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Malestar als ajuntaments de Cànoves, Figaró, Sant Pere, 
Vallgorguina i Vilalba per haver quedat fora de la concessió 
de fons Next Generation per a inversions energètiques.

(Pàgines 2 i 3 i editorial) Fanals a canviar de Vallgorguina
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Pobles petits maltractats
Antoni Vila, amb forns a Montornès i Granollers i guar-
donat amb el diploma de Mestre Artesà de la Generalitat, 
reflexiona sobre el que ha de tenir un bon pa saludable.

(Pàgina 25) Antoni Vila, a l’obrador de Granollers
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Un reinventor del pa artesà

L’Ajuntament de Granollers 
obre el concurs per a la 
concessió de tres parades 
al Mercat de Sant Carles

(Pàgina 5)

El pianista granollerí 
de jazz Albert Marquès 
presenta el disc ‘Freedom 
first’ a Girona i Barcelona

(Pàgina 19)

Les Franqueses, Parets, 
la Roca i Palautordera 
comencen l’any sense 
pressupostos aprovats

(Pàgina 11)

(Pàgines 16 i 17) Un comercial assessora un client al concessionari Eutrasa Peugeot de les Franqueses
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L’Esport 
Club guanya 
el Caldes (1-2) 
al derbi vallesà 
de futbol

(Pàgina 27)

El CB Mollet 
s’enfonsa a la 
classificació 
després de la 
sisena derrota

(Pàgina 31)

Suspesa la recerca del veí de 
les Franqueses desaparegut  
a la muntanya de Salamanca
La Guàrdia Civil atura el dispositiu pel mal temps de neu a la serra de Béjar (Pàgina 12)

La venda de cotxes ha caigut un 10%
Toyota, Kia i Volskwagen, les marques més venudes durant el 2022 al Vallès Oriental

El copilot 
Lucas Cruz,  
de Caldes, perd 
les opcions de 
podi al Dakar

(Pàgina 26)

L’Ametlla ja 
ha atrapat 24 
senglars amb 
cinc gàbies a 
espais lliures 
de caça

(Pàgina 4)

(Pàgina 6)

Una exposició 
documenta les 
fonts rescatades 
per garriguencs 
al Montseny
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La falta de recursos 
tècnics, una limitació

Dilluns, 9 de gener de 20232 NEXT GENERATION ALS POBLES PETITS

Malestar als pobles 
petits per les 
dificultats d’accés a 
fons Next Generation

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M./P.P/EL 9 NOU

Malestar als ajuntaments 
de Cànoves i Samalús, Figa-
ró, Sant Pere de Vilamajor, 
Vallgorguina i Vilalba 
Sasserra per haver-se que-
dat fora de la concessió de 
subvencions de fons Next 
Generation per a inversions 
a projectes singulars locals 
d’energia neta en municipis 
de menys de 5.000 habi-
tants a través del Programa 
DUS 5000. Tots els alcaldes 
i alcaldessa consultats per 
EL 9 NOU es mostren molt 
enfadats i menystinguts per 
la denegació de la subvenció 
i la manca d’informació dels 
motius que han portat l’Ins-
titut per a la Diversificació 
i Estalvi de l’Energia (IDAE 
en les sigles en castellà), del 
Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demo-
gràfic, a prendre aquesta 
decisió que els va ser comu-
nicada a finals de l’última 
setmana de l’any passat. La 
concessió dels projectes s’ha 
fet per ordre de petició i no 
per criteris tècnics sobre les 
propostes.

Sant Pere havia preparat 
un paquet de projectes amb 
un import de més de 2,8 
milions. Incloïa les instal-
lacions fotovoltaiques per 
a autoconsum en edificis 
escolars i municipals, enllu-
menat públic amb eficiència 
energètica i una escombra-
dora elèctrica, entre altres 
actuacions. L’Ajuntament de 
Figaró havia demanat diners 
per finançar la instal·lació 
de plaques solars a tres edi-
ficis municipals i per fer el 
carril bici des de la rotonda 
de l’entada al poble fins a les 
piscines pel costat de l’anti-
ga N-152a. Per la seva part, 
Vallgorguina havia presentat 
un projecte d’enllumenat 
públic dels barris amb efi-
ciència energètica, amb un 
import de més de 60.000 
euros. I Vilalba havia previst 
destinar la subvenció per fer 
un punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics i la compra 
d’un camió elèctric per la bri-
gada, amb una despesa total 
d’111.019,49 euros.

Segons la resolució 

de l’IDAE, les peticions 
d’aquests municipis “a data 
de tancament de la convoca-
tòria i una vegada assignats 
els romanents pressupostaris 
es trobaven en llista d’espe-
ra”. El motiu per a la deses-
timació es basa en el fet que 
no poden ser finançades per 
falta de pressupost. “Volem 
saber quin és el sistema que 
han utilitzat per denegar la 
subvenció. Que diguin què 
hem fet malament, no sabem 
quin criteri han seguit”, 
demana Ramon Garcia, alcal-
de de Figaró. “Estic empre-
nyat”, afegeix. “Estem molt 
enfadats per la gestió feta 
des del govern espanyol”, 
diu Pamela Isús, alcaldessa 

de Sant Pere de Vilamajor. 
Afegeix: “Ens han denegat la 
subvenció perquè no tenen 
partida pressupostaria des-
prés de repartir-la entre els 
grans.” 

Per a Joan Pons, alcalde 
de Vilalba Sasserra, “el pro-
blema és que el pressupost 
mínim era de 40.000 euros”. 
“Nosaltres amb 15.000 n’hau-
ríem tingut prou. Amb una 
quantitat més baixa segur 
que haurien pogut donar 
subvencions a més pobles.” 

SENSE NOTÍCIES

Tot i la resolució publicada 
al Butlletí Oficial de l’Estat 
amb tots els municipis a qui 

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M./P.P/EL 9 NOU

A banda dels municipis a 
qui s’ha denegat la sub-
venció, bona part dels 
ajuntaments de menys de 
5.000 habitants que podien 
optar al programa DUS 
5000 no s’hi van arribar a 
presentar per les dificul-
tats de generar un projecte 
en el termini fixat. És el 
cas de Vallromanes, ha 
confirmat l’alcalde David 
Ricart, lligat a la falta de 
recursos tècnics. També de 
Campins i Montseny. Les 
alcaldesses es queixen de 
la falta de mitjans tècnics i 
de temps per poder accedir 
als ajuts. “Ens havíem mirat 
de demanar algun projecte, 
però requeria donar molta 
informació en terminis 
molt curts. No tenim prou 
personal a l’Ajuntament per 
fer tota la parafernàlia. L’ar-
quitecte o la secretària ens 
venen un dia a la setmana, 
per exemple”, diu l’alcaldes-
sa de Campins, Imma Font. 
Admet que haurien volgut 
buscar subvencions per fer 
la instal·lació de fibra òpti-
ca al municipi o per canviar 
la xarxa d’aigua potable. 
“Seria interessant demanar 

diners per a alguns projec-
tes, però no ha pogut ser. 
Als pobles de 500 habitants, 
com Campins, ens posen 
al mateix calaix que els de 
5.000 i no tenim els matei-
xos recursos.”  

Per l’alcaldessa de 
Montseny, Núria Masnou, 
la situació és la mateixa. 
Amb un mes de termini 
per sol·licitar els ajuts, no 
van poder complir amb tots 
els requisits que els dema-
naven. Per Rodolf Casas, 
alcalde de Santa Maria de 
Martorelles, cal passar de 
“la igualtat a l’equitat” per 
donar les mateixes oportu-
nitats a tots els municipis. 
Si això no passa, alerta, “els 
municipis grans es faran 
més grans i els petits, més 
petits”.

A la vegada, els alcaldes 
també apunten les diferèn-
cies dins dels municipis de 
menys de 5.000 habitants 
perquè entenen que no es 
pot comparar la capacitat 
dels més grans de la franja 
amb els més petits. 

En el cas de Martorelles, 
l’alcalde, Marc Candela, 
explica que no s’hi van pre-
sentar perquè els van aler-
tar que seria “complicat” 
obtenir els fons. 

Sant Pere, Vallgorguina, Figaró i Vilalba no rebran subvenció 
del programa DUS 5000 del Ministeri de Transició Ecològica

Sant Pere havia previst la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments com La Fàbrica

Vallgorguina feia una aposta per renovar les lluminàries de l’enllumenat públic i incorporar leds per reduir el consum

Figaró volia finançar un carril bici per connectar el nucli urbà amb la zona de les piscines pel costat de la N-152a
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Els treballs per fer la nova canalització d’aigua que connectarà els dos ramals existents i generarà una anella 

Santa Maria de Martorelles 
finança millores a la xarxa d’aigua

Sta. Maria de Martorelles

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles ha 
pogut finançar amb fons 
europeus les obres de millora 
de la xarxa d’aigua potable al 
poble, que van començar al 
desembre i han d’enllestir-
se a finals d’aquest mes de 
gener. L’actuació permetrà 
evitar la pèrdua de 3,1 mili-
ons de litres d’aigua pota-
ble cada any que, fins ara, 
anaven a parar directament 
a la xarxa de clavegueram, 
una “situació ecològicament 
insostenible especialment 
en aquest moment d’escasse-
tat d’aigua”, admeten fonts 
municipals.

Els treballs tenen un cost 
de gairebé 90.000 euros. 
D’aquests, uns 56.500 es 
paguen amb fons europeus, 
explica Josep Vilaret, primer 
tinent d’alcalde i regidor 

d’Hisenda. La resta es cobrei-
xen amb altres subvencions.

El projecte permetrà can-
viar l’estructura de l’actual 
xarxa de distribució d’aigua 
potable al poble, que està 
formada per dos ramals 
sense sortida que fan una 
forma de V i que obliguen 
a fer purgues diàries –actu-
alment de 8,5 metres cúbics 
diaris– al final de cadascuna 
de les dues canonades per 
poder mantenir la qualitat 
de l’aigua. Amb l’actuació, es 
generarà una anella amb un 
consum d’aigua. Repercutirà 
en la millora de la qualitat de 
l’aigua que se subministra a 
l’escola Les Mimoses i també 
al veïnat de Can Girona. En 
paral·lel, s’augmentarà la 
seguretat del subministra-
ment i, en cas d’avaria en un 
dels ramals, no caldrà tallar 
l’aigua a tota una part del 
poble. Per fer-ho possible, 
també s’han renovat totes les 

vàlvules, que havien quedat 
obsoletes. 

Les obres impliquen afec-
tacions a la mobilitat: des 
del 12 de desembre està 
restringit el pas de vianants 
i bicicletes al camí entre el 
camí Fondo i el camí de Can 
Girona. Més endavant, hi 
haurà afectacions al trànsit 
rodat entre el cementiri i el 
començament del camí de 
Can Girona.

Tot i l’obtenció d’aquesta 
subvenció, l’alcalde de Santa 
Maria de Martorelles, Rodolf 
Casas, denuncia la situació 
“d’inferioritat absoluta i 
total” dels ajuntaments 
petits a l’hora d’aconseguir 
fons europeus. Considera 
que es veu agreujat pel fet 
que es donin “al primer que 
es presenta”. “S’haurien de 
tenir en compte molts més 
elements. No tots els muni-
cipis som iguals”, defensa 
l’alcalde. 

L’Ametlla ingressa els 1,3 milions 
per reformar la Sala Municipal
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L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de l’Ametlla 
ja ha ingressat els 1,3 mili-
ons dels fons Next Generati-
on que serviran per finançar 
l’obra de reforma de la Sala 
Municipal de Teatre. Està 
previst que els treballs 
comencin en els propers 
mesos després d’incorporar 
les diverses mesures d’es-
talvi energètic lligades a la 
subvenció europea. L’Amet-
lla també ha aconseguit 

finançament europeu per 
fer una promoció d’habi-
tatge social en un solar de 
Can Draper i està a l’espera 
d’una possible aportació 
per a la reforma de la nau 
Feliubadaló.

La de l’Ametlla és una de 
les darreres subvencions a 
projectes d’ajuntaments del 
Vallès Oriental que s’han 
confirmat. També hi ha els 
1,3 milions per a l’Ajunta-
ment de Caldes que serviran 
per ampliar la Comunitat 
Energètica Local amb noves 

instal·lacions fotovoltaiques 
en equipaments municipals. 
L’Ajuntament de Granollers 
ha concertat 1,68 milions 
per a actuacions d’eficiència 
energètica i altres millores 
als blocs de Primer de Maig 
que se sumen a altres pro-
jectes com l’ampliació del 
parc del Congost. També 
s’està a l’espera d’altres 
aportacions per a projectes 
com la construcció d’habi-
tatges de lloguer social en 
un solar municipal del pas-
seig de la Muntanya.

s’ha denegat la subvenció, 
dimecres de la setmana 
passada Joan Mora, alcalde 
de Vallgorguina, encara no 
havia rebut cap comunicació 
oficial. Aquest dissabte Josep 
Cuch, alcalde de Cànoves 
i Samalús, explicava que 
tampoc li havia arribat res. 
“Tenen el meu contacte, però 
no m’ha arribat res”, deia 
Mora a EL 9 NOU. “No se’ns 
té en compte”, lamentava. 

Qui sí que es va posar en 
contacte amb Mora va ser 
David Agustí, director dels 
Serveis Territorials de la 
Generalitat. “Em va trucar 
per dir-me que es farien ges-
tions per intentar aconseguir 
les subvencions.” També 
s’han posat en contacte amb 
l’alcaldessa de Sant Pere. 
“M’han demanat informació, 
suposo que estan recollint 
dades per reclamar”, explica. 
Sant Pere ha traslladat la 
seva queixa “al senador Josep 
Maria Reniu (ERC) perquè 
ho exposi en el Senat”.  

L’alcalde de Figaró assegu-
ra que buscaran finançament 
d’altres administracions per 
tirar endavant les actuacions 
que volien finançar amb els 
fons Next Generation: el 
carril bici fins a les piscines 
municipals i instal·lacions 
de plaques fotovoltaiques 
en equipaments municipals. 
“Es demanarà ajuda a la 
Diputació.” “S’ha fet de la 
millor manera possible, les 
sol·licituds complien amb la 
normativa”, diu Garcia, que 
troba “curiós que a Múrcia 
només n’hagin denegat tres 
projectes i a Catalunya més 
del 30%” de tots els que es 
van presentar.

“En una reunió se’ns va dir 
que hi havia molts milions i 
que es donaria tot”, diu Cuch 
en referència a les subven-
cions sol·licitades. També 
està “disgustat” pel fet de no 
haver rebut les subvencions. 
“Hi ha municipis petits que 
ja no demanen subvencions, 
els equips tècnics que tens 
no donen prou”, afegeix. Tots 
els alcaldes i alcaldessa con-
sultats coincideixen a l’hora 
de considerar que es casti-
guen els municipis petits, 
els que tenen pocs recursos i 
pocs ingressos. 

EL COST DEL PROJECTE: 
UN ALTRE FRE

Molts ajuntaments no han 
demanat cap subvenció pel 
cost que representava fer el 
projecte. És un cost que per 
als municipis que han vist 
denegada la seva sol·licitud 
“representa un esforç econò-
mic”. “Hem contractat una 
empresa que ens ha costat 
quasi 15.000 euros per fer 
els projectes i la sol·licitud 
a l’IDAE”, assegura Pamela 
Isús. En el cas de Vilalba, 
el projecte va costar 689,70 
euros, IVA inclòs, diu Joan 
Pons.

