR Gràcia, 37 - H Banyoles, 30
Mubak BM La Roca, 27 - Salle Montcada, 34
CH Bordils, 29 - H Sant Joan Despí, 29
St.Esteve Sesrovires, 34 - CH Poblenou, 34
St Esteve de P., 29 - H Sant Cugat, 30
SM Adrianenc, 25 - Joventut Mataró, 25
H Terrassa, 24 - KH-7 Granollers, 42
CA Sabadell , 20 - Palautordera-Salicru, 34

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Mubak BM La Roca . 21 17 0 4 700 614 34
 2.- KH-7 Granollers ...... 21 15 1 5 703 591 31
 3.- H Sant Cugat ..............20 15 1 4 637 541 31
 4.- La Salle Montcada .....20 15 1 4 669 608 31
 5.- OAR Gràcia ................20 14 1 5 691 624 29
 6.- St Esteve de P........... 21 12 2 7 686 620 26
 7.- H Sant Joan Despí .....21 12 2 7 666 648 26
 8.- CH Bordils ..................20 11 1 8 586 568 23
 9.- CH Poblenou..............21 9 3 9 614 627 21
 10.- Joventut Mataró ........21 9 1 11 589 577 19
 11.- H Terrassa ..................21 7 1 13 592 661 15
 12.- H Banyoles .................21 6 1 14 598 677 13
 13.- St.Esteve Sesrovires ..21 5 2 14 674 715 12
 14.- SM Adrianenc ............21 4 3 14 609 667 11
 15.- Palautordera-Salicru 20 4 0 16 528 588 8
 16.- CA Sabadell  ...............20 0 0 20 495 711 0

Lliga Catalana Masculina. 
Grup A

H Molins, 30 - CH Bordils, 19
UEH Calella, 21 - FH Sant Vicenç, 31
Canovelles, 25 - KH-7 BM Granollers, 27
St. M. Adrianenc, 37 - H Gavà, 34

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

Grup B

Garbí Palafrugell, 42 - Mubak La Roca, 30
CH Cardedeu, 26 - CH Vilamajor, 29
Coop. Sant Boi, 26 - Espanyol Handbol, 25
La Salle Bonanova, 38 - H Sant Cugat, 28

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- La Salle Bonanova .....14 12 1 1 463 369 25
 2.- Coop. Sant Boi ...........14 10 2 2 446 382 22
 3.- CH Vilamajor .......... 14 7 1 6 402 396 15
 4.- Espanyol Handbol .....14 6 2 6 395 384 14
 5.- H Sant Cugat ..............14 6 1 7 437 427 13
 6.- Garbí Palafrugell .......14 6 0 8 452 456 12
 7.- CH Cardedeu ........... 14 4 1 9 391 429 9
 8.- Mubak La Roca ........ 14 1 0 13 375 518 2

Primera Catalana Masculina. 
Grup A

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CH Parets ................. 15 13 2 0 448 379 28
 2.- CH St. Llorenç ...........16 12 0 4 507 451 24
 3.- H Ègara .......................15 11 0 4 437 381 22
 4.- CH Martorell .............15 9 2 4 471 436 20
 5.- CEH BCN Sants .........14 9 1 4 462 407 19
 6.- St E. Sesrovires ..........16 5 3 8 472 475 13
 7.- UE Sarrià ....................14 6 0 8 404 432 12
 8.- Joventut Mataró ........16 4 1 11 440 482 9
 9.- Espanyol Handbol .....15 3 2 10 381 418 8
 10.- H Banyoles .................16 4 0 12 450 524 8
 11.- Cerdanyola CH ..........16 2 1 13 463 550 5

Primera Fase-B

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Handbol Esplugues ...17 14 1 2 511 385 29
 2.- Handbol La Garriga 17 14 1 2 516 400 29
 3.- CH Valldoreix ............17 11 2 4 502 444 24
 4.- AEH Les Franqueses 17 12 0 5 526 473 24
 5.- Ràpid Cornellà ...........16 10 3 3 483 439 23
 6.- Lleida Pardinyes ........17 7 1 9 495 480 15
 7.- Handbol Igualada......16 7 0 9 499 487 14
 8.- BM Barberà ................17 5 2 10 461 513 12
 9.- OAR Gràcia ................17 5 1 11 486 509 11
 10.- Sant Joan Despí B ......17 4 1 12 452 501 9
 11.- Poblenou B .................17 4 1 12 451 547 9
 12.- SM Adrianenc C ........17 1 1 15 428 632 3

Grup A

SA Súria, 27 - Palautordera-Salicru, 25
Coope. Sant Boi B - BM Polinyà, ajornat
CH Sant Fost, 33 - CH Vilamajor B, 26
FH Sant Vicenç, 32 - Handbol Berga, 25
Sant Andreu, 31 - La Salle Montcada B, 28

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- BM Polinyà .................16 14 1 1 559 477 29
 2.- La Salle Montcada B .17 12 0 5 531 460 24
 3.- SA Súria ......................17 11 0 6 462 414 22
 4.- CH Sant Andreu ........17 10 2 5 535 495 22
 5.- CH Sant Fost ............ 17 9 1 7 459 434 19
 6.- Palautordera-Salicru 17 9 1 7 460 483 19
 7.- Coope. Sant Boi B ......16 7 0 9 417 430 14
 8.- FH Sant Vicenç ..........17 4 1 12 458 498 9
 9.- Handbol Berga ...........17 4 0 13 479 533 8
 10.- CH Vilamajor B ....... 17 1 0 16 430 566 2

Grup B

H Fornells, 38 - H Sant Cugat C, 21
CH Bordils C, 33 - Castelldefels, 31
Maresme Llavaneres, 28 - BCN Sants, 14
Salle Bonanova , 25 - E. Pia Granollers, 27
CA Sabadell B, 35 - Garbí de Palafrugell, 24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Maresme Llavaneres .17 13 0 4 508 438 26
 2.- E. Pia Granollers ..... 16 11 2 3 460 409 24
 3.- Salle Bonanova  .........17 12 0 5 509 441 24
 4.- H Fornells...................17 11 1 5 506 409 23
 5.- CH Bordils C ..............16 9 1 6 447 438 19
 6.- Castelldefels ..............17 9 0 8 475 441 18
 7.- H Sant Cugat C ..........17 5 0 12 445 518 10
 8.- Garbí de Palafrugell ..17 5 0 12 438 510 10
 9.- CA Sabadell B ............16 2 3 11 380 459 7
 10.- BCN Sants ..................16 2 1 13 363 468 5