Sant Pere havia previst la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments com La Fàbrica

Vallgorguina feia una aposta per renovar les lluminàries de l’enllumenat públic i incorporar leds per reduir el consum

Figaró volia finançar un carril bici per connectar el nucli urbà amb la zona de les piscines pel costat de la N-152a

Permetran deixar de llençar 3,1 milions de litres cada any
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L’obra generarà un angle de gir més tancat que farà que la velocitat dels vehicles hagi de ser inferior

Granollers

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Granollers 
ha iniciat unes obres per 
eixamplar la vorera a la cru·
ïlla dels carrers Roger de 
Flor i Sant Tomàs d’Aquino 
–a tocar de l’institut Antoni 
Cumella– amb l’objectiu de 
millorar la seguretat de les 
persones que travessen a peu 
pels passos de vianants que 
hi ha senyalitzats. S’està col·
locant una nova rigola i una 
nova vorada al costat sud de 
la cruïlla. 

Els treballs reduiran la 

llargada del pas de vianants 
que hi ha actualment per tra·
vessar el carrer Sant Tomàs 
d’Aquino. A més, es generarà 
un angle de gir més tancat 
per als vehicles que surten 
d’aquest vial i s’incorporen al 
carrer Roger de Flor en sen·
tit sud. Això farà que la velo·
citat sigui més baixa i, per 
tant, “donarà més seguretat 
als vianants” a l’hora de tra·
vessar el carrer Roger de Flor 
pel pas que hi ha en aquest 
punt, explica Albert Camps, 
regidor d’Obres i Projectes. 
Els vianants tenen el semàfor 
verd a la vegada que els vehi·

cles que surten del carrer 
Sant Tomàs d’Aquino. L’actu·
ació vol millorar la connexió 
a peu entre la nova zona ver·
da sorgida amb la prolonga·
ció del carrer Pompeu Fabra i 
l’entorn del passeig Fluvial.

Després de fer l’actuació, 
l’Ajuntament valorarà si es 
desplacen uns metres les 
parades d’autobús que hi 
ha als dos costats del carrer 
Roger de Flor, que queden 
molt a prop dels semàfors. 
També si es senyalitza un 
nou pas de vianants al costat 
nord de la cruïlla, on ara no 
n’hi ha cap.

L’Ametlla comença a fer captures 
de senglars amb gàbies

A
JU

N
TA

M
EN

T
 D

E 
L’

A
M

ET
LL

A

Una de les gàbies amb un senglar rondant per la zona

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de l’Ametlla 
ha iniciat les captures de 
senglars amb gàbies com a 
mesura per al control de la 
població d’aquests animals 
que causen danys en zones 
verdes i jardins privats i 
tomben contenidors de bros·
sa per aconseguir aliments. 
També s’han incrementat 
els accidents de trànsit per 
topades amb aquests ani·
mals. 

En total s’han instal·
lat cinc gàbies que ja han 
permès la captura de 24 
exemplars, han informat 
fonts municipals en un 
comunicat. Les gàbies, que 
es van començar a col·locar 
al novembre, s’han posat en 

espais on hi ha molta densi·
tat de senglars però que són 
a prop de zones habitades i 
on, per tant, no es pot caçar. 

El control de les gàbies el 
fan veterinaris d’una empre·
sa que ha guanyat el concurs 
públic fet per l’Ajuntament 
per un període de quatre 
anys. Durant el dia, les gàbi·
es estan obertes però sense 
portes per evitar la captura 
d’animals domèstics. Els 
tancaments s’activen a la nit, 
que coincideix amb la franja 
del dia de més activitat dels 
senglars. Les gàbies estan 
controlades amb càmeres 
que permeten veure si s’ha 
fet alguna captura. En cas 
que s’atrapi un senglar, els 
veterinaris l’anestesien i el 
retiren de la gàbia. Posteri·
orment, els porcs salvatges 

són eutanasiats i destruïts en 
un gestor de residus autorit·
zats. Si es captura un animal 
d’alguna espècie protegida, 
aquest torna a ser alliberat al 
medi. 

Les captures amb gàbies es 
combinen amb l’acció dels 

caçadors. La Societat de Caça 
de l’Ametlla fa batudes pun·
tuals al municipi amb auto·
rització prèvia dels Agents 
Rurals justificada pels danys 
que els senglars fan en zones 
de conreu, habitatges o 
zones verdes municipals. En 

una cacera que es va fer el 
30 de desembre, es van aba·
tre 15 senglars a la zona de 
Can Jaumira i Can Plandolit. 
L’Ajuntament senyalitza les 
zones on es faran batudes 
amb antelació per alertar 
caminaires. També hi ha un 
dispositiu de seguretat quan 
es fan per evitar l’accés a 
la zona de persones a peu o 
amb bicicleta.

ALTRES ACCIONS

A banda, l’Ajuntament ha 
impulsat altres mesures per 
evitar la presència de sen·
glars en zones urbanes. S’han 
invertit 12.000 euros per 
fixar contenidors a la zona 
nord del municipi i impedir 
que els senglars els puguin 
tombar per alimentar·se. 
Tot i això, els senglars “con·
tinuen estirant les bosses i 
generant greus problemes 
a la via pública”, detallen 
fonts municipals. A més, es 
treballa amb 14 ajuntaments 
de la comarca i la Generalitat 
per dissenyar una estratègia 
coordinada i un pla de gestió 
comú per reduir la població 
de senglars.

Es busca millorar la seguretat de les persones als passos de vianants

Granollers amplia la vorera a Roger 
de Flor amb Sant Tomàs d’Aquino

Mor a 76 anys, el 
frare Julián Pascual, 
dels Franciscans  
de Granollers

Granollers

El frare Julián Pascual More·
no, que havia estat rector de 
la parròquia dels Franciscans, 
a Granollers, va morir de for·
ma sobtada dijous passat a 
76 anys. Pascual, que era fill 
de Barcones, a Sòria, va ser 
rector de la parròquia de la 
Mare de Déu de Montserrat i 
Sant Antoni de Pàdua durant 
uns vuit anys, a principis dels 
2000. Després, va ser desti·
nat altres comunitats fran·
ciscanes però el setembre de 
2022 va tornar a Granollers. 
Participava de forma activa 
en l’activitat de la parròquia 
amb activitats com el repar·
timent d’aliments de Càritas. 
També era l’assistent de 
l’ordre franciscana seglar, hi 
deia missa i feia l’assistèn·
cia –confessió i unció dels 
malalts– a l’Hospital. La mis·
sa de comiat es va fer dissab·
te a l’església dels Francis·
cans i va aplegar membres de 
les comunitats de Barcelona, 
Saragossa i Madrid. Després, 
va ser enterrat al cementiri 
de Granollers.

Caldes comença la 
campanya anual 
de poda d’arbres 
de la via pública

Caldes de Montbui

L’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha començat la 
campanya anual de poda dels 
arbres de la via pública, al 
barri del Bugarai. Després, la 
poda es traslladarà a l’avin·
guda Pi i Margall. Els treballs 
s’allargaran aproximadament 
dos mesos i s’aprofitaran per 
fer el manteniment de tot 
l’arbrat de la via pública del 
municipi i d’alguns equipa·
ments. Actualment hi ha uns  
1.800 arbres a la via pública 
de la vila, i les tasques de 
poda anual afecten aproxi·
madament el 75% de l’ar·
brat. A banda dels arbres que 
hi ha a la via pública, també 
es farà la poda de l’arbrat de 
l’escola Montbui i l’escola El 
Farell, així com també de les 
dues escoles bressol munici·
pals. 

Mollet promou el 
reciclatge d’arbres 
i plantes de Nadal
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet posa 
a disposició de la ciutadania, 
a partir d’aquest dilluns i 
fins divendres, el telèfon 
93 563 51 61 per comunicar 
que es volen reciclar arbres 
o plantes de Nadal que han 
tingut a casa durant les 
festes. Els arbres i plantes 
que es recullin es reciclaran 
o replantaran, reincorpo·
rant·los de nou al cicle de la 
natura.

Ja s’han atrapat 24 exemplars amb les cinc gàbies col·locades en zones on no es pot caçar
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Granollers obre el procés per 
assignar tres parades buides 
del mercat de Sant Carles
Es valoraran les propostes amb tipus d’aliments no presents o poc representats 
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Una de les parades buides, just a l’accés principal al mercat per la plaça de la Caserna, que es posen a concurs

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
ha obert el procés per assig-
nar tres parades del mercat 
municipal de Sant Carles 
que actualment estan bui-
des. Es tracta de dos espais 
dobles –sumen 18 metres 
quadrats– amb les seves 
pertinents cambres frigorífi-
ques i magatzem i d’un espai 
normal –de 9 metres qua-
drats– que no té ni cambra ni 
magatzem assignat. Les ofer-
tes estan obertes a qualsevol 
de les tipologies d’aliments 
permesos al mercat però es 
valorarà especialment aque-
lles que incorporin productes 
no representats –dolceria, 
productes ecològics, pasta 
fresca, bodega o xocolates– o 
poc representades –aliments 
dietètics i de règim i fruites i 
verdures.

Per accedir a les parades, 
els interessats hauran de fer 
unes aportacions econòmi-
ques que, com a mínim, hau-
ran de ser de 26.004 euros 
per a les dues concessions 
de 18 metres quadrats amb 
cambres i magatzem i de 
10.401 euros per a l’altra. Els 
imports poden ser millorats 
i, en canvi, es rebutjaran 
aquelles propostes que apun-
tin aportacions inferiors a les  
fixades. S’hauran de pagar en 
un termini de 10 dies hàbils 
a la notificació de la proposta 
d’adjudicació. 

A banda, els adjudicataris 
es comprometran a fer front 
al cànon anual que, per a 
l’exercici de l’any 2023 i 
tots els propers fins al 2032, 

està fixat en quantitats que 
van dels 298 als 573 euros, 
segons la parada a la qual 
s’opti. A partir de 2032, 
els imports s’actualitzaran 
d’acord amb l’ordenança 
fiscal corresponent. També 
al cànon extraordinari pactat 
amb l’Ajuntament per les 
obres de millora del mercat 
que ja es va fer. En aquest 
cas, els correspon un import 
d’entre 422 i 1.067 euros 
anuals que no es modificarà 
fins al final de la concessió, 
el desembre de 2045. 

Les tres concessions són 
per un termini de temps 
que acaba el desembre de 
l’any 2045 i que començarà a 
comptar a partir de la forma-
lització del títol de la conces-
sió corresponent. 

Noves xerrades al 
Servei d’Informació  
i Atenció a Dones  
de les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

El Servei d’Informació i 
Atenció a Dones (SIAD) de 
les Franqueses té a punt la 
programació per al primer 
trimestre de l’any. S’iniciarà 
amb el taller La regla mola 
(si saps com funciona), pro-
gramat per al 27 de gener a 
2/4 de 6 de la tarda a l’Espai 
Can Prat. La resta d’activitats 
són el taller pràctic Defensa 
personal per a dones, que es 
farà el 12 de febrer; el taller 
Connectant amb la veu de la 
nostra intimitat. El sòl pel-
vià, per al dia 21 de febrer; 
i el taller Què cal saber per 
fer l’amor?, del 24 de març. 
A banda, hi haurà trobades 
del grup d’acompanyament 
al dol perinatal (el tercer 
divendres de cada mes a 2/4 
de 6 de la tarda), i les troba-
des del Cercle de dones que 
es fan el tercer dissabte de 
cada mes a 2/4 de 12 del mig-
dia. Els tallers i xerrades són 
amb inscripció prèvia. 

L’Ametlla 
enllesteix 
la reforma de 
l’‘skate park’
L’Ametlla del Vallès

L’Ajuntament de l’Ametlla 
ha enllestit les obres de 
millora de l’skate park que 
havien començat al 21 de 
novembre. L’espai s’obrirà al 
públic properament, segons 
informa l’Ajuntament en un 
comunicat. La remodelació 
ha inclòs la construcció de 
noves rampes de formigó 
per adequar-se a les noves 
tendències d’aquest esport. 
Amb tot, s’ha mantingut una 
de les rampes de fusta, que 
s’arranjarà properament. El 
disseny s’ha fet d’acord amb 
el col·lectiu de patinadors i 
usuaris d’aquest espai. S’ha 
impulsat des de l’àrea de 
Joventut amb el suport de les 
de Territori i Esports.

Núria Romero optarà  
a l’alcaldia de Cardedeu  
per En Comú Podem

Cardedeu

EL 9 NOU

Núria Romero, actual regi-
dora a l’Ajuntament de 
Cardedeu, serà la candidata 
a l’alcaldia per En Comú 
Podem a les properes elecci-
ons municipals. La presenta-
ció de la candidatura es farà 
aquest divendres a 2/4 de 7 
de la tarda a la Sala de les 
Columnes de l’ajuntament 

de Cardedeu, i comptarà amb 
la participació de Romero, 
i també de Kike Fuentes, 
número 2 de la llista; 
Susanna Segovia, diputada 
al Parlament de Catalunya, i 
Conchi Abellán, coordinado-
ra de Podem Catalunya. 

La candidatura es presen-
ta amb el lema “Cardedeu, 
projecte de vida”. Romero 
fa més de 30 anys que viu a 
Cardedeu.

Criteris d’adjudicació
Granollers

F.P.

Per a l’adjudicació de les 
tres concessions a concurs 
al mercat de Sant Carles, 
l’Ajuntament ha establert 
que es concediran un 
màxim de 40 punts per a 
criteris avaluables mit-
jançant judicis de valor. 
Inclouen 15 punts per al 
projectes d’empresa, per la 
venda de productes agroa-
limentaris de proximitat o 
ecològics (20 punts) i per 
la minimització del consum 
de residus d’envasos d’un 

sol ús (5 punts). 
A banda, es podran sumar 

fins a 60 punts més a par-
tir de criteris avaluables 
de forma automàtica. Un 
d’aquests serà per la millo-
ra del preu de l’adjudicació 
fixada per l’Ajuntament 
fins a obtenir un màxim 
de 30 punts d’acord amb la 
fórmula de càlcul que cons-
ta a les bases publicades. 
A més, en aquest apartat, 
també es valorarà l’aposta 
per la venda de productes 
alimentaris no presents al 
mercat fins a un màxim de 
30 punts.
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Els recomptes de peixos amb pesca elèctrica permeten posar en relació la presència de la llúdriga amb l’aliment que té

Dilluns, 9 de gener de 20236

Llúdriga en temps de menys aigua
Investigadors de l’Observatori Rivus i de la Fundació Barcelona Zoo estudien com 
afecten els períodes d’estiatge –menys cabal– a la presència de la llúdriga a la Tordera

Sant Celoni

Ferran Polo

Quin impacte tenen els perío-
des d’estiatge –reducció dels 
cabals d’aigua– a la recupe-
rada presència de llúdrigues 
a la Tordera? És la pregunta 
que s’han proposat respondre 
investigadors de l’Observato-
ri Rivus, vinculat a la Funda-
ció Rivus del Consorci Besòs 
Tordera, i de la Fundació 
Barcelona Zoo. L’estudi for-
ma part del Projecte de segui-
ment i estudi de la llúdriga a 
les conques del Besòs i Tordera 
que fan aquestes instituci-
ons. L’objectiu del treball, 
que compta amb el suport 
del Departament d’Acció 
Climàtica, és conèixer com 
afecta la davallada de cabals 
aquest mamífer en un con-
text de canvi climàtic. També 
determinar els factors que 
condicionen la resiliència de 
la llúdriga i la seva comunitat 
ecològica en situacions de 
falta d’aigua.

Segons han explicat fonts 
de la Fundació Rivus, les pri-
meres conclusions indiquen 
que els efectes negatius de 
la reducció dels cabals són 
menors en aquells trams on 
el riu conserva una major 
qualitat estructural. Són sec-
tors on es mantenen basses 
isolades dins de la llera on 
s’hi han arribat a compta-
bilitzar fins a 1.723 peixos 
aïllat en només una. S’ha vist 
que “tant la dieta com l’abun-

mamífers. “Tot i que la 
biodiversitat pròpia dels 
rius mediterranis presenta 
notables adaptacions a l’es-
très hídric, l’accentuació de 
l’estiatge en alguns casos 
està comprometent el seu 
desenvolupament i ho pot 
fer encara més en el futur”, 
indica Tolrà. 

MULTIDISCIPLINARI

El treball a camp, que s’ha 
centrat al tram mig i baix de 
la Tordera, ha estat “multi-
disciplinari”, exposa Tolrà. 
S’ha fet servir la pesca elèc-
trica per als recomptes de 
peixos “per posar en relació 
la massa de peix existent 
amb la presència de la llúdri-
ga”, indica l’investigador de 
l’Observatori Rivus. A més, 
s’han fet mesures de la qua-
litat fisicoquímica de l’aigua 
i de la qualitat estructural de 
la llera i de les bases que es 
mantenen tot i la situació de 
cabals reduïts. També inclou 
mostreigs per determinar la 
presència de la llúdriga i la 
recollida d’excrements per 
analitzar la dieta al labora-
tori. Totes les dades són ana-
litzades posteriorment per 
extreure’n conclusions en 
una tasca que està fent-se.

El programa de seguiment 
de la llúdriga a la Tordera i al 
Besòs de l’Observatori Rivus 
incorpora cada any altres 
anàlisis complementàries. En 
l’edició de 2022, es va optar 
per estudiar l’impacte de 
la reducció dels cabals. Per 
Arnau Tolrà, en un context 
de canvi climàtic “esdevé 
fonamental aprofundir en el 
coneixement sobre com fun-
cionen les conques del Besòs 
i de la Tordera en situacions 
d’escassetat d’aigua”.

dància de la llúdriga experi-
menten grans canvis segons 
la disponibilitat i la tipologia 
d’aquestes basses”. Per l’exis-
tència d’aquestes basses, és 
clau la presència d’arbres 
tombats o roques que ajuden 
a formar-les.

Arnau Tolrà, investiga-
dor de l’Observatori Rivus 
i responsable de la línia de 
seguiment de la llúdriga i 
d’aquesta recerca, desta-
ca la importància que “el 
riu no estigui canalitzat” 
perquè això fa que “baixi 
lliure”. També que “conservi 
elements a la llera que l’en-

riqueixen” com poden ser 
aquestes basses temporals. 
Segons explica Tolrà a EL 9 
NOU, es veu com “la llúdri-
ga pot viure en zones amb 
un estrès hídric mentre es 
conservin basses temporals” 
amb peixos que li garanteixin 
l’aliment. “Prefereix zones 
amb poca aigua i estructures 
complexes que no pas amb 
més aigua”, afegeix. Posa 
l’exemple del tram baix del 
riu Besòs “simplificat i hos-
til, no només per a la llúdri-
ga” perquè “és un canal”. 

Sí que es veu un impacte 
de l’estiatge sobre aquests 

Resultats 
extrapolables  
a altres rius
Sant Celoni

La recerca està, ara, en 
fase d’anàlisi de les dades 
obtingudes amb el treball 
de camp. Arnau Tolrà, 
investigador de l’Obser-
vatori Rivus, espera que 
“pugui donar resultats 
extrapolables a nivell ibè-
ric i europeu”. La idea és 
fer una publicació cientí-
fica amb els resultats que 
s’hagin aconseguit.
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Caixabank aporta 230 regals a famílies vulnerables de Granollers
Granollers CaixaBank ha repartit aquest Nadal a la ciutat de Granollers 
un total de 230 regals a infants en situació de vulnerabilitat dins la cin-
quena edició de la iniciativa solidària L’Arbre dels Somnis. Des del mes de 
novembre passat, les oficines de CaixaBank van anar rebent les cartes dels 
nens i nenes als quals, pels escassos recursos econòmics de la seva família, 
els resulta difícil rebre l’obsequi que han demanat aquest Nadal. Clients 
i empleats van col·laborar amb la iniciativa recollint les cartes i comprant 
els regals que els infants demanaven en les seves catres. En total, a tot el 
país, CaixaBank ha entregat 27.429 regals. Hi han participat 18.518 clients 
particulars i professionals del banc, 659 empreses i 457 entitats socials. En 
el repartiment de regals hi han col·laborat més de 3.000 oficines de Cai-
xaBank.

Creu Roja reparteix més de 3.000 joguines a la comarca
Granollers Enguany la Creu Roja de la comarca ha repartit 3.392 joguines 
a 450 famílies en situació de vulnerabilitat social. En total, 1.189 infants 
han rebut un lot ludicoeducatiu amb joguines no sexistes, no bèl·liques i 
que fomenten la cooperació. Entre elles s’hi han pogut trobar puzzles, jocs 
de taula, material escolar i llibres. Amb el lema “Els seus drets en joc”, la 
Creu Roja ha tirat endavant una campanya amb doble objectiu: distribuir 
joguines noves entre les famílies que ho necessiten i promoure el dret al joc 
durant la infància. Aquesta 30a edició va arrancar el 21 d’octubre, habilitant 
múltiples punts de recollida de joguines a tot Catalunya. També s’han pogut 
fer aportacions econòmiques. La campanya ha servit per posar de manifest 
les conseqüències que la pandèmia ha perpetuat i agreujat en les famílies 
més vulnerables del territori, posant ènfasi en els més petits. 
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L’antiga central hidroelèctrica de Riells és un dels elements patrimonials situats a l’entorn del camí fluvial del Tenes

Dilluns, 9 de gener de 20238

Bigues i Riells del Fai

Josep Villarroya

La millora de les senyalit-
zacions i indicacions per 
facilitar l’accés al camí 
fluvial del Tenes i la neces-
sitat de deixar molt clara la 
prioritat dels vianants és 
una de les conclusions del 
procés participatiu que ha 
impulsat l’Ajuntament de 
Bigues i Riells del Fai per a 
la millora de la gestió dels 
usos d’aquest camí. L’empre-
sa especialitzada Neòpolis 
ha lliurat la memòria del 
procés, en què han partici-
pat 118 persones responent 
una enquesta i ha dirigit dos 
tallers en què van participar 
un total de 40 persones. 

A més de la millora de 
l’accessibilitat, altres con-
clusions del procés són que 
un 58% declara conèixer el 
camí en la seva totalitat i que 
la part de Can Noguera a La 
Pineda és la més freqüenta-
da, amb un 66% dels enques-
tats. La que va de La Pineda a 
Sant Miquel Fai és freqüen-
tada per un 46%, el mateix 
que des de l’escorxador a Can 
Noguera.

La majoria de les perso-
nes que han participat en el 
procés considera que les pas-
sejades i les activitats educa-
tives per donar a conèixer el 
patrimoni són activitats pri-
oritàries. Les activitats i usos 
s’haurien de fer respectant 
l’entorn i caldria millorar 
la senyalització dels aparca-
ments i habilitar-ne algun de 
nou, així com facilitar usos 
a través d’un enllaç davant 
de la Pedrera i les Roques 
Blanques.

A l’hora de potenciar les 
passejades i activitats edu-
catives, cal tenir en compte 

Per un camí més ben senyalitzat
L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai conclou el procés participatiu sobre el camí 
fluvial del Tenes. Es constata que el tram més conegut és el de Can Noguera a la Pineda

Bigues i Riells del Fai

J.V.

L’enquesta revela que es tro-
ben a faltar punts propers 
al camí fluvial per dipositar 
residus, però es considera 
que no cal instal·lar papere-
res al mateix camí ja que els 
residus els ha de gestionar 
cadascú. Per això calen acci-
ons de sensibilització.

Un 40% de les persones 
afirmen que no coneixen el 
servei de vigilància contrac-
tat els caps de setmana de 
l’estiu. Els que el coneixen 

en fan una valoració positi-
va però millorable. Creuen 
que seria més efectiu si 
tingués poder sancionador, 
amb més vigilants, més ben 
preparats, ampliant la zona i 
l’horari de vigilància.

El manteniment en els dos 
trams es considera insufici-
ent i es planteja millorar-lo 
de forma més respectuosa, 
selectiva i continuada en el 
temps, repoblant la zona de 
bosc de ribera o amb estudis 
mediambientals.

I emfatitza la idea que 
l’educació i el civisme són 

factors clau per a una millo-
ra efectiva de la gestió del 
camí. Educar i sensibilitzar 
el jovent del municipi es 
considera bàsic, així com 
reduir els comportaments 
incívics o millorar la gestió i 
regulació de la caça.

Amb els resultats del pro-
cés, l’Ajuntament de Bigues 
i Riells del Fai valorarà les 
actuacions proposades, 
analitzarà la seva viabilitat 
i presentarà un document 
final amb el pla de treball 
sobre les actuacions i els 
usos del camí fluvial.

tes i més sensibilitat al tram 
alt, especialment a l’hora de 
promoure curses populars. I, 
amb relació al Joc de les Pet-
jades, l’enquesta revela que 
un terç de les persones no el 
coneix i es considera que es 
podria posar en valor amb 
tríptics informatius i pintant 
les petjades a les pedres.

Una majoria de partici-
pants creu que caldria con-
solidar el parc de Lluís Com-
panys i la plaça de Vilaplana 
com a punts de lleure i 
descans propers a l’espai flu-
vial. En general, es planteja 
consolidar-los instal·lant 
bancs i plafons informatius. 
Al parc de Lluís Companys es 
valora instal·lar elements de 
mobiliari esportiu per a tots 
els públics. I a la plaça de 
Viaplana, habilitar una zona 
de lleure amb lavabos.

CURA PER ALS ELEMENTS 
DE PATRIMONI

Sobre la protecció del patri-
moni natural i cultural, 
l’enquesta diu que cal cercar 
l’equilibri entre la protecció 
i la promoció d’usos, i evitar 
la massificació. Al tram alt 
del camí, la meitat de les per-
sones enquestades considera 
prioritari promoure campa-
nyes informatives, limitar els 
usos i instal·lar senyalització 
informativa. 

Altres mesures que s’apun-
ten són mantenir de forma 
òptima la senyalització ja 
existent i identificar i infor-
mar sobre els còdols acumu-
lats a partir de la Font de la 
Pineda. També cal manteni-
ment de camins i promoure 
millores com drenatges de 
les rescloses, arreglar pas-
seres, recuperar camins i 
corriols i els ecosistemes 
destruïts.

El procés també ha posat 
de relleu la necessitat d’en-
gegar un treball de protecció 
i posada en valor en línia a 
través d’un catàleg de masos 
i d’emplaçaments i punts 
rellevants en l’àmbit cultu-
ral.

Un altre 5 de gener en 
record a Quico Sabaté
Sant Celoni 

Desenes de persones es van 
concentrar a la tomba de 
Quico Sabaté, al Cementiri 
de Sant Celoni, en record 
del guerriller, mort una 
vigília de Reis d’ara fa 63 
anys al municipi. A l’acte, 
organitzat per l’Assemblea 
Llibertària del Vallès Ori-
ental, s’hi van poder sentir 
paraules d’homenatge i 
música en directe. Sabaté, 
de conviccions anarquistes, 
està considerat un dels 
últims maquis que van llui-
tar contra el franquisme. 
Va morir assassinat per un 
sometent.
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Seguretat i civisme

l’època de l’any i garantir el 
manteniment i la neteja. Es 
planteja recuperar la Font 
del Lleó, potenciant aflora-
ments naturals i aqüífers, 

i restringir les activitats 
educatives a les escoles del 
mateix municipi. També 
potenciar el patrimoni indus-
trial i fer recerca de la cen-

tral hidroelèctrica que hi ha 
al peu del Tenes, a Riells.

Sobre els usos esportius, 
es reclama més senyalització 
als trams on circulen bicicle-

Segellada 
a la Garriga una 
Bonoloto premiada 
amb 79.808 euros

La Garriga

L’administració de loteria 
1 de la Garriga, situada a 
la plaça de Can Dachs, ha 
segellat una butlleta de la 
Bonoloto premiada amb 
79.808,08 euros en el sorteig 
de dimecres passat. Es tracta 
d’un premi de segona cate-
goria perquè ha endevinat 
cinc dels sis números de la 
combinació guanyadora (9, 
18, 21, 22, 31 i 39) i també el 
complementari (42). El pre-
mi l’ha repartit l’administra-
ció de Can Biset, que regenta 
Ramon Biset.
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La Garriga

Andrea Espigares

El Montseny no només 
ha estat un lloc de gaudi, 
també ha estat un espai de 
llibertat en temps difícils. 
Pels volts dels anys seixanta 
i setanta garriguencs com 
Ramon Pareras, Manel Mas, 
Esteve Guardis i molts altres 
voluntaris van deixar una 
empremta a la muntanya que 
encara persisteix. La seu de 
la Fundació Universitària 
Martí l’Humà (FUMH), a 
Can Ramos, acull l’exposició 
fotogràfica “Fent amics, fent 
fonts i fent país”. S’emmarca 
en el cicle Reravera 2022, en 
el qual col·labora el Centre 
Excursionista Garriguenc 
(CEG). Es podrà visitar fins 
al dia 12. 

L’exposició és un recull 
de l’arxiu fotogràfic d’Es·
teve Mas, Esteve Guardis i 
Ramon Pareras. Consisteix 
en una vintena de fotogra·
fies distribuïdes per la sala 
acompanyades de peus de 
fotografia que informen de 
forma concisa el que s’apre·
cia a les imatges. La mostra 
rendeix homenatge a tots els 
qui, impulsats per en Ramon, 
en Manel i l’Esteve, van tenir 
la iniciativa de fer país i com·
partir valors a través de la 
muntanya. També visibilitza 
la tasca que van dur a terme 
col·laboradors en la cons·
trucció i en l’arranjament de 
diversos fonts del Montseny. 
L’exposició plasma el valor 
històric i patrimonial alhora 
que reivindica la memòria 
col·lectiva. 

Les fotografies reflectei·
xen diferents estats de les 

construccions. Apareix plas·
mat el començament de la 
construcció de la Font dels 
Garriguencs, així com la seva 
respectiva preparació per a 
l’edificació i per a la canalit·
zació de l’aigua. També hi ha 
exposat el cartell de la inau·
guració de la font, datada el 
dia 9 de juliol de 1967 amb 
motiu del XVIII Aplec Cla·
retià a Matagalls. Tanmateix, 
es pot observar la recepció 
del bisbe de Vic a la font i la 
seva posterior benedicció. 
Aquesta mateixa font apareix 
il·luminada en una fotografia 
nocturna. 

L’exposició plasma els 
assidus als aplecs, que col·
laboraven amb el nucli 
organitzador, en plena 
construcció. Les fotografies 
també mostren instants més 
distesos com esmorzars col·
lectius al pla de la Barraca o 
estones de descans. Un altre 
fet històric que apareix retra·
tat és la coberta de la font de 
Matagalls en construcció. A 
l’exposició, també s’aprecia 
la font dels Cims, dedicada 
a Josep Maria Folch i Torres, 
feta de pedra i amb una peti·
ta estàtua al capdamunt.