Primera Fase-A

S.Andreu de la Barca, 34 - S. Bonanova, 26
CH Cambrils, 31 -  Laietà Argentona, 25
HC Vallag, 37 - Vendrell, 28
Vilanova i la Geltrú, 24 - F. Esplugues, 27
Descansa: Tarragona HC

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CH Cambrils ..............15 14 0 1 463 385 28
 2.- F. Esplugues ...............15 12 0 3 426 345 24
 3.-  Laietà Argentona......15 9 0 6 427 403 18
 4.- Vilanova i la Geltrú ...15 8 0 7 401 403 16
 5.- Salle Bonanova ..........15 6 1 8 421 422 13
 6.- HC Vallag ...................15 6 1 8 398 396 13
 7.- S.Andreu de la Barca .15 6 0 9 395 392 12
 8.- Vendrell ......................16 5 0 11 390 466 10
 9.- Tarragona HC ............15 1 0 14 353 462 2

Primera Fase. Grup B

GEIEG, 36 - CH Cardedeu B, 19
Montgrí CH, 27 - CH Sant Just, 23
CH Ripollet, 16 - CH Vic, 32
BM Pau Casals, 28 - Espanyol Handbol, 24
H Santpedor, 31 - CH Castellbisbal, 37

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- GEIEG .........................17 14 0 3 539 365 28
 2.- CH Vic .........................16 14 0 2 465 376 28
 3.- CH Castellbisbal........17 11 0 6 495 439 22
 4.- CH Sant Just ..............17 8 3 6 445 456 19
 5.- BM Pau Casals ...........17 8 1 8 454 453 17
 6.- H Santpedor ...............17 7 1 9 504 491 15
 7.- Montgrí CH................16 7 1 8 415 423 15
 8.- CH Cardedeu B ........ 16 6 2 8 431 460 14
 9.- Espanyol Handbol .....15 3 0 12 372 439 6
 10.- CH Ripollet ................16 0 0 16 318 536 0

Femení
Divisió d’Honor 

Zuazo, 30 - KH-7 BM Granollers, 30
Atlético Guardés, 25 - Elche, 21
Liberbank Gijón, 30 - Porriño, 24
Zonzamas Lanzarote, 26 - Valladolid, 37
Bera Bera, 34 - Salud Tenerife, 15
R. Gran Canaria, 31 - Costa Sol Málaga, 28
Handbol Sant Quirze, 16 - Morvedre, 18

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bera Bera ....................16 14 1 1 499 364 29
 2.- Liberbank Gijón ........15 13 0 2 430 369 26
 3.- Rocasa Gran Canaria .15 11 2 2 479 404 24
 4.- Atlético Guardés .......15 10 1 4 415 364 21
 5.- Costa Sol Málaga .......15 10 0 5 449 395 20
 6.- Aula Valladolid ..........15 9 1 5 476 438 19
 7.- Elche ...........................15 8 1 6 375 363 17
 8.- KH-7 BM Granollers 15 7 2 6 420 417 16
 9.- Porriño........................15 5 2 8 401 427 12
 10.- Zuazo Barakaldo .......15 4 3 8 401 403 11
 11.- Morvedre....................16 4 0 12 347 448 8
 12.- Handbol Sant Quirze 16 1 2 13 352 467 4
 13.- Salud Tenerife ...........14 1 1 12 351 447 3
 14.- Zonzamas Lanzarote 15 0 2 13 345 434 2

Divisió d’Honor Plata

OAR Gràcia, 28 - CH Amposta, 29
Elda Prestigio, 22 - FH Sant Vicenç, 20
Mubak La Roca, 28 - KH-7 Granollers At, 23
CB Almassora, 34 - H Sant Joan Despí, 29
BM Benidorm, 21 - Handbol Gavà, 25
BM Castellón, 25 - Joventut Mataró, 30
Levante Marni, 21 - Grupo USA, 25

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Elda Prestigio ............21 18 1 2 603 514 37
 2.- CB Almassora.............21 18 0 3 554 514 36
 3.- FH Sant Vicenç ..........21 15 1 5 567 476 31
 4.- Grupo USA .................20 15 0 5 630 508 30
 5.- BM Castellón .............21 13 2 6 584 533 28
 6.- OAR Gràcia ................21 10 2 9 587 559 22
 7.- Joventut Mataró ........21 10 1 10 536 537 21
 8.- H Sant Joan Despí .....20 9 1 10 539 541 19
 9.- Handbol Gavà ............21 8 2 11 520 545 18
 10.- BM Benidorm ............21 7 4 10 489 516 18
 11.- Mubak La Roca ........ 21 7 0 14 528 589 14
 12.- Levante Marni ...........21 3 1 17 515 597 7
 13.- CH Amposta ...............21 2 3 16 474 556 7
 14.- KH-7 Granollers At . 21 2 0 19 462 603 4

Grup A

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- A. Lleidatana  .............14 11 2 1 439 292 24
 2.- CH Ascó ......................14 11 2 1 472 366 24
 3.- HC Sant Boi ................14 9 1 4 379 328 19
 4.- AEH Les Franqueses 14 8 1 5 420 426 17
 5.- CE BCN Sants  ............14 5 1 8 373 384 11
 6.- Mubak La Roca ........ 14 3 1 10 319 391 7
 7.- Esplugues ...................14 2 1 11 285 363 5
 8.- CH Cardedeu ........... 14 1 3 10 308 445 5

Grup B

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FH Sant Vicenç ..........12 11 0 1 361 275 22
 2.-  H Palautordera ....... 12 11 0 1 368 255 22
 3.- Handbol Ribes ...........12 8 0 4 340 267 16
 4.- CH Vilamajor .......... 12 6 0 6 346 328 12
 5.- CH Martorell .............12 2 1 9 298 385 5
 6.- CH Vilanova del Camí 12 2 1 9 262 307 5
 7.- CH Canovelles ......... 12 1 0 11 256 414 2

Primera Catalana. Grup A

H Santpedor, 25 - BM Pau Casals, 26
OAR Gràcia B, 30 - CH Sant Esteve de P, 34
Torró d’Agramunt, 25 - H Sant Cugat, 33
H Sant Quirze B, 25 - HC Perelló, 27
Descansa: Lleida Pardinyes

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CH Sant Esteve de P 15 12 0 3 470 388 24
 2.- OAR Gràcia B .............15 10 0 5 395 391 20
 3.- H Sant Cugat ..............15 9 2 4 397 373 20
 4.- Lleida Pardinyes ........15 9 1 5 369 335 19
 5.- H Sant Quirze B .........15 8 1 6 418 383 17
 6.- HC Perelló ..................15 7 1 7 364 363 15
 7.- H Santpedor ...............16 7 1 8 450 439 15
 8.- BM Pau Casals ...........15 2 0 13 333 414 4
 9.- Torró d’Agramunt .....15 1 0 14 309 419 2

Segona Catalana. Grup A

Les Franqueses Negre, 26 - Sant Cugat, 35
H La Garriga - Palautordera-Salicru, sr.
Descansa: CE BCN Sants B, CH Vilamajor B, 
CH Sant Fost

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- H Sant Cugat ..............12 11 1 0 322 246 23
 2.- H La Garriga .............. 9 7 1 1 232 186 15
 3.- Les Franqueses Negre 11 7 0 4 280 259 14
 4.- CE BCN Sants B .........10 3 0 7 247 258 6
 5.- Palautordera-Salicru 10 3 0 7 212 271 6
 6.- CH Vilamajor B ....... 11 2 1 8 227 260 5
 7.- CH Sant Fost ............ 11 2 1 8 251 291 5

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................20 18 1 1 135 47 55
 2.- Deportivo Liceo .........20 16 2 2 109 51 50
 3.- Reus Deportiu ...........20 13 2 5 91 76 41
 4.- CE Noia Freixenet .....19 12 4 3 89 52 40
 5.- Lleida Llista Blava .....19 10 4 5 71 55 34
 6.- Parlem Calafell ..........19 9 2 8 65 70 29
 7.- Pas Alcoi .....................20 7 5 8 66 72 26
 8.- Recam Làser Caldes 20 7 4 9 57 56 25
 9.- Igualada Rigat  ..........19 6 2 11 50 84 20
 10.- CP Voltregà ................20 5 2 13 52 73 17
 11.- Garatge Plana Girona 20 5 2 13 40 74 17
 12.- CH Palafrugell ...........20 4 3 13 54 79 15
 13.- CP Manlleu ................20 4 2 14 52 96 14
 14.- CP Alcobendas ...........20 4 1 15 46 92 13

OK Lliga Plata Nord

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Arenys de Munt...15 10 1 4 63 45 31
 2.- CE Vendrell ................15 9 2 4 63 50 29
 3.- CP Tordera .................15 8 4 3 73 53 28
 4.- CH Mataró .................15 8 2 5 68 53 26
 5.- Dominicos ..................15 7 3 5 55 45 24
 6.- SD Espanyol ...............15 7 3 5 44 45 24
 7.- Deportivo Liceo .........15 6 3 6 57 49 21
 8.- CH Lloret....................15 6 3 6 57 55 21
 9.- Compañía de María ..15 6 0 9 40 53 18
 10.- CHP Sant Feliu ........ 15 5 1 9 50 58 16
 11.- RC Jolaseta .................15 4 3 8 56 59 15
 12.- Rochapea ....................15 1 1 13 38 99 4

Femení
OK Lliga

Igualada Femení, 4 - Garatge Plana Girona, 0
CP Vila-Sana, 8 - PHC Sant Cugat, 0
CHP Bigues i Riells - CP Voltregà, ajornat
CP Manlleu, 5 - CP Vilanova, 4
Telecable HC - Deportivo Liceo, ajornat
Cerdanyola CH - CP Las Rozas, ajornat
Palau de Plegamans - CH Mataró, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CP Vila-Sana ..............16 14 1 1 93 23 43
 2.- Telecable HC..............15 13 1 1 72 22 40
 3.- CP Manlleu ................15 13 0 2 56 28 39
 4.- Palau de Plegamans ..15 11 1 3 63 20 34
 5.- Cerdanyola CH ..........15 9 1 5 44 38 28
 6.- Igualada Femení ........16 9 1 6 40 50 28
 7.- Deportivo Liceo .........14 7 2 5 43 29 23
 8.- CHP Bigues i Riells . 15 6 0 9 34 42 18
 9.- CP Voltregà ................15 5 2 8 29 36 17
 10.- PHC Sant Cugat.........16 5 1 10 40 47 16
 11.- CP Las Rozas ..............15 2 5 8 18 52 11
 12.- CH Mataró .................15 2 1 12 24 60 7
 13.- CP Vilanova................16 2 1 13 38 77 7
 14.- Garatge Plana Girona 16 0 1 15 11 81 1



LA GUIANOU9EL

Feu la vostra reserva trucant al 93 889 49 49 o bé 
entrant a 9club.el9nou.cat, aboneu l’import i en 
menys d’una setmana rebreu el producte a casa.
Es pot reservar fins al 25-03-2022 inclòs

Només per a
subscriptors i socis

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

Fregidora sense oli 
Tristar FR6980 
2 litres 1000W negre 
per aire.

Fregidora Mini Crispy que 
utilitza convecció d’aire d’alta 
velocitat, permet cuinar, fregir, 
rostir i preparar la graella sense 
fer servir oli.
Cuina molt saludable i senzilla.

Per només
69

Inclou enviament 
a domicili
IVA inclòs

Dilluns, 7 de març de 2022 33

AGENDA

a càrrec de Joan Tristany, 
director general d’AMEC, 
i Joan Martí, director de 
la Unitat d’Estratègia 
Empresarial Acció.  Sala 
Petita del Teatre Auditori de 
Granollers. 09.00-10.00.

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

Xerrada: “Secrets del pontifi-
cat del papa Francesc”, a càr-
rec de Vicenç Lozano, perio-
dista i llicenciat en Història. 
Organitza Agevo. Museu de 
Granollers. 18.30.

Anem juntes a la manifesta-
ció. Organitza Coordinadora 
Feminista Granollers. Plaça 
de la Corona. 19.30.

L’Ametlla del Vallès. 
Projecte “Ametllatanes”, 
reconeixement a les dones de 
l’Ametlla. Sala Municipal de 
Teatre de l’Ametlla. 19.00.

Penja el davantal. Organitza 
Associació Dones d’Avui.  
Plaça de l’Ajuntament. 20.00.

La Garriga. Conferència: 
“Roig, tot recordant 
Montserrat Roig”, a càrrec de 
Tànit Navarro, acompanyada 
de Carles Beltran, a la gui-
tarra. Organitza la FUHM.  
Teatre de la Garriga - El 
Patronat. 18.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Acte institucional del Dia 
Internacional de les Dones.  
Plaça de l’Ajuntament. 13.00.

Espai Zero. Dia de la Dona. 
Visionat Soy un hombre 
fácil.  Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30.

Lliçà d’Amunt. Taller: 
“Dona en moviment”.  Can 
Godanya. 10.00.

Taller: Lectura del manifest 
i d’un conte del Dia de la 

Dona. Biblioteca Ca l’Olive-
res. 17.00.

Taller d’aromateràpia aplicat 
a la vida diària femenina, 
impartit per Carmen Pardo. 
Biblioteca Ca l’Oliveres de 
Lliçà d’Amunt. 17.30.