TRES AMANTS  
DE LA MUNTANYA

L’estima de Ramon Pareras 
Pla per la muntanya el va 
portar a convertir·se en el 
soci número 1 del Centre 
Excursionista Garriguenc, el 
qual va presidir durant més 
de vuit anys. Pareras va saber 
combinar la seva professió 
com a constructor amb la 
seva afició per l’excursio·
nisme. Tant és així que en 
els aplecs del Matagalls va 
col·laborar en la construcció 
de fonts i de l’altar de Mata·
galls. També dibuixà la Font 
dels Garriguencs. 

Una altra personalitat a qui 
se li ret homenatge és Manel 
Mas i Fàbregas, amant de la 
muntanya, apleguista i fun·
dador del CEG. Mas, que va 
morir el febrer de 2021 amb 
94 anys, va fer exploracions 
a muntanyes del territori 
català i de l’estranger. També 
una gran tasca com a col·
laborador en la construcció 
i arranjament de fonts del 
Montseny i en les reparaci·
ons de desperfectes o sabo·
tatges, juntament amb els 
seus amics. 

Esteve Guardis Iglesias va 
deixar petjada al Montseny. 
Compaginant la seva passió 
per la fotografia amb l’afec·
ció per la muntanya, Guardis 
es va fer un lloc en el nucli 
fundador de l’actual Centre 
Excursionista Garriguenc. 
Juntament amb altres garri·
guencs, era assidu als aplecs 
que pujaven al Matagalls. Va 
col·laborar en la construcció 
de fonts, d’una coberta refu·
gi per a la font de Matagalls 
i l’altar de la Creu de Mata·
galls.

Treballs en la construcció de la coberta de la font de Matagalls

Petjada garriguenca al Montseny
Una mostra recull fotos de la tasca d’un grup de veïns de la Garriga per recuperar fonts al massís

Preparatius per a la canalització de l’aigua de la font dels Garriguencs

El procés de construcció de la Font del Garriguencs
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Les Franqueses i Parets comencen 
l’any sense pressupostos aprovats
La Roca i Palautordera també estan pendents de dur al ple els comptes per al 2023

Sant Esteve aprova un 
pressupost que puja fins 
a 3,2 milions d’euros

El ple va aprovar un pressupost de 14,26 milions, amb 2,3 a obres

La reforma de la Sala i de la nau de 
Feliubadaló, inversions a l’Ametlla

La regidora Montse Vila i els alcaldes Francesc Juzgado, Albert Gil i Jordi Xena

L’encariment 
de costos provoca 
un augment general 
dels comptes
Granollers

L’encariment de costos i la 
crisi han dut a un augment 
general dels pressupostos 
municipals per l’any 2023. 
Els comptes de Mollet 
han patit un increment 
del 16%, fins a enfilar-se 
a 84 milions d’euros. A 
Granollers, la pujada tam-
bé ha estat important –del 
7,5%–, fins a tocar els 104 
milions d’euros. Cardedeu, 
igualment, ha viscut un 
augment dels comptes, en 
el 9,28%, derivat del cost 
de l’energia. Els diners 
també aniran encaminats 
a mesures anticrisi i, en 
general, no hi ha grans 
inversions previstes en ser 
els últims pressupostos 
del mandat.

Granollers

Pol Purgimon

Dues terceres parts dels 
ajuntaments del Vallès Ori-
ental han començar l’any 
amb els pressupostos del 
2023 aprovats per ple. Encara 
n’hi ha alguns, això sí, que 
per una raó o una altra, han 
hagut d’endarrerir la votació. 
Els municipis més grans que 
encara no els han votat i que, 
per tant, han hagut de pror-
rogar els comptes del 2022 
són les Franqueses i Parets. 
Però també n’hi ha d’altres, 
com la Roca, Santa Maria de 
Palautordera o la Llagosta, 
que esperen tenir-los al sac i 
ben lligats les properes set-
manes. 

A les Franqueses, les 
dificultats provocades pel 
nou programari informàtic 
de l’Ajuntament han fet 
endarrerir el calendari de la 
regidoria d’Hisenda, segons 
justifica Montse Vila, que 
capitaneja l’àrea. “Els tan-
caments de l’any passat es 
van haver de fer tard i no 
hem arribat a temps pels 
pressupostos. Ara mateix els 
estem treballant a la Regi-
doria d’Hisenda i aviat els 
compartirem amb l’equip 
de govern i l’oposició. Serà 
un pressupost continuista”, 
explica Vila.

A Parets, també s’han 
trobat amb problemes logís-

tics, malgrat que l’alcalde, 
Francesc Juzgado, explica 
que tenen els comptes tan-
cats de fa temps. La idea 
inicial era aprovar-los en un 
ple extraordinari a les aca-
balles del desembre, però la 
situació se’ls va capgirar. “La 
interventora va agafar la bai-
xa, hem hagut de contractar 
un interventor accidental i, 

amb la paperassa i les festes 
de Nadal pel mig, no ha estat 
possible aprovar-los”, diu 
l’alcalde. La idea de l’equip 
de govern, format pel PSC i 
Sumem Esquerres, és que els 
comptes s’aprovin en el ple 
de finals de gener. Serviran, 
entre altres coses, per acabar 
algunes de les grans obres 
de mandat, com la piscina 

descoberta i la transformació 
de l’entorn de la llera del 
riu Tenes o per continuar 
del nou edifici de l’institut-
escola. 

La Roca, per la seva ban-
da, està molt pendent de 
tenir a punt la previsió de la 
despesa per al 2023. “Tenim 
indicadors que ens diuen 
que el cost de la llum podria 

Sant Esteve de P.

P.P.

Sant Esteve de Palautordera 
va aprovar en l’últim ple 
de l’any els pressupostos 
del 2023. Uns comptes que 
s’enfilen fins a 3,2 mili-
ons i que, pel fet de ser els 
últims de la legislatura, no 
preveuen grans inversions, 
segons apunta la regidora 
d’Hisenda, Neus Calam. El 
pressupost es va aprovar amb 
el vot favorable de l’equip 
de govern (Junts) i el vot en 
contra de l’oposició, formada 
per la CUP i ERC.

Les inversions pugen a uns 
100.000 euros i serviran, en 
aquest últim any de mandat, 
per a qüestions com ara man-
teniment de camins i asfal-
tats. Altres projectes clau per 

al municipi, com la nova pista 
coberta –que preveuen estre-
nar aviat– ja havien estat 
incloses en el pressupost del 
2022. L’Ajuntament, això 
sí, ha situat algunes obres 
importants dins la memòria 
d’inversions, que queda ini-
cialment fora del pressupost. 
“Hi ha poca cosa perquè es 
preveu que moltes inversi-
ons es facin amb romanent 
del 2022 i subvencions que 
encara han d’arribar”, desta-
ca Calam. En aquest sentit, 
l’Ajuntament preveu utilitzar 
aquests diners per comprar 
nou material tècnic per al 
Teatre Pare Casals, enjardi-
nar l’entorn de la nova pista 
coberta municipal i fer les 
obres de rehabilitació de 
l’equipament municipal de la 
Casa de les Monges.

triplicar-se”, explica l’alcalde, 
Albert Gil. L’Ajuntament, 
que haurà de fer front al 
cost de l’enllumenat públic 
i l’energia dels equipaments 
municipals, prefereix estu-
diar-s’ho dues vegades i està 
pendent de trobar línies de 
finançament com ara sub-
vencions o ajustar partides 
per encabir el sobrecost de 
l’energia. “No hem apujat cap 
taxa i ho hem de compensar.”

Palautordera, per la seva 
banda, compta aprovar els 
pressupostos aquest gener. 
L’alcalde, Jordi Xena, asse-
gura que els comptes ja 
estan llestos a l’espera de la 
votació en el ple, on Junts té 
majoria absoluta. No van a 
arribar a temps a finals d’any 
i s’han hagut de prorrogar 
els pressupostos del 2022, 
com a altres municipis. “No 
passarà res perquè es prorro-
guin unes setmanes. A finals 
d’any, de fet, ja vam fer una 
modificació de crèdit urgent 
important”, apunta Jordi 
Xena. Els nous comptes tin-
dran especial incidència en la 
transició energètica, segons 
admet l’alcalde.

Els pressupostos tampoc 
s’han aprovat a Sant Fost, 
on l’alcaldessa, Montserrat 
Sanmartí (IUSF), prefereix 
tenir cura abans de dur-los 
al ple. Aquest any hauran de 
buscar suports en l’oposició 
per aconseguir la majoria de 
vots, com ja havien hagut de 
fer l’anterior mandat. 

Altres municipis com 
Bigues i Riells del Fai o 
Vallgorguina i, sobretot, 
alguns dels pobles més petits 
de la comarca, encara estan 
pendents de poder apro-
var els comptes per a l’any 
vinent. Esperen fer-ho les 
properes setmanes.

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

El ple de l’Ametlla va apro-
var un pressupost de 14,26 
milions per al 2023, gairebé 
un milió superior al de 2022. 
El consistori destinarà 2,35 
milions a inversions. Desta-
quen la reforma de la Sala 
Municipal de Teatre amb 
una inversió d’1,3 milions 
finançada amb fons Next 
Generation i la reforma de 
l’antiga nau Feliubadaló 
per fer-hi un centre cívic. 
Aquest projecte està pendent 
d’una subvenció d’un milió 
dels fons europeus. A ban-
da, l’Ajuntament dedicarà 
180.000 euros a la compra del 
material esportiu del com-
plex esportiu Illa Activa, amb 

l’objectiu de facilitar-ne la 
reobertura. Altres inversions 
previstes són: la reposició de 
clavegueram (55.000 euros), 
enllumenat públic (101.000 
euros), asfaltatge i pavi-
mentació de carrers (86.489 
euros) i millora de camins 
(25.000 euros).

Els comptes van tirar enda-
vant amb els vots del govern 
d’ERC, Ametlla’t, L’Ametlla 
en Comú i el regidor no-ads-
crit Pere Marieges. Junts i 
el PSC, a l’oposició, hi van 
votar en contra. L’alcalde Pep 
Moret assegura que és un 
pressupost “molt coherent” 
amb tot el mandat. “Adaptat 
a la realitat de la crisi que 
ens ha vingut a sobre.” Valo-
ra que es liquida el préstec 
de mandat. “Hi hagi qui hi 

hagi al maig, els deutes no 
afectaran la gestió.” Moret 
posa en valor que aquest és 
el mandat on l’Ajuntament 
ha aconseguit sumar més 
subvencions d’altres admi-
nistracions i ressalta que 
s’ha complert el compromís 
d’“arreglar els comptes de 
l’Ajuntament sense pujar ni 
impostos ni taxes”. 

La portaveu de Junts, 
Dolors Ferrer, va apuntar que 
és un pressupost “exclusiva-
ment de l’equip de govern” 
perquè “no s’ha comptat amb 
l’oposició per elaborar-los”. A 
més, va lamentar la falta de 
participació ciutadana i con-
sens. Bado Reyes, del PSC, es 
va mostrar crític amb temes 
relacionats amb la gestió de 
recursos humans.
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La zona nevada on es fa la recerca en una imatge captada per la Guàrdia Civil
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Presó per a un 
jove acusat de 
robatoris en 
cases de Sant 
Fost i la Roca

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

Presó per a un jove de 28 
anys per la seva presumpta 
relació amb els robatoris 
de joies, rellotges i diners 
en dos habitatges de Sant 
Fost i de la Roca. Segons van 
informar els Mossos dijous, 
va ser arrestat el 3 de gener 
a Barcelona. En l’escorcoll 
a casa seva, la policia hi va 
trobar 4.650 euros en efec-
tiu, 200 euros en divises de 
13 països, rellotges i joies. 
També li van intervenir eines 
que els Mossos sospiten que 
podria haver utilitzat per 
cometre els robatoris. 

A banda dels dos fets al 
Vallès Oriental, se’l vincula 
amb dos assalts en cases al 
barri de Palau, a Girona. Tots 
els fets van produir-se entre 
juliol i desembre de l’any 
passat. El robatori a la Roca 
es va produir l’11 de desem-
bre passat. El de Sant Fost, 
va ser el 18 de juliol. D’aquí, 
s’hauria endut joies, rellot-
ges i uns 7.000 euros en efec-
tiu. Els altres dos assalts van 
tenir lloc al barri de Palau de 
Girona el 16 de desembre. 
L’arrestat buscava, princi-
palment, rellotges i joies per 
endur-se. També diners en 
efectius si en trobava.

Nou denúncies en 
un control preventiu 
de la policia local  
de Sant Feliu
Sant Feliu de Codines

La Policia Local de Sant Feliu 
va denunciar nou conductors 
per infraccions detectades 
en un control de trànsit dis-
sabte. Entre els denunciats, 
hi ha un conductor que es va 
saltar el control. Es van posar 
cinc denúncies a conductors 
que van donar positiu en 
el control d’alcoholèmia. 
Entre aquestes, una de penal 
perquè la persona va donar 
una taxa superior a 0,60 mil-
ligrams d’alcohol per litre 
d’aire expirat. Les altres san-
cions són a tres conductors 
que presentaven restes de 
drogues a l’organisme. D’al-
tra banda, un dispositiu de 
seguretat ciutadana la mati-
nada de diumenge fet amb la 
policia de Bigues i Riells del 
Fai va identificar el conduc-
tor d’una motocicleta que no 
havia obtingut mai el carnet 
de conduir i dos homes per 
la seva possible relació amb 
uns robatoris a l’interior de 
vehicle.

Xoc sense ferits a la cruïlla dels carrers 
Navarra i Andalusia, a Sant Fost
Sant Fost de Campsentelles Topada sense ferits entre dos 
cotxes aquest dissabte cap a 2/4 de 12 del migdia a la cruïlla 
dels carrers Navarra i Andalusia, a Sant Fost. Al lloc, hi van 
actuar efectius de la Policia Local del municipi, de Protec-
ció Civil i dels Bombers de la Generalitat (a la fotografia). 
Les persones afectades van poder sortir dels vehicles pel 
seu propi peu. D’altra banda, dues persones van patir feri-
des lleus dissabte en la sortida de via d’un turisme a la N-
141c, a Moià. Diumenge cap a les 2 del migdia, dos cotxes 
van topar a Calders a la mateixa N-141c. Un dels turismes 
va bolcar i hi va haver un ferit.
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Jutgen per estafa l’exdirector 
d’una oficina de Caixabank  
al centre de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

L’Audiència de Barcelona 
jutja aquest dilluns un home 
acusat d’estafar, entre maig 
de 2016 i març de 2018, 
clients de l’oficina de Cai-
xabank de la plaça Maluquer 
i Salvador, de Granollers, 
de la qual era el director. La 
fiscalia demana una pena de 
quatre anys de presó per un 
delicte d’estafa o, alternati-
vament, la mateixa quantitat 
per un delicte continuat 
d’apropiació indeguda. 

Segons la fiscalia, l’acusat, 
que no tenia antecedents 
penals en el moment dels 
fets, va aprofitar “la relació 
de confiança existent amb els 

seus clients i la credibilitat 
derivada del lloc que ocupava 
a la sucursal” per fer “opera-
cions fraudulentes de quan-
titats de diners de diferents 
comptes amb l’ànim d’obte-
nir un benefici il·lícit”, relata 
la fiscalia en les seves con-
clusions provisionals. Afe-
geix que s’apropiava de les 
quantitats “mentre atribuïa 
de manera fal·laç aquestes 
operacions als propis clients 
simulant les seves signatures 
en documents justificatius 
dels càrrecs”. La fiscalia llista 
cinc comptes com a afectats. 
En tots, amb diversos càrrecs 
al llarg del temps. Sumen un 
total de 18.074,05 euros, que 
l’entitat va retornar als cli-
ents i ara reclama a l’acusat.

La Guàrdia Civil suspèn pel mal 
temps la recerca del veí de les 
Franqueses perdut a Salamanca

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

La Guàrdia Civil va sus-
pendre dissabte la recerca 
de José Antonio Martínez 
López, el veí de les Franque-
ses de 45 anys de qui no es 
tenen notícies des del 29 de 
desembre passat quan va 
anar a fer una ruta de mun-
tanya a la serra de Béjar i 
Candelario, a Salamanca, que 
inclou el pic del Calvitero 
de 2.399 metres. Diumenge, 
amb unes condicions meteo-
rològiques adverses, tampoc 
no es va sortir. 

Divendres va ser el darrer 
dia que es va buscar el veí 
de les Franqueses. Llavors, 
la família ja va expressar el 
seu malestar per la falta de 
mitjans humans i materials 
perquè hi havia un únic heli-
còpter de la Guàrdia Civil 
sobrevolant la zona. I lamen-
taven que dijous, quan la 
recerca es va aturar a 2/4 de 3 
de la tarda, “encara quedaven 
tres hores de llum i les condi-
cions meteorològiques eren 
bones”, han explicat fonts de 
la família a EL 9 NOU.

La sotsdelegada del govern 
de l’Estat a Salamanca i el 
responsable de la recerca de 
la Guàrdia Civil van notifi-
car dissabte a la família que 
aturaven la recerca i que 

no la recuperarien “fins al 
febrer” perquè “no es plan-
tegen mobilitzar els serveis 
de recerca per un o dos dies 
encara que s’obri una fines-
tra de bon temps durant el 
gener”, lamenten des de la 
família. “Ens hem quedat 
sols i només depenem de 
l’ajuda dels voluntaris per 
continuar buscant en José. 
La família i els amics estem 
desesperats”. 

Les tempestes dels dar-
rers dies han cobert de neu 
la zona i la previsió de mal 
temps fa que la tasca de 
recerca “no sigui segura” per 
als serveis d’emergències i 
voluntaris que, fins ara, hi 
havien treballat, detallen 
fonts de la Guàrdia Civil. 
Afegeixen que la represa 
dependrà de com quedi el 
cim després de les tempes-

tes. La Guàrdia Civil anirà 
revisant la zona per decidir 
quan es pot reiniciar la recer-
ca però avisen que pot ser 
“en una setmana, un mes o 
dos mesos”, recull l’Agència 
Catalana de Notícies (ACN).

L’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, manté 
contacte diari amb la família 
i ha contactat amb la conse-
llera de la Presidència de la 
Generalitat, Laura Vilagrà, i 
la subdelegació de l’Estat a 
Barcelona. Segons Colomé, 
s’ha aconseguit que les auto-
ritats de Salamanca “tornin a 
valorar la recerca una vegada 
passi la situació climatològica 
adversa i no pas com deien de 
suspendre-la fins al febrer”.

La idea de la família és 
crear un grup per coordinar 
els voluntaris que vulguin 
continuar ajudant. Fins ara, 

hi han participat persones 
de la zona aficionades a la 
muntanya però també amics i 
familiars vinguts de les Fran-
queses i Canovelles. Agraei-
xen la trucada de la consellera 
Vilagrà, que els va dir que 
treballaran perquè es repren-
gui la recerca. També les 
gestions i suport dels alcaldes 
de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i de Canovelles, 
Emilio Cordero, la família 
del qual és originària de 
Ceclavín (Càceres), el poble 
de la parella de José Antonio 
Martínez i on estaven passant 
les vacances de Nadal amb els 
familiars. Responsables de 
l’Hospital de Mollet, on tre-
balla el veí de les Franqueses, 
també han traslladat el seu 
suport a la família.

Des de Ceclavín, el dia 29 
de desembre Martínez, que 
és aficionat a la muntanya i 
anava equipat, va anar a fer 
la ruta a la serra de Béjar, 
situada a uns 140 quilòme-
tres en cotxe. El mateix dia, 
en veure que no tornava i 
que no hi podien contactar, 
la família va alertar els ser-
veis d’emergències i es va 
fer una primera inspecció. 
El cotxe va ser localitzat 
a l’aparcament on l’havia 
estacionat i des d’on havia 
començat a fer la travessa de 
muntanya. 

No se’n sap res des del 29 de desembre, quan va anar a fer una travessa de muntanya
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EL 9 NOU

Aquestes festes de Nadal gai-
rebé no ha fet fred. Els regis-
tres històrics de temperatura 
certifiquen que no es tracta 
d’una anècdota, sinó d’una 
categoria. A la contrapor-
tada d’aquesta edició d’EL 
9 NOU el pioner de l’slow 
food i el producte Km0, el 
cuiner i pagès Pep Salsetes, 
de l’Ametlla del Vallès, alerta 
que s’acosten temps d’ombra-
cles en lloc d’hivernacles. El 
camp i l’horta no poden patir 
tantes hores de sol contínu-
ament durant mesos i amb 
tan poca pluja. És un proble-
ma global amb implicacions 
locals i cal posar-hi remei.

A l’hora de repartir res-
ponsabilitats no es pot posar 
el llistó al mateix nivell per 
a tothom, però totes les 
accions compten: els grans 
acords dels governs en les 
cimeres mundials pel clima 
s’han de conjugar amb les 
decisions que es prenen als 
ajuntaments i les accions 
que, cadascú a casa, tothom 
pot fer en la seva quotidi-

anitat. L’estalvi energètic, 
l’aposta per fonts renovables 
o l’ús raonable de l’aigua són 
combats possibles. Per això 
crida l’atenció el toc d’alerta 
dels petits municipis valle-
sans per les dificultats que 
tenen per accedir als fons 
Next Generation. Sant Pere 
de Vilamajor, Vallgorguina, 
Figaró o Vilalba, entre d’al-
tres, no rebran subvenció 

del programa DUS 5000 del 
Ministeri de Transició Eco-
lògica perquè els ha caducat 
el termini de només un mes 
–del tot insuficient– per pre-
sentar papers. Que a ajunta-
ments amb tan poca població 
i, per tant, sense prou recur-
sos se’ls tracti així és intole-
rable. Que els municipis que 
menys petjada de carboni 
deixen anar al planeta –per-

què hi viu menys gent i són 
rurals o boscosos– s’incor-
porin més tard –o mai– a la 
transició energètica perquè 
no compten amb els mitjans 
burocràtics d’una gran ciu-
tat és injust, inadmissible i 
d’un cinisme superlatiu. No 
pot ser, per exemple, que 
els equipaments municipals  
d’un poble petit estiguin 
condemnats a continuar 
escalfant-se amb gasoil per-
què el projecte per instal·lar 
plaques solars ha arribat fora 
de termini. Govern central, 
Generalitat i organitzacions 
municipalistes han de trobar 
solucions, que no poden ser 
altres que tractar amb digni-
tat els municipis petits.

Als pobles petits també 
pateixen el canvi climàtic

Imagino que, a aquestes alçades, tothom continua 
tenint a casa la ponsètia i ja fa dies que vau com-
prar números de loteria. També hi ha qui ha com-
prat dones. És el que van fer militars de la caser-
na del Bruc, a Barcelona. Al seu grup de Whatsapp 
van sortejar una dama de companyia. Contractar 
una senyora de companyia sona millor que violar 
una dona. Dies després de la iniciativa masclista 
dels militars, Berlusconi prometia als jugadors del 
Monza un autobús ple de prostitutes. Els futbolis-
tes van aplaudir i riure l’oferiment de Berlusconi. 
Violar fa riure a futbolistes, a polítics i al món en 
general.

Des de 1995 la prostitució pateix un buit legal a 
Espanya, ja que es va retirar del codi penal la ter-
ceria locativa, una figura jurídica que castigava qui 
proporcionava l’espai per prostituir-se i es bene-
ficiava dels serveis sexuals que exercien terceres 
persones. D’aquesta manera, el proxenetisme és 
il·legal a l’Estat espanyol, però no ho és llogar habi-
tacions per hores. Des de llavors, els proxenetes es 
disfressen d’arrendataris. Els prostíbuls són hotels, 
hostals, pensions, pisos. Els violadors, clients. Les 
esclaves sexuals, treballadores sexuals. La política 
ha abandonat la prostitució a una situació d’alega-
litat, que es tradueix en impunitat per als proxene-
tes i els violadors.

Mentre perdem el temps en el debat abolició vs. 
legalització de la prostitució, dones i nenes pateixen 
violacions de manera sistemàtica. És un debat que 
no té lloc si parlem d’altres delictes. Ningú no es 
planteja regularitzar la pederàstia o el tràfic d’òr-
gans. I el debat té lloc perquè es blanqueja la pros-
titució. Les dones prostituïdes passen per un pro-
cés de deshumanització en què deixen de ser dones 
i passen a ser putes. S’hi afegeix un procés d’ins-
trumentalització: són forats per penetrar, objectes 
on ejacular i obtenir plaer. I això és possible per-
què es capitalitza el consentiment. Si concebem les 
esclaves sexuals com a professionals, la seva feina 
és oferir plaer, no pas gaudir-ne. El sexe es cons-
trueix, no és un producte i, per tant, no es pot –no 
s’hauria– de comprar. El consentiment ha de vincu-
lar-se al desig. I el negoci de la prostitució treu el 
desig i el plaer de l’equació i capitalitza el consenti-
ment. Us imagineu clavar una pallissa a algú, però 
sortir-ne impune perquè un cop l’has atonyinat li 
deixes anar un parell de bitllets? Doncs això és el 

que passa amb la prostitució. Bé, no exactament, 
les dones prostituïdes no cobren aquests bitllets, 
se’ls embutxaquen els proxenetes. Més enllà del 
plaer i el desig, el consentiment s’ha de donar en 
igualtat de condicions, dins d’una relació simètrica. 
Si alguna cosa pot definir la relació entre clients i 
prostitutes és l’absència de poder i llibertat de les 
últimes.

Un dels problemes actuals és que la prostitució 

s’ha vinculat a la llibertat sexual. Soc molt parti-
dària del sexe, opino que destensa en èpoques 
d’estrès laboral i distreu un diumenge a la tar-
da. Malgrat això, hi ha qui sota el paraigua de la 
modernitat afirma que les abolicionistes demo-
nitzem el sexe i afegeixen que, si hi ha dones que 
volen viure del sexe, haurien de ser lliures de fer-
ho. A tots aquests els pregunto: “Us sentiríeu indi-
ferents si una dona o nena que estimeu us digués 
que vol dedicar-se a la prostitució?” A tots els qui 
sou capaços de deshumanitzar i instrumentalitzar 
les dones prostituïdes, però no les vostres filles, 

companyes, germanes i mares, us llanço una altra 
pregunta: “Per què no existeixen cursos formatius 
o graus universitaris per aprendre l’ofici?” Doncs 
perquè no existeix la puta per vocació. La majoria 
de dones són captades perquè viuen en situació de 
precarietat econòmica. Els traficants de dones amb 
fins d’explotació sexual les informen que han gene-
rat un deute econòmic, que hauran de pagar exer-
cint la prostitució. Les mateixes esclaves sexuals 
han de costejar la roba interior, els preservatius, 
els llençols d’un sol ús i el lloguer de l’habitació, de 
manera que cada dia generen un nou deute. A més, 
els proxenetes les canvien de prostíbul sovint, així 
renoven la mercaderia, i també s’asseguren que no 
creen llaços entre elles.

Aquesta idea que vincula la prostitució a la lli-
bertat sexual i, per tant, a la llibertat d’elecció fa 
que es diferenciï entre l’infern horrible que és el 
tràfic de dones, de la professió –escollida– plena de 
purpurina, llumetes i llibertat que és la prostitució. 
Les dones que no són traficades, també són capta-
des. S’ha creat en l’imaginari col·lectiu la idea falsa 
de furgonetes amb els vidres tintats conduïdes per 
homes amb metralletes. Els traficants i captadors 
de dones no necessiten utilitzar la violència i el 
segrest, simplement han d’aprofitar situacions de 
vulnerabilitat.

Per acabar, comparteixo una frase d’Amelia Tiga-
nus, activista, escriptora del llibre La revuelta de las 
putas (Ediciones B, 2021) i supervivent de l’esclavi-
tud sexual, que resumeix el que intento explicar: 
“No és el mateix escombrar que ser l’escombra.”
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Les dones no som un producte

Amelia Tiganus, 
activista i supervivent 
de l’esclavitud sexual:  

“No és el mateix escombrar 
que ser l’escombra”

Georgina Cordobés

Psicòloga experta  
en violències masclistes 

@georginacori
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A Matilde Martínez Sallés

“Heus-me, doncs, al fons. Esborrar amb una esponja el passat. 
I el futur s’aprèn força aviat, si la necessitat hi obliga”

Primo Levi (‘Si això és un home’)

És el 5 de gener, està fent un dia rúfol, però a mesura que 
avança la tarda el cel s’ha anat esvaint. Cap al capvespre 
l’àvia em convida a pujar a les golfes, s’atura al replanell, 
em mira i em diu: “Anem a dalt i veuràs quina cosa més 
màgica veurem.” Pugem i obre la lluerna, que és bastant 
gran, més que les d’altres cases del poble. Com que no 
hi arribo l’àvia agafa un tamboret i m’hi col·loca a sobre. 
Les últimes espurnes d’un sol esllanguit saluden la fos-
cor cedint-li el pas elegantment, amagant-se darrere de 
les muntanyes. L’àvia em diu: “Veus les muntanyes totes 
vermelloses pel sol que s’esmuny per darrere de la care-
na?” I jo li responc: “Com cada dia, àvia!” Ella em diu: “No, 
avui ben aviat el Reis d’Orient baixaran per allà carregats 
de regals, i tots els nens heu d’anar ben d’hora al llit per-
què no volen ser vistos.” És una imatge màgica que omple 
els meus ulls d’il·lusió. Després de mirar-me les munta-
nyes vermelles, que avui seran molt màgiques, tornem 
cap avall. L’àvia em farà el sopar i, després aniré ben aviat 
a dormir, tot neguitós perquè voldria que ja fos demà al 
matí quan obrim les portes del menjador i hi hagi tots els 
paquets que hagin deixat Ses Majestats.

Els Reis s’han portat molt bé i jo, tot content, he anat a 
escola el dia 8 de gener. Quan anava cap al pati, pels pas-
sadissos sento que un noi de dos cursos més endavant que 
jo li diu a un company de la seva classe: “Avui els nens 
fan cara d’alegria creient-se que el Reis existeixen. Són 
tan beneïts que no saben que són els pares.” Jo, que l’he 
sentit, li dic: “Mentider!” I després, tot enfadat, li clavo 
un cop de puny sense esperar cap resposta. Penso: “Com 
s’atreveix a dir una mentida tan grossa?” La mestre ha 
tingut complicada la solució de l’incident.