Taula rodona: “Medicina 
amb perspectiva de gènere”, 
a càrrec de les metgesses de 
família de l’ABS de la Vall 
del Tenes, Marga Vilageliu, 
Paola Marte i Palmira Tort.  
Biblioteca Ca l’Oliveres. 
19.00.

Moià. 8-M. Dia Internacional 
de les Dones. 12.00, plaça 
Sant Sebastià, lectura del 
manifest elaborat per l’alum-
nat de 3r d’ESO de l’INS 
Moianès. 17.00-20.00, Espai 
Jove La Pólvora, tarda femi-
nista. Diferents espais. 

Mollet del Vallès. 
Presentació Càpsules sobre 

Dilluns 07

Caldes de Montbui. Taller 
de catifes i joc: A la cerca 
del tresor. Organitza Acció 
Cívica Calderina. 19.00.

Canovelles. Taller d’auto-
defensa feminista.  Pavelló 
Tagamanent. 19.00-21.00.

L’Ametlla del Vallès. 
Contes per a adults: Tres 
dones contades, a càrrec de 
Judith Navarro, de la Petita 
Companyia. Biblioteca Josep 
Badia. 19.00.

Mollet del Vallès. Taller: 
“Què són els gens, l’ADN 
i les mutacions?”.  Centre 
Cívic Can Borrell. 17.15-
18.45.

Xerrada: “El col·lagen: La 
proteïna antienvelliment per 
excel·lència”. Ateneu Gran . 
18.00.

Conferència del cicle 
“Diàlegs per a la trans-
formació de les ciutats”: 
“L’agenda social per a una 
recuperació justa i inclusi-
va”, amb Antonia Giménez, 
directora d’Ocupació de Creu 
Roja Catalunya; Raquel Gil, 
comissionada de Promoció 
de l’Ocupació de Quali. En 
streaming per la pàgina de 
Youtube de l’Ajuntament. 
19.00.

Parets del Vallès. 
Conversation group in 
english a càrrec d’Elena 
Calvo. Biblioteca Can 
Rajoler. 19.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. Marxa noctur-
na no mixta. La nit és nostra. 
Organitza Gita de Bruixa. 
Plaça Major de Sant Esteve 
de Palautordera. 19.30.

Dimarts 08

Bigues i Riells del Fai. 
Celebració del Dia de la 
Dona.  Bigues i Riells del 
Fai. Descoberta del mural 
de l’artista Alejandra Nores, 
i lectura del manifest amb 
la presència de les entitats 
de dones del municipi, 
davant del Pavelló Municipal 
d’Esports, 18.00. Xerrada: 
“Potenciant l’arquetip feme-
ní”, a càrrec de Montse Sirés, 
Teatre Auditori Polivalent, 
19.30.

Caldes de Montbui. Dia de 
la Dona. Lectura del mani-
fest, Ajuntament, 12.00. 
Inauguració de l’exposició 
internacional: “Dones en 
complicitat IV”, Casino, 

GRANOLLERS 
ACtE AMB ADA 
PARELLADA. Museu 
de Ciències Naturals. 
Djous, 10 de març, 18.00.

JULIÁN VÁZQUEZ

19.00. Col·laboració cas-
tellera dels Castellers de 
Caldes, pilar de 4, Casino, 
20.00. XXII Sopar de Dones, 
Casino, 20.30. Fi de festa a 
càrrec de Stage. Organitza 
Acció Cívica Calderina. 
Sopar de dones i taula rodo-
na: “Dones avui. La lluita 
continua...”, amb Mari Luz 
Talavera, infermera; Teresa 
Baró, comunicadora; Esther 
Ventura, escriptora; Marta 
pastor, professora i actriu; 
Judit Méndez, historiadora 
d’Art, i Júlia Mur, estudi-
ant de cinema. Organitza 
Universitat Popular de 
Caldes. Cafè del Centre. 
21.00.

Canovelles. Lectura del 
manifest del 8M. Plaça 
Europa. 17.00.

Cardedeu. Anem juntes 
a cercavila reivindicati-
va. Organitza Associació 
Feminista de Cardedeu.  
Plaça Joan Alsina. 16.30.

Figaró. Celebració Dia de 
la Dona. Taller de pancar-
tes 8M, plaça Anna Bosch, 
17.00. Lectura del manifest 
a càrrec del Club de Lectura 
Literatura (n) femení singu-
lar, 19.00. Tot seguit, al Nou 
Casino, projecció de la pel-
lícula Mustang.

Granollers. Xerrada. 
“Cooperar per guanyar: 
casos reals de sinergies entre 
empreses en projectes de 
sostenibilitat a Catalunya”, 
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Cognetti. A càrrec de Raimon 
Portell. Biblioteca Marc de 
Vilalba. 18.00.

Granollers. Eines ètiques 
digitals per a nous negocis 
1: Oficina i teletreball. Can 
Muntanyola. 15.30.

Obrim les cartes de la post-
guerra. Taller de descripció 
de correspondència histò-
rica.  Arxiu Municipal de 
Granollers. 16.00.

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

Hora del conte, amb Gina 
Clotet d’Umpalumpa.  
Biblioteca Can Pedrals. 
17.30.

Projecció de vídeos i taller 
de Liant la Troca. La Troca. 
Centre de Cultura Popular i 
Tradicional. 18.00.

Xerrada: “Com millorar la 
participació de nenes, noies i 
dones en l’activitat física”, a 

càrrec de Judith Solanas, lli-
cenciada en INEFC, experta 
en gènere i esport.  En línia. 
19.00-20.30.

Conferència sobre document 
de voluntats anticipades, a 
càrrec d’Agustí Pardo, ter-
ballador social del CAP de 
les Franqueses del Vallès i 
membre del comitè d’ètica 
assistencial Vallès Oriental 
Centre. Centre Cívic Nord. 
19.00.

La Garriga. Jornada de 
donació de sang. Can Luna. 
De 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 
21.00.

Espectacle familiar: Cuinant 
poesia, amb la companyia 
jomeloguisojomelo.com.  
Biblioteca Núria Albó . 17.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Taller de massatge infantil.  
Sala Polivalent del Centre 
Cultural de Bellavista. 16.00-
18.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 

la col·lecció Abelló: Bernat 
Puigdollers parlarà de Núria 
Pîcas. Youtube. 

Parets del Vallès. Formació: 
Salut mental i gènere, a càr-
rec de Maider Quílez. Casal 
de Joves Cal Jardiner. 10.00.

Lectura del manifest institu-
cional del Dia Internacional 
de les Dones. Plaça de la Vila. 
12.15.

Bressol de contes a càrrec de 
Duna Vilà. Biblioteca Can 
Butjosa. 18.15.

Sant Celoni. Organitzades 
al carrer, activitats i dinar 
popular. Organitza Baix 
Montseny Feminista.  Plaça 1 
d’octubre. 11.00.

Taller de coaching; els valors 
i la dona, amb Tere Montpel.  
Teatre Ateneu de Sant 
Celoni. 19.00.

Sant Feliu de Codines. 
Hora del conte: Genèrics.  
Biblioteca Municipal. 17.30.

Sant Pere de Vilamajor. 
Acte institucional del Dia 
Internacional de les Dones. 
Lectura del manifest. Plaça 
de l’Ajuntament, 17.00.

Dimecres 09

Caldes de Montbui. 
Contacontes: ... i va cosir unes 
ales. Biblioteca, 18.00. Dia 
Internacional de les Dones.

Canovelles. Taller de riso-
teràpia, a càrrec de Dona 
Cançó. Teatre Auditori de 
Can Palots. 18.00.

Cardedeu. Tertúlia literària: 
Les vuit muntanyes de Paolo 

Club de lectura Lectura 
fàcil, de Cristina Morales.
Conduïda per José Luis 
Ibáñez. Biblioteca Joana 
Raspall. De 19.00 a 20.00.

Dijous 10

Canovelles. Presentació 
del cicle de tallers Planeta 
Violeta, a càrrec de l’Associ-
ació Mirall i l’AV plaça Pau 
Casals. I teatre fòrum Els 
meus Pacos i jo. Casal Cívic 
Veïnat Pau Casals. 18.00.

Figaró. Berenar lila. Centre 
Cívic. 17.00.

Granollers. Eines ètiques 
digitals per a nous negocis 
2: Comunicació i creació de 
continguts. Centre Cívic 
Nord. 15.30.

Activitat gastronòmica amb 
Ada Parellada i presentació 
del catàleg i receptari de l’ex-
posició “Què mengem avui’”. 
Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. 18.00.

Curs d’història. “L’Assemblea 
de Catalunya: la unitat al 
Vallès Oriental”, amb Joan  
Garriga. La Filadora. 19.00.

Visita comentada: “Susy 
Gómez. Una artista del 
fons d’art del Museu de 
Granollers”.  Museu de 
Granollers. 19.00.

Trobada amb Ramon Mas, 
autor del llibre L’endemà 
de la teràpia. Amb Albert 
Rubio, lector editorial. 
Dins el Club de Lectura de 
Novel·la. Biblioteca Roca 
Umbert. 19.00.

L’Ametlla del Vallès. 
Masterclass de defensa per-

sonal femenina. Gimnàs de 
l’escola Bertí. 18.00.

Cicle de Joves Intèrprets: 
Concert de Sonorum Mare.  
Sala Municipal de Teatre de 
l’Ametlla. 19.00.

Cicle de conferències Idees 
i Paraules: “La prevenció 
d’actituds masclistes en 
escoles i instituts”, a càrrec 
d’Ana Valls, professora de la 
Universitat de Vic, psicòlo-
ga i doctora en Innovació i 
intervenció educatives. Sala 
Polivalent. 19.30.

La Garriga. Story Time. Hora 
del conte en anglès: The three 
little pigs, a càrrec d’Eamonn 
Allison, professor d’anglès de 
Cambridge School. Biblioteca 
Núria Albó. 18.00.

Talk: Keep calm and carry 
on, a càrrec d’Eamonn 
Allison, professor d’an-
glès de Cambridge School. 
Biblioteca Núria Albó. 19.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Hora del conte per a nadons: 
L’hora del bany. Espai Can 
Prat. 17.30.

Espai Zero. Aprenem l’art de 
la fotografia. Centre Cultural 
de Bellavista. 17.30.

Llinars del Vallès. Taller de 
fotografia “Light painting”, 
a càrrec de Juanjo Carrasco.  
Biblioteca Municipal. 18.30.

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

Parets del Vallès. Hora del 
conte a càrrec de Gemma 
G. Vilardell. Biblioteca Can 
Butjosa. 18.00.

L’AMETLLA DEL VALLÈS 
CONCERT DE 
SONORUM MARE. 
Sala Municipal de Teatre. 
Dijous 10 de març, 19.00.

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a
www.el9nou.cat
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1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o 
cartolines mida A-4, o en un arxiu pdf, en 
format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de 
portar el nom i cognoms del nen/a, edat i 
població. També el nom de l’escola i el telèfon.
2.- La temàtica és: “COM T’IMAGINES UN 
MÓN MILLOR?”. La tècnica és lliure.
3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran 
dos dibuixos com a finalistes, que es publicaran a 
les pàgines d’EL 9 +PETIT. Tots els dibuixos 
finalistes participaran, a principis de juny, a la 
gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual 
per a l’alumne, quatre entrades per anar al parc 
aquàtic Aqua Brava i una subscripció a EL 9 
NOU i un lot de llibres per a l’escola.
4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a 
la redacció d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, 
Granollers), en horari d’oficina. També els podeu 
enviar per correu electrònic a

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

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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

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

aUDITORI C. Ponent, 41 

eSCOLaPI bLaU Av. Sant Esteve s/n 

CORONa C. Sant Josep de Calassanç. 19

eSTaCIÓ aTeNea
Ptge. Àlvarez de Castro, Pg. Cristòfol Colom, 21

Consulteu
els

descomptes

SORTEIG D’ENTRADES DOBLESllEiDa

2X1
EN LA
vISITA

Dte. de

30
per viatge.

Vic SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Teatre

NEBRASkA
Dissabte 12 de març a les 20.00

fESTIvAL DELS AmATEuRS

saNt fEliu DE coDiNEs

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

SORTEIG DE vISITES GuIADES

Dilluns, 7 de març de 2022 35
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CARDEDEU  Dijous

Esbarjo	 Curvy	Crew	 20.00	(El	documental	del	mes)

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra	 Delicioso	 16.15
	 Las	ilusiones	perdidas	 18.00
	 Drive	my	car	 20.30

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine	 Belfast	 16.00
	 The	Batman	 18.00	i	21.15	/	18.30	/	19.45
	 The	Batman	(Atmos)	 17.00	i	20.15	(dj.	VOSE)	/	15.50,	19.00	i	22.10
	 Spider-man	no	way	home	 15.45	/	18.45
	 La	abuela	 21.45
	 Uncharted	 16.00,	18.15,	20.30	i	22.45	/	17.00,	19.20	i	21.45
	 Competencia	oficial	 17.15	/	22.30
	 Muerte	en	el	Nilo	 19.30	i	22.00	/	17.45
	 Ainbo.	La	guerrera	del	Amazonas	 16.15	i	18.00	/	18.45
	 ¡Canta!	2	 16.30	/	18.10
	 El	método	Williams	 21.30
	 Lunáticos	 16.00
	 El	buen	patrón	 20.15
	 Super...	¿Quién?	 16.20
	 Cásate	conmigo	 20.20
	 Moonfall	 22.30
	 Mamá	o	papá	 16.45
	 Coda	 20.30
	 Tros	(cat.)	 22.40