En arribar a casa estic molt seriós, aquell incident m’ha 
afectat. A l’hora del sopar, som el pare, la mare i jo per-
què l’àvia ha marxat a dormir. Em dirigeixo a la mare, tan 
riallera com sempre, i li pregunto si els pares són els Reis 
d’Orient. De sobte, la seva cara pren un rictus seriós i em 
respon tirant pilotes fora. La resposta ha estat una evasi-
va. Que potser és cert el que ha comentat aquell xicot que 
he agredit? Demà mateix aniré a buscar-lo i li demanaré 
disculpes. A partir de llavors m’he passat anys qüestio-
nant si són certes aquelles coses que la gent gran hi puja 
de peus. Això va fer que a l’escola posés diverses vegades 
en dubte algunes explicacions dels mestres, i més enda-
vant, a l’institut, sobretot a les classes d’història i de filo-

sofia, he posat en qüestió afirmacions dels professors.
Veig passar, en somnis, un tren ple d’homes espellifats 

i malgirbats, que interpreto com una clara referència a la 
Segona Guerra Mundial i als camps de concentració nazis. 
Prenc vi a balquena per desfer-me d’aquell horror. Surto 
de casa i una xarbotada em torna, de sobte, a la meva rea-
litat i als meus dubtes. Torno a entrar a casa i recordo que 
per a l’extermini dels polonesos –perpetrat pels soviètics 
i que van imputar-lo als nazis alemanys– van caldre 50 
anys abans Gorbatxov no el reconegués. Acabo decidint 
que no faré Història. Les interpretacions dels fets poden 
ser tan variades, distintes, esbiaixades i demagògiques 
que decideixo encarar la meva vida cap al món de la cièn-
cia i, en concret, de les matemàtiques. Em resultaria gai-
rebé impossible interpretar fets i no tenir la sensació que 
la meva resposta era més que discutible.

En el camp de les matemàtiques si tinc un 2 i un 2 és un 
22, i si sumo 2 més 2 són 4, sempre que treballem en base 
10. Ara estic participant una recerca on jo desenvolupo 
un apartat. A mi, els meus papers amb l’inici de les teori-
es i una música suau de fons m’aporten una serena satis-
facció. Estar momentàniament sol, davant d’unes desit-
jades realitats irrefutables fa que entengui que la meva 
vida ha transitat sempre en el món de la solitud. El pro-
jecte m’apassiona. Si finalment l’assolim, tindrà aplicaci-
ons concretes al món empresarial de forma immediata. 
Aquest lligam a la realitat concreta m’atrau. Les ciències 
exactes –en concret les matemàtiques– per a mi no són 
només coses d’un món virtual i/o imaginari sinó eines per 
ajudar a prosperar la societat. 

Les matemàtiques m’han ajudat a entendre que ser una 
persona més aviat solitària no està en contradicció amb 
ser algú que també necessita els altres. Ser una persona 
que des de la individualitat, formant part d’un col·lectiu 
–els matemàtics– fa les seves aportacions a la societat 
m’ha colgat de satisfacció i m’ha enriquit. Recordo amb 
freqüència la meva àvia, que en el seu entorn íntim era 
molt participativa –com jo en les matemàtiques– i, en 
canvi, no es feia gaire amb la gent del poble. Jo la vaig 
viure sempre com una persona jovial i generosa. Per a mi, 
en moltes coses és un gran referent.
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Rudyard Kipling (1865-1936) fou un 
escriptor britànic que sobretot entre 
nosaltres es conegut per la seva obra 
El llibre de la Selva, escrit el 1894, i 
que és un dels llibres infantils més 
coneguts en el món. Va guanyar el 
Nobel de Literatura l’any 1907 (els 
premis s’havien iniciat el 1901), sent 
el primer britànic a rebre aquest guar-
dó. Però l’obra de la qual vull parlar 
avui és un dels seus poemes més 
famosos: If. Escrit el 1895, en aquest 
poema se’ns descriu excel·lentment el 
que es considerada la quintaessencia 
del gentleman.

Aquest poema fou, per a la societat 
victoriana, un full de ruta per tal d’ad-
quirir el que es coneix com la flegma 
britànica –en català hauríem de dir-ne 
humor britànic, però dona peu a con-
fusió perquè humor no fa referència al 
riure, sinó als humors que configuren 
el comportament–. Un noble italià, 
que va viure molts anys a Anglaterra 
i va copsar aquest humor, el descriu 
com una composició de set elements: 
control d’un mateix, paciència, visió 
de futur, capacitats, amor per allò que 
és propi, coratge i impertorbabilitat. 
En altres paraules, un estoïcisme dig-
ne de Cató el Vell, Sèneca, Ciceró o 
Marc Aureli.

Si, com correspon a la tradició d’Any 
Nou, hem de mirar de fer propòsits 
d’esmena per ser millors persones, el 
model de l’humor britànic seria una 
bona opció. Que els nostres polítics 
especialment, però també tots nosal-
tres, tinguéssim més control d’un 
mateix, més paciència, més gentilesa, 
més visió de futur... no ens faria gens 
de mal per a aquest 2023. Però, posats 
a escollir, em fa gràcia comprovar que 
les propostes angleses tenen un pre-
cedent molt més antic, no d’un segle, 
sinó de dos mil·lennis. Uns bons pro-
pòsits per al 2023 els trobem, quasi 
iguals, a les Cartes paulines del Nou 
Testament. Diu Pau als Romans (Rm. 
12,12ss): “Que l’amor no tingui res de 
fingit. Fugiu del mal, abraceu-vos al 
bé. Avanceu-vos a honorar-vos els uns 
als altres. Esforceu-vos a ser sol·lícits. 
Sigueu fervents d’Esperit, serviu al 
Senyor. Que l’esperança us ompli 
d’alegria. Sigueu pacients en la tribu-
lació... No torneu mal per mal, mireu 
de fer el bé, estigueu en pau amb tot-
hom...”

Kipling ens mostra el camí dels gent-
lemen, Pau ens mostra el camí per ser 
nobles d’esperit. 

LA PROPOSTA ESTEV@

‘If’...
Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

Kipling ens mostra el 
camí dels ‘gentlemen’, 
sant Pau ens mostra 

el camí per ser nobles 
d’esperit

La lluerna

Ha mort Benet XVI, el papa que va fer pensar, com diuen 
els analistes. Ha estat considerat un dels grans pensadors 
contemporanis de l’Església catòlica, un estudiós de la 
religió, un indagador de la idea de Déu, com ell mateix es 
reconeixia. La seva gran obra que ens ha deixat es recull 
en alguns títols que són de l’autoria de Joseph Ratzin-
ger, del tot recomanables per a qualsevol lector amb un 
mínim de ganes de voler conèixer els fonaments de la 
visió occidental del món i de la vida. Ratzinger, nascut a 
Marktl (Baviera, Alemanya, 1927), fou un papa conserva-
dor, que no vol dir el mateix que carca o dogmàtic, però a 
la vegada ha tingut una capacitat intel·lectual reconeguda 
internacionalment com a teòleg universitari.

Ha estat el papa –així ens ho ha recordat el periodista i 

director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri– 
que va consagrar la Sagrada Família i que, segurament, 
després de Pau VI, és el que més ha entès la realitat cata-
lana. Els gestos que va fer amb el català durant l’estada a 
Barcelona ho certifiquen. Tot i que després hi hagut l’om-
bra d’un suposat encobriment d’abusos quan era bisbe 
de Munic, va ser el primer a admetre aquesta xacra dins 
l’Església, i actuar contra la pederàstia. De fet, recordem 
que va renunciar al papat, entre altres qüestions, en ado-
nar-se que li faltaven les forces per enfrontar-s’hi, cosa 
que sí que ha fet durant anys i amb prou resolució el seu 
successor, el papa Francesc.

Qui vulgui conèixer la vida de Benet XVI té la biografia 
del periodista alemany Peter Seewald de més de mil pagi-
nes. Per a qui no li calgui tanta exhaustivitat, es recomana 
la pel·lícula Els dos papes, del director brasiler Fernando 
Meirelles, amb la participació dels actors Anthony Hop-
kins i Jonathan Pryce; el primer fa de Ratzinger i el segon, 
de papa Francesc. El film permet comprendre i acostar-se 
als dos personatges i als debats interns de l’Església en 
una societat en què el món de les religions continua sent 
crucial. Una obra que, segons els entesos, és un pronunci-
ament contra els dogmatismes i a favor de la complexitat, 
com la mateixa vida i obra dels dos papes.

David Abadías

Arxipreste  
de Mollet del Vallès

@santestevegr

Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat

Ha mort Benet XVI
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Bé, aquesta és una pregunta que ens fem molts dels 
habitants de Sant Esteve de Palautordera, tant els 
que tenim arrels familiars de molts anys al poble 
com aquells que han arribat fa relativament poc. 
Som molts els que veiem perillar la manera de fer 
veïnat i de fer poble a Sant Esteve. El poble que 
tenim, i que ja ha canviat massa, canviarà molt més.

Per valorar de manera objectiva allò que ens durà 
aquest nou Pla d’Ordenació del Territori, hem d’ana-
litzar molts factors que hi incidiran i un de molt 
bàsic i transcendent és l’augment de població que 
pot representar per al municipi. De fet, un POUM 
podria dedicar-se a endreçar el territori en la seva 
totalitat, protegir àrees d’alt interès paisatgístic, 
posar en valor béns patrimonials, preservar les acti-
vitats que han caracteritzat el municipi al llarg de 
la història. I –per què no?– possibilitar un creixe-
ment sostingut i raonable al llarg dels anys, pensat 

en gran part per un creixement vegetatiu del mateix 
municipi i una part raonable per nova població.

Però el POUM que es vol aprovar a Sant Esteve 
n’assegura poques, d’aquestes possibilitats, i en 
permet una que pot canviar el municipi de manera 
irreversible en pocs anys. El POUM que està aprovat 
en fase inicial i pendent de passar a l’aprovació pro-
visional i per últim la definitiva permetrà un crei-
xement de població molt considerable i no precisa-
ment de població del municipi o del Baix Montseny, 
que se’n veurà expulsada pels elevats preus de l’ha-
bitatge tant si són de compra com de lloguer. 

Què volem dir que creixerem molt? Doncs que 
només amb el Pla Ponent desenvolupat en la seva 
totalitat creixem de l’ordre de 420 nous habitatges, 
amb la particularitat que tot pot anar molt ràpid si 
no es respecta un pla d’etapes rigorós que reguli el 
creixement de manera progressiva, que n’avaluï la 
implementació i que no permeti desenvolupar una 
zona sense haver acabat completament o en un per-
centatge elevat l’anterior. 

Tal com està plantejat el POUM a hores d’ara 
serà la pressió del mercat la que marcarà el ritme 
de desenvolupament dels futurs solars a edificar. A 

tot això s’hi sumen les poques garanties de constru-
ir l’habitatge social des del minut zero i que és un 
dels pocs aspectes positius que valorem del nou pla 
i que podria permetre habitatge per a col·lectius 
joves, famílies i gent gran.

Però a més de l’increment de població que supo-
sarà només el Pla Ponent, tenim la possibilitat ben 
real de créixer per altres zones del municipi. Veï-
nats com el de Can Record, Can Ribes i les Hortes 
disposen de moltes parcel·les buides que, a hores 
d’ara, ja es van omplint perquè Sant Esteve és un 
lloc cobejat per viure-hi. Famílies, sovint, amb 

un poder adquisitiu elevat que situen els preus 
de compra i de lloguer a uns nivells impossibles, 
com les anomenades zones tenses d’habitatge que 
impossibiliten uns lloguers raonables per als del 
mateix municipi i sobretot per als joves.

Un altre element a valorar és el de la mobilitat 
que generarà el POUM. I aquí a Sant Esteve ho 
tenim pelut perquè, a hores d’ara, ja tenim proble-
mes de mobilitat en determinades hores. Pensar 
que podrem prescindir del cotxe és una quimera 
encara que implementem tots els carrils bici pos-
sibles, millorem els serveis públics de transport i 
promoguem l’ús raonable dels vehicles. Per què? 
Perquè Sant Esteve té nuclis de població escampats 
i perquè no té espai alternatiu a la carretera actual 
degut a la realitat geogràfica del municipi. 

Un altre dels aspectes a valorar i no menor és l’ai-
gua de què disposem. Depenem en gran part del 
cabal de la Tordera malgrat que estem connectats a 
les Aigües Ter-Llobregat des de fa poc. Podem tenir 
problemes d’abastament aviat. De fet ja en tenim 
ara. Podem arribar a dependre completament de l’ai-
gua externa al municipi de més baixa qualitat.

Bé, hi ha molts aspectes a valorar en el desenvo-
lupament d’un POUM com és el tema dels serveis 
que caldrà preveure i de la poca disponibilitat d’es-
pai per a equipaments que preveu el nou POUM. 
Ens hem volgut centrar bàsicament en el tema de 
l’habitatge perquè creiem que és el tema de més 
calatge que tenim en l’actualitat al municipi i al 
qual hem de donar resposta ben aviat.

Tal com està plantejat 
el POUM serà la pressió 

del mercat la que marcarà 
el ritme de desenvolupament 
dels futurs solars a edificar

‘Aguinaldo’ de Nadal
Aquest matí pujo el cotxe, poso la ràdio i la primera 
notícia és que el preu del combustible tanca l’any 
amb un altra baixada: “Fa un temps que el govern 
estudia la possibilitat de treure el 20 cèntims de 
bonificació que va aprovar ara fa un any per aju-
dar a les butxaques de cada família...” Ara bé, fa 
tres dies que el govern ha aprovat que treu aquesta 
bonificació. El motiu és que el preu del combusti-
ble (el gasoil i la gasolina) està per sota del preu 
de quan van posar aquesta bonificació. No he entès 
res. Passo per la benzinera i veig el preu aquest 
matí 1,619 euros i abans-d’ahir jo vaig omplir el 
dipòsit a 1,599 euros. I penso: “No siguis tan mal 
pensat.” Les benzineres estan esperant l’allau de 
gent perquè dissabte serà l’últim dia de poder 
beneficiar-se d’aquest descompte. La mentalitat de 
la gent és que ens costa arribar a final de mes, i que 
sempre paguem els mateixos. Aquestes gasolineres 
no només cobraran el preu de la bonificació, que 

també tindran una paga extra. Quin país!

Antoni González
La Garriga

A l’Hospital de Granollers
Avui el metge de capçalera ha dit que portéssim el 
meu pare, de 92 anys, a Urgències de Granollers 
perquè el miressin bé, ja que feia quatre dies que 
tenia febre i estava congestionat... Després de ser-hi 
tres hores, temps durant el qual li han fet analíti-
ca i plaques, els metges han dit que el derivaven a 
l’Hospital General de Granollers... Som aquí des de 
les 17.15h i ara són exactament la 1.35h de la mati-
nada i encara no li han fet res. He reclamat diverses 
vegades si algú ens podia informar del seu estat i res 
de res... Tampoc no li han ofert ni un vas d’aigua. Ell 
està angoixat i vol marxar a casa: porta vuit hores 
en una cadira! Diuen que tenim una de les millors 

sanitats del món però, vist això d’avui ho dubto, que 
sigui veritat. Els professionals no sé si són sufici-
ents, crec que no; i això fa que treballin tensionats i 
no arribin a tot. Una mica vergonyós, tot plegat.

Lluís Sallés Farràs 
Sant Martí de Centelles

El català
Un tret que ens caracteritza com a país és la volun-
tat i la capacitat d’acollida i d’integració de perso-
nes arribades a Catalunya per diferents circums-
tàncies. La manera d’incorporar aquesta diversitat 
no vol dir la pèrdua de la identitat, només dema-
nem voluntat de convivència i un esforç perquè el 
català pugui ser la llengua d’aquesta convivència. 