SANT CELONI  Dimecres

Ocine	 Ainbo.	La	guerrera	del	Amazonas	 18.00
	 Competencia	oficial	 21.15
	 Muerte	en	el	Nilo	 18.45
	 The	Batman	 18.15,	19.15,	20.15	i	21.30
	 El	buen	patrón	 22.30
	 Uncharted	 18.00,	20.15	i	22.30

AINBO.  
LA GUERRERA 
DEL AMAZONAS
Perú 2021. Dir. Jose Zelada i 
Richard Claus. Animació. La	
petita	Ainbo	viu	a	la	profunditat	
de	la	selva	amazònica.	Després	
de	perdre	la	seva	mare	i	barallar-
se	amb	els	adults	del	seu	
llogaret,	aquesta	jove	arquera	
emprèn	un	viatge	per	salvar	el	
seu	poble	del	poder	destructor	
de	l’home	blanc.	L’acompanyen	
els	seus	dos	guies	espirituals,	un	
espavilat	armadillo	i	un	trempat	
tapir.

BELFAST
Regne Unit 2021. Dir. Kenneth 
Branagh. Amb Jude Hill, Lewis 
McAskie i Caitriona Balfe. 
Drama.	Un	drama	de	maduresa	
ambientat	en	els	tumults	de	
la	Irlanda	del	Nord	de	finals	
dels	anys	60,	segueix	el	jove	
Buddy	mentre	navega	per	un	
paisatge	de	lluita	obrera,	canvis	
culturals	radicals	i	violència	
sectària.	Buddy	somia	amb	un	
futur	glamurós	que	l’allunyi	dels	
problemes,	però,	mentrestant,	
troba	consol	en	el	seu	carismàtic	
pare	i	la	seva	mare,	i	en	els	seus	
alegres	avis.

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.	Als	
seus	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 

COMPETENCIA 
OFICIAL
Espanya 2021. Dir. Gastón 
Duprat i Mariano Cohn. Amb 
Antonio Banderas, Penélope 
Cruz i Oscar Martínez. 
Comèdia dramàtica.	A	la	
recerca	de	transcendència	i	
prestigi	social,	un	empresari	
multimilionari	decideix	fer	una	
pel·lícula	que	deixi	empremta.	
Per	a	això,	contracta	els	millors:	
un	equip	estel·lar	format	per	
la	cèlebre	cineasta	Lola	Cuevas	
i	dos	reconeguts	actors,	amb	
un	talent	enorme	però	amb	un	
ego	encara	més	gran:	l’actor	de	
Hollywood	Félix	Rivero	i	l’actor	
radical	de	teatre	Iván	Torres.	

Tots	dos	són	llegendes,	però	no	
exactament	els	millors	amics.	
A	través	d’un	seguit	de	proves	
cada	vegada	més	excèntriques	
establertes	per	Lola,	Félix	i	Iván	
han	d’enfrontar-se	no	només	
entre	ells	sinó	també	amb	els	
seus	propis	llegats.

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.

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	

OCINE 
GRANOLLERS 
Penélope	Cruz	i	Antonio	
Banderas	protagonitzen	
‘Competencia	oficial’
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Treball 

Es necessita pastisser a Cente-
lles amb experiència. Incorporació 
immediata. Interessats truqueu al
93 881 08 11.

Si ets infermer/a o metge/ssa et 
volem al nostre equip. L’Hospital 
General de Granollers està creixent. 
Augmentem els nostres equipa-
ments i serveis per donar la millor 
assistència a més de 450.000 habi-
tants. Envia’ns el teu CV a aquest 
codi QR

Estem buscant per a taller mecànic i 
de manteniment, 2 torners de torn 
convencional i mecànics de man-
teniment. Oferim: Estabilitat labo-
ral amb contracte eventual d’inici, 
passant a fix en tres mesos i salari 

a convenir en funció de l’experi-
ència. Zona de treball Osona nord. 
Interessats envieu CV a: taller.mec.
sold.mant@gmail.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

Vendes

Venc bic i  e lèctr ica  TREK 
POWERLY 5. Impecable, any 
2018, motor Bosch 75 Nm, bate-
ria 500 Wh nova, tija telescòpica, 
rodes 29”. Preu: 1.950 . Tel. 642
26 26 57.

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

Si voleu ser-hi
podeu trucar al tel.

93 889 49 49
93 860 30 20

Anuncieu-vos A

La millor manera
d’arribar als vostres 
clients

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:

cada 3r dilluns de cada mes el 9 nou publica 
un suplement mensual íntegrament dedicat al 
Moianès
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Kyle –àlies Catwoman–, Oswald 
Cobblepot –àlies El Pingüí–, 
Carmine Falcone i Edward 
Nashton –àlies Enigma–. Entre 
ombres i llums, Batman haurà 
de forjar aliances amb alguns 
d’ells per a impartir la justícia 
i posar fi a l’abús de poder 
que tant assola a la ciutat de 
Gotham.

TROS
Espanya 2021. Dir.Pau Calpe. 
Amb Roger Casamajor i Pep 
Cruz. Drama. Alcastrer, Ponent. 
Un petit poble on només viuen 
100 persones. Joan, un pagès 
vell i malcarat, està cansat 
de patir robatoris a la masia i 
decideix sumar-se a la ronda 
nocturna de pagesos que vigilen 
les terres. El seu fill Pep, que 
acaba de tornar de ciutat, 
l’acompanya.

UNCHARTED

EUA 2022. Dir. Ruben 
Fleischer. Amb Tom Holland 
i Mark Wahlberg. Acció. 
Adaptació fílmica de la reeixida 
sèrie de videojocs, Uncharted 
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 personatges 
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.

Seqüela de Spider-Man: Far 
from Home. 

SUPER... ¿QUIÉN?
França 2022. Dir. Philippe 
Lacheau. Amb Philippe 
Lacheau i Élodie Fontan. 
Comèdia. Cedric intenta 
guanyar-se la vida com a actor, 
però sembla destinat al fracàs. 
No té diners i la seva parella 
l’ha deixat. El seu pare, la seva 
germana i els seus millors amics 
tampoc donen un duro per ell. 
Fins que per fi aconsegueix 
un paper protagonista: el 
del superheroi Badman. Se 
li presenta l’oportunitat de 
sortir d’un pou de desgràcies i 
guanyar-se de nou el respecte 
del seu pare. Però el destí té 
altres plans... Un dia Cedric 
marxa del rodatge a tot córrer 
sense treure’s el vestit de 
superheroi i té un accident 
de trànsit. Es desperta amb 
amnèsia, convençut que és un 
superheroi i creu que té una 
missió.

THE BATMAN
EUA 2022. Dir. Matt Reeves. 
Amb Robert Pattison, Zoë 
Kravitz i Paul Dano. Acció. 
Cada nit Bruce Wayne 
s’emmascara en la identitat de 
Batman per a submergir-se en 
les profunditats de Gotham 
City. En la seva lluita contra el 
crim únicament compta amb 
el suport d’Alfred Pennyworth 
i l’ajuda del tinent James 
Gordon, dins d’una blindada 
xarxa de corrupció policial. 
Un nou assassí posa la mirada 
en alguns dels ciutadans de 
Gotham i crea una sèrie de 
sàdiques maquinacions que, 
mitjançant un rastre de pistes 
en forma de trencaclosques, 
portaran Batman per un camí 
turbulent i despietat. En el 
seu viatge cap a la venjança, el 
Cavaller Fosc toparà amb Selina 

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.

MOONFALL
EUA 2022. Dir. Roland 
Emmerich. Amb Halle Berry, 
Patrick Wilson i John Bradley. 
Ciència ficció. Una força 
misteriosa colpeja la Lluna 
fora de la seva òrbita i l’envia 
en xoc directe contra la Terra a 
tota velocitat. Unes setmanes 
abans de l’impacte amb el 
món a la vora de l’aniquilació, 
l’executiva de la NASA i 
exastronauta Jo Fowler està 

convençuda que tenir la clau 
per a salvar el nostre planeta. 
Però només l’astronauta 
Brian Harper i el teòric 
conspiranoic KC Houseman 
la creuen. Aquests herois 
inversemblants muntaran 
una missió impossible a 
l’espai, deixant enrere tots 
els seus éssers estimats, per 
aterrar a la superfície lunar i 
intentar salvar a la humanitat, 
i enfrontar-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.

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. 

OCINE 
GRANOLLERS 
Robert Pattison 
protagonitza ‘The Batman’
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Fa 30 anys 
9/3/1992

“Les vallesanes 

a l’atur que 

demanen feina 

són el doble 

que els homes”

Fa 20 anys 
4/3/2002

“Cardedeu, la 

Garriga i Mollet 

apugen la multa 

per aparcar 

en doble fila”

Fa 10 anys 
5/3/2012

“KH Lloreda 
patrocina 
un equip 
de Fórmula 1”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

L’Ametlla del Vallès
✚ DOLORS VALLS 
Centre Sant Jordi. Tel. 93 843 
19 07 | cada dia, de 9 a 22h.

Bigues i Riells del Fai
✚ TORRAS 
C. Anna Mogas, 116. Tel. 93 865 
83 42 | cada dia, de 9 a 21h. 

Caldes de Montbui
✚ De 22 a 0.30h, cal trucar a la 
Policia Local: 93 865 41 41.

Canovelles
✚ FONT ALTABA 
C. Riera, 38. Tel. 93 849 08 33  
| laborables, de 8.30 a 21h; diu-
menge i festius, de 9 a 13.30h.

Cardedeu
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dies 7 a 10.

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

La Garriga
✚ SÍLVIA MIMÓ 
C. Anselm Clavé, 54.  
Tel. 93 871 72 86 | dies 7 a 10.

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

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

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

Lliçà d’Amunt
✚ DELIA PININ 
C. Anselm Clavé, 139. Tel. 93 
456 84 09 | dilluns a dissabte, de 
9 a 21h; diumenge, de 9 a 14h.

Llinars del Vallès
✚ VALENZUELA 
C. de l’Església, 2. Tel. 93 841 03 
03 | cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 7. 
✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17 | dia 8. 
✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 9. 
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 10.

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

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

Montornès del Vallès
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 7. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 8. 
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 9. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 10.

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

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

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

Sant Celoni
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 7. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 8. 
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 9. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 10.

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

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

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

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

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

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Afligit com un nen 
sense la maquineta de l’addicció / 2. Hi hauria 
orfes, si no fos pels magistrats espartans. 
Anotació al final d’un llibre en àrab / 3. Cap 
de cony. Conversa interior d’un escriptor. 
S’anticipa a la mina per obtenir un sou / 4. 
Imiti, d’esquena, la senyoreta francesa. Es 
fica amb el filòleg aviam si sap el nom de les 
algues / 5. Tot i ser dolç sovint l’acompanya 
un poli. Conjunt per vestir gairebé etern / 6. 
Mitges de nàilon. És tan fàcil de tocar que 
la música gairebé surt sola. Un terç d’aigua 
/ 7. Enllesteixi. Heroics com partits de nits 
europees / 8. Ambiental, com el pànic del 
Renault familiar. Dos zeros abans de treure el 
100 / 9. Una grega a la maleta. Remenant les 
Antilles en vaig trobar un del Bages / 10. Per 
estar així de cardat s’ha de ser vell. Operant 
elèctricament / 11. Un altre terç. Posava el 
virus en evidència. Avís de carall / 12. Llego, 
obsequio. Com que són insectes nuclearitzats 
volen d’esquena / 13. Fugida d’estudi verbal. 
Botit com dijous.

VERTICALS: 1. Determinant, resolutori, 
definitiu. Excursió forçosa per tot el poble 
/ 2. Un no res d’efervescència. Cap de pesca 
que cabria dins d’una maleta. Original Versió 
/ 3. Un gemec d’aquells que alteren tant els 

micos. Instarà d’alguna manera la poderosa 
russa / 4. No parla de l’àlbum, ans del color. 
Hàbits que degeneren en costums / 5. Són 
ben estrafolaris. Salsa que ha estat sonant 
molt als restaurants catalans. Marxa de Cas-
tellví / 6. I entra a Navàs. Centre de producció 
de pixatinters. Lisava sense vocalitzar / 7. De 
solidària no en deu ser prou, però quina resis-
tència... Aïllada entre les costelles i la pelvis 
/ 8. Asfíxia per polseguera. Si la cosa va de 
clivilles, es tracta de decadència / 9. Traç que 
defineix la companyia. Quines ganes més ra-
res, de marejar l’Agnès! / 10. Compàs central 
del vals. Disminueix dràsticament les capaci-
tats del rival. Marc desemmarcat / 11. Mam 
de fotocopiadora. Farà pagar més del compte 
la pell de porc / 12. Dels coneixements que 
s’activen per reconèixer oncles, companys i 
col•legues.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions



NOU9EL EL VALLESÀ DE L’ANY 2021

Nom i cognoms.................................................................................................