Anna Maria Muntada Batlle
Granollers

BÚSTIA

En totes les cartes per publicar en aquesta secció hi ha de constar el nom i els cognoms del seu autor 
o autors, l'adreça, el telèfon i el DNI. No es publicaran cartes firmades amb pseudònim, inicials 
o noms genèrics d’entitats o organitzacions. Si les cartes superen les 20 línies, aquest periòdic es 
reserva el dret d'extractar-les. D’acord amb la Llei de Protecció de Dades, informem als autors de 
les cartes que les seves dades seran incloses en un fitxer, propietat del grup EL 9 NOU, per poder 

gestionar i informar als interessats. També els informem del seu dret d’accés, oposició, rectificació 
i cancel·lació de les seves dades personals. Les cartes es poden lliurar directament a la redacció  
d'EL 9 NOU o bé enviar-les per correu postal, correu electrònic, whatsapp o fax:
Granollers: carrer Girona, 34 1r pis - 08402  
direccio@gra.el9nou.com - WhatsApp 648 678 819 - Fax 93 870 70 55

Marta Tàpias Sabé

Regidora d’ERC  
a Sant Esteve de Palautordera 
martatapiassabe@gmail.com

Sant Esteve hi surt guanyant, 
amb el nou POUM?
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Models de turismes més venuts el 2022 al Vallès Oriental
Municipi 1r 2n 3r Total 2022
Aiguafreda Hyundai 4 (-1) Dacia 3 (0) Citroën 3 (+2) 26

L’Ametlla del Vallès Toyota 21 (+4) Hyundai 12 (+4) Dacia 11 (+4) 149

Bigues i Riells del Fai Toyota 15 (-2) Hyundai 15 (-1) Dacia 14 (0) 120

Caldes de Montbui Toyota 24 (+2) Kia 21 (+3) Seat 15 (-4) 202

Campins Honda 1 (+1) Volkswagen 1 (+1) Seat 1 (0) 3

Canovelles Kia 23 (+7) Toyota 22 (+16) Renault 17 (+6) 166

Cànoves i Samalús Toyota 9 (+6) Hyundai 7 (+5) Kia 5 (+2) 48

Cardedeu Toyota 28 (-1) Dacia 20 (+4) Kia 19 (-1) 222

Figaró-Montmany Dacia 3 (+3) Missan 2 (+2) Renault 2 (-2) 14

Fogars de Montclús BMW 1 (+1) Citroën 1 (+1) Hyundai 1 (+1) 4

Les Franqueses del Vallès Peugeot 94 (-103) Toyota 40 (+2) Kia 21 (+9) 311

La Garriga Toyota 26 (-14) Kia 19 (+6) Peugeot 19 (+4) 215

Granollers Toyota 117 (+16) Mercedes 106 (-31) Kia 99 (+2) 925

Gualba Volkswagen 2 (+1) Hyundai 2 (+1) Kia 2 (0) 18

La Llagosta Kia 16 (+3) Seat 14 (+5) Ford 13 (+9) 110

Lliçà d’Amunt Dacia 26 (+11) Peugeot 25 (+11) Toyota 22 (-15) 233

Lliçà de Vall Toyota 34 (+10) Renault 14 (+8) Hyundai 12 (+2) 144

Llinars del Vallès Volkswagen 249 (-137) Audi 23 (+14) Toyota 15 (+2) 401

Martorelles Ford 8 (+3) Seat 7 (+7) Kia 7 (+3) 67

Mollet del Vallès Seat 99 (-7) Kia 74 (+3) Ford 68 (-124) 605

Montmeló Kia 11 (+7) Renault 11 (+5) Hyundai 9 (+5) 102

Montornès del Vallès Renault 31 (-4) Dacia 24 (-3) Toyota 20 (+2) 196

Montseny Fiat 1 (+1) Toyota 1 (+1) 2

Parets del Vallès Toyota 28 (+7) Kia 26 (-3) Seat 25 (+5) 262

La Roca del Vallès Seat 118 (+35) Audi 43 (-4) Cupra 35 (+15) 330

Sant Antoni de Vilamajor Toyota 12 (+2) Hyundai 10 (+2) Kia 6 (+3) 78

Sant Celoni Hyundai 16 (+8) Kia 16 (+2) Toyota 15 (+3) 167

Sant Esteve de Palautordera Dacia 4 (+1) TESLA 2 (+2) Kia 2 (+2) 20

Sant Feliu de Codines Toyota 9 (+7) Dacia 8 (+2) Seat 8 (-2) 78

Sant Fost de Campsentelles Kia 16 (+9) Toyota 16 (+6) Hyundai 14 (+4) 129

Sant Pere de Vilamajor Kia 8 (0) Toyota 7 (+1) Seat 4 (+2) 58

Santa Eulàlia de Ronçana Peugeot 16 (+2) Toyota 10 (+5) Kia 6 (-2) 94

Santa Maria de Martorelles Kia 3 (+2) Toyota 3 (0) Dacia 2 (+2) 14

Santa Maria de Palautordera Kia 10 (+4) Toyota 10 (-4) Ford 9 (+7) 100

Tagamanent Mini 1 (+1) Peugeot 1 (+1) Toyota 1 (+1) 5

Vallgorguina Hyundai 5 (+2) Kia 3 (+3) Toyota 2 (-1) 22

Vallromanes Hyundai 7 (+5) Kia 5 (+3) Mercedes 4 (+2) 52

Vilalba Sasserra Dacia 4 (+4) Tesla 2 (+2) Citroën 2 (+1) 13

Vilanova del Vallès Toyota 12 (+2) Kia 12 (+2) Dacia 10 (0) 89

Total 5.794

Municipi 1r 2n 3r Total 2022
Calders Peugeot 2 (+2) Seat 1 (0) Volkswagen 1 (0) 14

Castellcir Toyota 2 (+2) Ford 1 (+1) Honda 1 (+1) 8

Castellterçol Seat 4 (+1) Hyundai 3 (+2) Toyota 3 (+1) 23

Collsuspina Mazda 1 (+1) Mercedes 1 (+1) Citroën 1 (0) 3

L’Estany Toyota 2 (+1) Seat 1 (+1) Hyundai 1 (+1) 4

Granera Peugeot 1 (-1) Toyota 1 (-1) 0

Moià Toyota 14 (+8) Seat 6 (+3) Kia 6 (0) 58

Monistrol de Calders Toyota 4 (+4) Dacia 1 (+1) Fiat 1 (+1) 8

Sant Quirze Safaja Mercedes 1 (+1) Mini 1 (+1) Nissan 1 (+1) 8

Santa Maria d’Oló Hyundai 3 (+2) Mazda 2 (+1) Kia 1 (+1) 10

Total 136

Models de turismes més venuts el 2022 al Moianès

VENDES DE TESLA Al Vallès 
Oriental s’han venut l’any 
passat 87 cotxes Tesla. Lliçà 
d’Amunt encapçala la llista 
amb 8. Segueixen Santa 
Maria de Palautordera, 
amb 6; Caldes, Granollers, 
la Roca, amb 5; l’Ametlla, 
Llinars, Mollet, amb 4, i 
Canovelles, Cardedeu, les 
Franqueses, la Garriga, 
Lliçà de Vall, Montornès, 

Sant Antoni,  Sant Celoni 
i Vallromanes, amb 3; 
Cànoves i Samalús, Parets, 
Sant Esteve, Sant Fost, Santa 
Eulàlia i Vilalba, amb 2, i 
finalment Bigues i Riells del 
Fai, Gualba, Sant Feliu, Sant 
Pere i Vilanova, amb 1.

VEHICLES DE GAMMA 

ALTA  El vehicle de gamma 
alta que més s’ha venut ha 

estat el Porsche (38), que 
Granollers lidera amb 10, 
seguit de la Roca i Caldes, 
amb 4 cadascun. De Ferrari 
només se n’han comprat 4, 
repartits entre Canovelles 
(3) i Granollers (1). 

MUNICIPIS PETITS Els 
municipis més petits de la 
comarca són els que tenen 
menys vendes. Campins (3), 

 LES DADES. EN DETALL

La falta de 
subministraments 
ha fet caure les 
vendes de turismes 
al Vallès Oriental
Hi ha hagut una davallada del 10% 
respecte al balanç del 2021

Granollers

Aina Barquero

El nombre de matriculacions 
al Vallès Oriental ha caigut el 
10,17% i el 9,33% al Moianès 
en l’últim any. La principal 
causa ha estat la falta de sub-
ministrament de microxips i 
semiconductors que s’arros-
sega des de la pandèmia. Els 
entrebancs i l’escassetat de 
subministrament provinent 
de l’Àsia està endarrerint 
el ritme de producció de la 
indústria automobilística de 
Catalunya i Espanya.

Les causes de la falta 
d’abastament es relacionen 
directament amb la situa-
ció política mundial actual. 
L’esclat de la guerra a Ucra-
ïna, l’augment dels costos 
energètics i de carburants, 
així com la inflació, n’han 
estat detonants. Cal sumar-
hi, també, les dificultats en 
el transport de vehicles als 
concessionaris que fan que 
milers d’automòbils quedin 
aturats en ports i s’endarre-
reixin les terminis d’entrega.

Alguns concessionaris de 
la comarca expliquen que la 
manca de subministrament 
ha afectat l’estoc de vehicles. 
“Pràcticament no tenim 
estoc i quan clients particu-
lars venen buscant un cotxe 
en concret, moltes vegades 
no podem oferir-lo i els hem 
de recomanar algun dels que 
tenim aquí”, diu Xavi Farrés, 
d’Automòbils Farrés a la Gar-
riga. Aquesta manca d’estoc 
fa que hi hagi compradors 
que han d’esperar sis mesos 
perquè els entreguin el vehi-
cle.

“Hem notat que després de 
l’estiu, l’últim trimestre de 
l’any, la cosa s’ha desencallat 
una mica. Ha estat un punt 
d’inflexió. La fabricació de 
microxips i semiconductors 
ha tornat a funcionar, tot i 
que no amb completa nor-
malitat. Ens ha arribat el 
subministrament, però hem 
passat a tenir un problema 
de coll d’ampolla logístic”, 
comenta Julià González, 
gerent d’Eutrasa Peugeot a 
les Franqueses.

Durant el desembre, 
les dificultats han estat 
relacionades amb l’emma-

gatzematge i el transport 
d’automòbils. González con-
tinua explicant: “El port de 
Barcelona ha estat col·lapsat 
i hem hagut de desviar els 
nostres vehicles als ports de 
València, Màlaga i Vigo, i des 
d’allà transportar-los fins 
aquí. El problema logístic ha 
estat tal que fins i tot vam 
haver de llogar un aeròdrom 
abandonat del sud de França 
per aparcar-hi els cotxes.”

La solució per evitar 
l’endarreriment de les 
entregues, tant particulars 
com empreses, ha estat la 
dels vehicles de segona mà, 
matriculats o de rènting, 
sent aquesta última la moda-
litat més popular entre els 
concessionaris de la comar-
ca. Els automòbils de rènting 
permeten que el comprador 
en faci ús durant quatre anys 
i un cop arribada l’última 
quota prengui la decisió de 
comprar-lo o fer un altre 
rènting del mateix model 
o un de diferent. “La moda 
de pagar per l’ús, com a les 
plataformes d’audiovisuals, 
també ha arribat als cotxes i 
els clients estan descobrint 
els avantatges de pagar 
només per l’ús durant qua-
tre anys i renovar després”, 
explica González.

De cara al 2023 Farrés i 
González són optimistes. 
“Amb la fabricació de micro-
xips i semiconductors des-
encallada no trigarem tant a 
poder fer les entregues. Si el 
problema de logística al qual 
ens hem enfrontat els últims 
mesos millora, podem parlar 
d’acostar-nos als nivells de 
2019”, diu González. “Nosal-
tres hem intentat compensar 
la davallada de vendes de 
vehicles nous amb els d’oca-
sió, segona mà i rènting i ens 
n’hem sortit. Aquest any serà 
millor, no en tinc cap dubte”, 
acaba Ferrés.

Els vehicles 
de rènting són 
una solució per 
a la manca de 

subministrament
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Models de turismes més venuts el 2022 al Vallès Oriental
Municipi 1r 2n 3r Total 2022
Aiguafreda Hyundai 4 (-1) Dacia 3 (0) Citroën 3 (+2) 26

L’Ametlla del Vallès Toyota 21 (+4) Hyundai 12 (+4) Dacia 11 (+4) 149

Bigues i Riells del Fai Toyota 15 (-2) Hyundai 15 (-1) Dacia 14 (0) 120

Caldes de Montbui Toyota 24 (+2) Kia 21 (+3) Seat 15 (-4) 202

Campins Honda 1 (+1) Volkswagen 1 (+1) Seat 1 (0) 3

Canovelles Kia 23 (+7) Toyota 22 (+16) Renault 17 (+6) 166

Cànoves i Samalús Toyota 9 (+6) Hyundai 7 (+5) Kia 5 (+2) 48

Cardedeu Toyota 28 (-1) Dacia 20 (+4) Kia 19 (-1) 222

Figaró-Montmany Dacia 3 (+3) Missan 2 (+2) Renault 2 (-2) 14

Fogars de Montclús BMW 1 (+1) Citroën 1 (+1) Hyundai 1 (+1) 4

Les Franqueses del Vallès Peugeot 94 (-103) Toyota 40 (+2) Kia 21 (+9) 311

La Garriga Toyota 26 (-14) Kia 19 (+6) Peugeot 19 (+4) 215

Granollers Toyota 117 (+16) Mercedes 106 (-31) Kia 99 (+2) 925

Gualba Volkswagen 2 (+1) Hyundai 2 (+1) Kia 2 (0) 18

La Llagosta Kia 16 (+3) Seat 14 (+5) Ford 13 (+9) 110

Lliçà d’Amunt Dacia 26 (+11) Peugeot 25 (+11) Toyota 22 (-15) 233

Lliçà de Vall Toyota 34 (+10) Renault 14 (+8) Hyundai 12 (+2) 144

Llinars del Vallès Volkswagen 249 (-137) Audi 23 (+14) Toyota 15 (+2) 401

Martorelles Ford 8 (+3) Seat 7 (+7) Kia 7 (+3) 67

Mollet del Vallès Seat 99 (-7) Kia 74 (+3) Ford 68 (-124) 605

Montmeló Kia 11 (+7) Renault 11 (+5) Hyundai 9 (+5) 102

Montornès del Vallès Renault 31 (-4) Dacia 24 (-3) Toyota 20 (+2) 196

Montseny Fiat 1 (+1) Toyota 1 (+1) 2

Parets del Vallès Toyota 28 (+7) Kia 26 (-3) Seat 25 (+5) 262

La Roca del Vallès Seat 118 (+35) Audi 43 (-4) Cupra 35 (+15) 330

Sant Antoni de Vilamajor Toyota 12 (+2) Hyundai 10 (+2) Kia 6 (+3) 78

Sant Celoni Hyundai 16 (+8) Kia 16 (+2) Toyota 15 (+3) 167

Sant Esteve de Palautordera Dacia 4 (+1) TESLA 2 (+2) Kia 2 (+2) 20

Sant Feliu de Codines Toyota 9 (+7) Dacia 8 (+2) Seat 8 (-2) 78

Sant Fost de Campsentelles Kia 16 (+9) Toyota 16 (+6) Hyundai 14 (+4) 129

Sant Pere de Vilamajor Kia 8 (0) Toyota 7 (+1) Seat 4 (+2) 58

Santa Eulàlia de Ronçana Peugeot 16 (+2) Toyota 10 (+5) Kia 6 (-2) 94

Santa Maria de Martorelles Kia 3 (+2) Toyota 3 (0) Dacia 2 (+2) 14

Santa Maria de Palautordera Kia 10 (+4) Toyota 10 (-4) Ford 9 (+7) 100

Tagamanent Mini 1 (+1) Peugeot 1 (+1) Toyota 1 (+1) 5

Vallgorguina Hyundai 5 (+2) Kia 3 (+3) Toyota 2 (-1) 22

Vallromanes Hyundai 7 (+5) Kia 5 (+3) Mercedes 4 (+2) 52

Vilalba Sasserra Dacia 4 (+4) Tesla 2 (+2) Citroën 2 (+1) 13

Vilanova del Vallès Toyota 12 (+2) Kia 12 (+2) Dacia 10 (0) 89

Total 5.794

Municipi 1r 2n 3r Total 2022
Calders Peugeot 2 (+2) Seat 1 (0) Volkswagen 1 (0) 14

Castellcir Toyota 2 (+2) Ford 1 (+1) Honda 1 (+1) 8

Castellterçol Seat 4 (+1) Hyundai 3 (+2) Toyota 3 (+1) 23

Collsuspina Mazda 1 (+1) Mercedes 1 (+1) Citroën 1 (0) 3

L’Estany Toyota 2 (+1) Seat 1 (+1) Hyundai 1 (+1) 4

Granera Peugeot 1 (-1) Toyota 1 (-1) 0

Moià Toyota 14 (+8) Seat 6 (+3) Kia 6 (0) 58

Monistrol de Calders Toyota 4 (+4) Dacia 1 (+1) Fiat 1 (+1) 8

Sant Quirze Safaja Mercedes 1 (+1) Mini 1 (+1) Nissan 1 (+1) 8

Santa Maria d’Oló Hyundai 3 (+2) Mazda 2 (+1) Kia 1 (+1) 10

Total 136

Models de turismes més venuts el 2022 al Moianès

Augmenten les vendes de cotxes 
elèctrics i híbrids

Les Franqueses del Vallès Per fer front 
a la situació mediambiental actual molts 
compradors han optat per vehicles híbrids. 
En el cas de Toyota, gairebé tots els seus 
automòbils són d’aquest tipus. La tendència 

va en augment, així com les consultes sobre 
els vehicles totalment elèctrics. Tot i que la 
majoria de clients encara no s’han atrevit a 
fer el pas per deixar els cotxes de benzina, 
de cara als propers anys concessionaris com 
Kai Motor, Eutrasa Peugeot (a la fotografia) 
o Automòbils Farrés preveuen que seran la 
major part de les vendes.
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Toyota, Kia 
i Volkswagen, 
els més 
venuts 
a la comarca

Granollers

A.B.