Adreça ..................................................................................................................

 Telèfons  .............................................................................................................. 

Població ...............................................................................................................

Subscriptor   SÍ              NO Col·labora:

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament i en 
endavant, EL 9 NOU) amb la �nalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com 
imatge i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, 
internet) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb �nalitats periodístiques. Pot consultar 
informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat

Targeta CLUB CAPRABO amb 50€
per poder consumir sense data de 
caducitat

: Trieu un màxim de 3 candidats i marqueu-los amb una 
creu. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i envieu la pàgina sencera 
a: c. Girona, 34, 1r - 08402 - Granollers , indicant la referència Vallesà 
2021. El candidat que rebi més vots serà el vallesà del 2021. Podeu 
participar tants cops com vulgueu.
També podeu votar a través de EL9NOU.CAT.
Una vegada estigueu registrats, només es podrà
votar un cop per persona.

: Les votacions es tancaran el 25 d’abril de 2022.

Dilluns, 7 de març de 2022 39



LA CONTRA

  EL    NOU
Presidenta Beth Codina
Director editorial Agustí Danés

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

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

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

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

Impressió Cre-a
Dipòsit Legal B-34.571-1989

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

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

9

NOU9EL

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
0

0
4

2
0

3
0

7

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
1

0
3

Durant la pandèmia s’ha parlat molt 
de salut mental. La dels infants, la 
dels joves, la dels adults... I la de la 
gent gran?

Crec que la salut mental de la gent 
gran ha estat oblidada injustament 
aquests mesos. Són un percentatge 
notable de la societat i justament han 
estat els més afectats.

Com a professionals de la psicoge-
riatria, què s’han trobat?

Un empitjorament dels pacients 
molt important, tant des del punt de 
vista físic com mental. Físic perquè 
pacients grans que han superat la 
covid es troben ara amb covid persis-
tent. I des del punt de vista mental 
hi ha dos vessants. Per una banda, 
els pacients amb deteriorament cog-
nitiu, demència, han tingut empit-
joraments molt grans per la manca 
d’estimulació per haver estat aïllats 
i perquè molts han hagut de deixar 
les teràpies que feien. Fins i tot coses 
quotidianes de la vida diària d’abans 
de la covid són terapèutiques per a 
ells: sortir al carrer, poder relacionar-
se, fer activitats socials... Tot això és 
molt important en el tractament de 
les demències. I l’altra vessant de la 
salut mental de la gent gran és que 
hi ha hagut més quadres depressius 
per l’aïllament, per la por, per la situ-
ació que ha passat tota la societat. 
És important que es visibilitzin els 
estralls de la covid a la salut mental 
de la gent gran.

Gestionar la por o el pànic a allò 
desconegut entre la gent gran ha de 
ser complicat.

És que tota la societat s’ha trobat 
aquest pànic. El que passa és que els 
pacients ancians són més vulnerables. 
La vacunació ha ajudat molt. No ha 
tallat del tot la pandèmia, però sí que 
ha reduït les probabilitats d’emmalal-
tir greument. A partir de la vacuna, la 
pandèmia s’ha pogut gestionar millor 
des del punt de vista de la salut men-
tal. A més del suport familiar, per als 
pacients ancians la vacunació està 
sent la clau.

Vostè és director del Comitè de 
Bioètica de Benito Menni i han fet 
un document sobre la limitació 
de l’accés als recursos terapèutics 
durant la pandèmia.

Sobretot enfocat perquè durant la 
pandèmia hi ha hagut pràctiques que, 
al nostre judici, discriminaven en 
funció de l’edat o de la discapacitat. 
A efectes jurídics, no és legal discri-
minar en funció de l’edat. També hi 
ha un raonament bioètic perquè no és 
ètic fer aquesta mena de discrimina-
cions i, finalment, el document tracta 
el nostre objectiu com a institució de 
tenir cura dels pacients més vulnera-
bles. No es pot discriminar per raons 
d’edat o de discapacitat perquè totes 
les vides tenen el mateix valor.

En quin sentit?
En el sentit que una cosa és discrimi-

nar en un tractament per raons d’edat 
i una altra de ben diferent és una deci-
sió tècnica. O sigui, si per a aquella 
persona no té sentit aplicar-li un trac-
tament perquè no serà eficaç per a la 
seva patologia. Això no és discriminar, 
això és raonable. Es discrimina quan 
es diu: “A ningú més gran de 75 anys 
no li faré aquest tractament.” En geri-
atria sabem des de fa molt temps que 
l’edat és un factor, però no és el més 
rellevant. De fet, les persones sanes 
i robustes, encara que siguin grans, 
tenen un pronòstic molt semblant al 
de les persones joves. L’important és la 
situació biològica. No es pot acceptar 
protocols que diguin: “Com que aques-
ta persona està discapacitada o té més 
de 75 anys no entrarà a l’UCI.”

I quan només hi ha una UCI, per 
exemple, i hi ha dos pacients, un de 
45 anys i un altre de 75?

Discriminar per edat mai no estarà 
justificat. Arribats a aquesta situació, 
que és gairebé medicina de guerra, 
això ho ha de decidir un comitè de 
bioètica, i s’ha de fer de manera indi-
vidualitzada, no es poden generalit-
zar normes que discriminin una part 
de la població.

Jesús Medina
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Regalado, de 55 anys, és el cap de l’Àrea d’Hospita-
lització de Psicogeriatria de l’Hospital Benito Benni 
CASM i el president del seu Comitè d’Ètica Assistenci-
al (CEA).

“Cal que es visibilitzin els estralls de  
la covid a la salut mental de la gent gran”

PEDRO J. REGALADO, psicogeriatre 
de l’Hospital Benito Menni CASM

VIATGE AL FONS DE LA COVID (LXXII)

Sequera
Fa setmanes descobrim 
ocells en indrets molt 
poc habituals. De fet, 
busquen aliment allà on 
sigui perquè la sequera 
està castigant moltíssim 
els seus hàbitats natu-
rals, com ara la llera dels 
rius i rieres o els camps 
de conreu. Aquests 
esplugabous pertanyen 
a la colònia que hi ha al 
riu Congost i s’atipen 
una mica gràcies al que 
troben a la gespa de les 
pistes d’atletisme de 
Granollers. Qui no té tall, 
rosega els ossos.
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VISIÓ PERIFÈRICA