Al Vallès Oriental la marca 
líder de vehicles venuts 
durant el passat any va ser 
Toyota. L’empresa japonesa 
va vendre un total de 609 
cotxes amb el seu focus 
principal a Granollers amb 
una xifra de 117 automòbils. 
Pere Saló, cap de vendes de 
Kai Motor Granollers, en fa 
una valoració positiva. “Tot 
i que les xifres de vendes 
han estat baixes aquest any i 
encara ens estem recuperant 
de la caiguda de la pandèmia, 
a Toyota seguim líders. No 
només a la comarca, sinó 
també a tot l’Estat.” 

La segona marca més utilit-
zada pels vallesans ha estat 
Kia, que ha venut un total de 
593 vehicles amb el muni-
cipi líder sent Canovelles. 
Finalment, el podi el tanca 
Volkswagen amb una xifra 
de 440 cotxes. Aquests han 
estat venuts principalment a 
Llinars, amb 249 vehicles.

Pel que fa al Moianès, el 
líder també ha estat Toyota, 
amb 27 automòbils i el focus 
principal ha estat Moià amb 
14. La segona marca ha estat 
Seat amb 14 cotxes, 6 dels 
quals han estat venuts a 
Moià.

D’entre els cotxes venuts el 
2022 cal destacar l’augment 
que hi ha hagut de vehicles 
híbrids, sobretot, però tam-
bé elèctrics. La tendència 
de la població avança cap al 
respecte mediambiental, i 
aposta per automòbils que 
funcionen amb energia reno-
vable. Tot i això, hi ha part de 
la població reticent a fer el 
canvi, vist que encara no s’ha 
tret aigua clara de les zones 
de baixes emissions que han 
d’afectar alguns municipis. 
També han augmentat els 
casos de rènting, en què el 
mercat ha pujat exponenci-
alment en els casos de flotes 
per a empreses.

Fogars (4), Montseny (2) i 
Tagamanent (5).

249 VOLKSWAGEN A LLI-

NARS DEL VALLÈS Es tracta 
de la xifra més alta de vehi-
cles iguals venuts en un sol 
municipi.

40 MARQUES DIFERENTS 

VENUDES A GRANOLLERS 

Només a Granollers s’han 
venut una quarantena de 
marques diferents. A part de 

les més conegudes com Mer-
cedes, Toyota o Kia, s’han 
venut MG (12), Ssangyong 
(17), DS (1) i EVO (1)

HYUNDAI AL PODI DE 13 

MUNICIPIS Tot i no ser 
dels vehicles més venuts, 
l’empresa sud-coreana s’ha 
col·locat en les primeres 
posicions de 13 municipis. 
Entre ells Sant Celoni (16), 
Bigues i Riells del Fai (15) i 
l’Ametlla (12).
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Boboli té el centre de disseny i el punt de distribució, a la imatge, a la seu de Llinars

Dilluns, 9 de gener de 202318

Boboli creix prop del 15% 
i factura 45 milions el 2022

Llinars del Vallès

Joan Carles Arredondo

L’empresa de moda infantil 
Boboli ha seguit el full de 
ruta marcat durant l’exercici 
per aconseguir incrementar 
la facturació prop del 15% 
i obtenir unes vendes de 45 
milions d’euros en l’exercici 
de 2022, tancat el mes de 
setembre passat. La xifra 
supera lleugerament les 
previsions de principi d’any, 
quan es projectaven unes 
vendes de 44,5 milions. En 
tot cas, la companyia que 
dirigeixen Mònica i Arantxa 
Algàs ha aconseguit l’objec-
tiu de superar les vendes 
prèvies a la pandèmia.

La companyia ha basat 
aquest creixement en el 
canal multimarca i, especi-
alment, en les exportacions. 
Les vendes internacionals 
han estat el motor del creixe-
ment, i la companyia destaca 
principalment l’evolució que 
han seguit les filials, com les 
que té a Mèxic, Colòmbia, 

tat entrebancs, particular-
ment pel fort creixement 
de la inflació. La direcció 
de l’empresa aclareix que, 
tot i que la facturació de 
l’últim exercici ha suposat 
un rècord, no s’han arribat a 
xifres màximes en rendibili-
tat, donades les condicions 
de despesa i inversió afronta-
des durant l’any.

Durant l’exercici, l’empre-
sa s’ha centrat, en el mer-
cat interior, en el canvi de 
localització de les botigues 
pròpies. Amb una obertura a 
Madrid, al carrer Fuencarral, 
la resta de modificacions 
han estat en canvis de locals, 
per aprofitar oportunitats 
immobiliàries. Actualment, 
l’empresa té 45 botigues prò-
pies. En paral·lel, la firma ha 
incrementat els espais propis 
en establiments de la cadena 
El Corte Inglés.

La companyia avança en 
dos reptes per a l’exercici en 
curs: l’augment de les ven-
des en el canal digital, per 
una banda, i la sostenbilitat 
per l’altra. En aquest últim 
aspecte aquest 2022 avança-
va en la utilització de mate-
rials reciclats o provinents 
de boscos sostenibles per al 
seu empaquetat. El 2024, la 
companyia vol que el 50% de 
la col·lecció sigui amb mate-
rials sostenibles i que el 90% 
de consum energètic provin-
gui de fonts renovables.

Itàlia i Portugal. En el primer 
tram de l’exercici, l’activitat 
internacional mostrava una 
evolució alcista superior a 
la mitjana de creixement del 

grup, que dissenya i distribu-
eix des de la seu de Llinars.

L’últim exercici encara va 
estar marcat per les incer-
teses. Superada la situació 

derivada de la pandèmia, 
amb tancaments de botigues, 
primer, i restriccions posteri-
orment, l’esclat del conflicte 
a Ucraïna també ha compor-

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
Usual Rove 2050 GND, SL, 
dedicada a la construcció de 
tota classe d’obres tant públi-
ques com privades; promo-
ció, compravenda i lloguer 
d’immobles. Capital: 3.500 
euros. Administrador: José 
Manuel Carricondo Sánchez. 
Adreça: plaça de Valldoriolf, 
40, Local A.

Bigues i Riells del Fai

S’ha constituït la societat 
Vertigrup 2015, SL, dedicada 
a la realització de totes les 
activitats relacionades amb 
la promoció, assessorament, 
intermediació, adquisició, 
construcció, reforma, serveis 
d’instal·lació d’electricitat, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Òscar Arjona 
Pizarro. Adreça: Falciot, 33.

Granollers

La societat Iacar Flogar, 
SL, dedicada a l’adquisició, 
construcció, promoció, tinen-
ça, transformació, millora, 
rehabilitació, gestió, admi-
nistració, explotació i tràfic 
jurídic de tota classe de béns 
immobles, ha completat una 
ampliació de capital per valor 
de 355.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 425.000 euros. La 
societat ha canviat la denomi-

nació social, que passa a ser 
Niacar Rentals, SL.

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
Wearbe, SL, dedicada a les 
activitats de programació 
informàtica; activitats de 
consultoria informàtica; pro-
cessament de dades, hostatge 
i activitats relacionades. Capi-
tal: 200 euros. Administrador: 
Jaime Levrero Cuset. Adreça: 
Pau Casals, 10, Santa Agnès 
de Malanyanes.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Beromy Mirbe Caldes, SL, 
dedicada a la realització d’ac-
tivitats immobiliàries per 
compte de tercers, així com 
la gestió i administració de 
la propietat immobiliària. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Miguel Rodríguez 
Belmonte. Adreça: Joaquim 
Mir, 9 B.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Educatool, SL, dedicada a 
altra educació, Capital: 3.000 
euros. Administrador: Alejan-
dro Javier Letosa Porta. Adre-
ça: plaça 8 de març, 4.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Winky Shop Online, SL, 

dedicada al comerç al detall 
per correspondència o inter-
net; comerç al detalla d’ar-
ticles esportius en establi-
ments especialitzats. Capital: 
3.000 euros. Administradora: 
Jugid Brixedo Gordillo. Adre-
ça: Guifré el Pilós, 17.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Ibernorma Señalizaciones, SL, 
dedicada al comerç a l’engròs 
de ferreteria, fontaneria i 
calefacció; comerç a l’engròs 
no especialitzat d’altra maqui-
nària i equip. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Aitor 
Julián Perelló. Adreça: Indús-
tria, 118.

Granollers

La societat Estratègic Items 
5000, SL, dedicada a la crea-
ció, invenció i desenvolupa-
ment de tot tipus de produc-
tes electrònics, informàtics 
i audiovisuals en general, 
electrodomèstics i suports 
publicitaris, ha completat una 
ampliació de capital per valor 
de 13.404 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en  546.206 euros.

Granollers

La societat Avalon Holdco, 
SLU, dedicada a l’adquisi-
ció, tinença i administració 
de tota classe de valors 

mobiliaris, participacions 
socials o qualsevol altre 
títol representatiu de drets 
participatius o de crèdit en 
altres empreses, i amb seu a 
Majadahonda (Madrid), ha 
completat la fusió per absor-
ció de la societat Avalon 
Informática Catalunya, de 
Granollers, dedicada a activi-
tats de programació informà-
tica. La societat absorbida ha 
quedat dissolta.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Tiri Mera Ayqjesa, SL, dedi-
cada al comerç al detall de 
productes alimentaris en 
establiments especialitzats; 
comerç al detall de pa i pro-
ductes de fleca, confiteria 
i pastisseria, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Muhammad Saud. Adreça: 
plaça de Can Mònic, 1.

Sant Fost de Campsenelles

El jutjat mercantil número 
1 de Barcelona ha declarat 
el concurs de creditors de la 
societat Dictya Pharma, SL, 
dedicada a la prestació de 
serveis al sector farmacèutic, 
de promoció, intermediació, 
assessorament, formació, 
màrqueting, enquestes d’opi-
nió, anàlisis i obertures de 
mercat. El jutjat també ha 
declarat la conclusió del con-

curs i l’extinció de la societat.

Granollers

S’ha constituït la societat La 
Teranyina de Darwin For-
mació i Consultoria Social, 
SL, dedicada a les activi-
tats d’educació, formació i 
consultoria social. Capital: 
3.000 euros. Administradors: 
Carolina Gesa Suárez, Daniel 
Julià Galván. Adreça: passeig 
de la Muntanya, 139.

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat 
Grup Fire-Foc, SL, dedicada 
a les instal·lacions i mante-
niment contra incendis per 
a qualsevol tipus d’obres i 
en tot tipus d’edificis; altres 
instal·lacions en obres de 
construcció. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Jordi 
Blázquez Navarro. Adreça: 
Bassella, 47.

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Obras y Sirbet Malak, dedi-
cada a les activitats pròpies 
de la construcció, les obres i 
reformes de paleteria, treballs 
en guix i escaiola, treballs 
de revestiments interiors i 
exteriors, pintura, electricitat, 
fontaneria, fusteria i serveis, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Fatima Kadi-
ri. Adreça: plaça del Poble, 7.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Les exportacions han estat el principal motor de creixement durant l’exercici
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Albert Marquès presenta el disc 
‘Freedom first’ a Girona i Barcelona

El pianista Albert Marquès en una connexió amb Keith Lamar, a la pantalla

Granollers

EL 9 NOU

Sota el títol Freedom first, 
música des del corredor 
de la mort, el pianista de 
jazz Albert Marquès, de 
Granollers però establert 
a Nova York, presentarà a 
Girona i Barcelona el disc 
gravat amb Keith Lamar, 
pres condemnat a mort l’any 
1993 per un crim que no va 
cometre. El projecte forma 
part de la campanya “Justice 
for Keith Lamar”, que té per 
objectiu conscienciar sobre 
la pena de mort i evitar la 
condemna del mateix Lamar. 
El concert de Girona serà l’1 
de febrer a La Mercè dins 
el Black Music Festival, i a 
Barcelona serà l’endemà, 2 
de febrer, a Paral·lel 62 en el 
marc de l’Irídia Fest.

El concert que farà a 
Barcelona, dins el marc de 
l’Irídia Fest, es presenta en 
format quintet amb Albert 
Marquès, al piano; el mateix 
Lamar en vídeo recitant poe-
sia des de la presó; Erin Cori-
ne, a la veu i flauta; Manel 
Fortià, al contrabaix, i Marc 
Ayza, a la bateria. L’Irídia 
Fest és un nou festival de 
drets humans i cultura, nas-
cut de la reflexió sobre que 
és fonamental demostrar que 
hi ha alternatives col·lectives 
empoderadores per fer front 
a la radicalització de l’odi.

Concebut i produït pel 
pianista granollerí, i gravat 
a Girona i Brooklyn entre els 
anys 2020 i 2022, Freedom 
first és el primer àlbum de 
la història d’un artista en 
el corredor de la mort. El 
projecte va començar el 2020 
com una sèrie de concerts 

amb desenes de músics als 
carrers de Nova York tocant 
els estàndards de jazz que 
van ajudar Lamar a sobreviu-
re aquestes llargues dècades 
en solitari, parlant en viu per 
telèfon entre cançons.

El pianista, composi-
tor i activista polític de 
Granollers, va ser autodi-
dacte fins que va assistir al 
Conservatori Superior de 
Música del Liceu. Durant els 
seus quatre anys a Barcelona 
va tocar amb els millors 
músics de l’escena, com Marc 
Miralta, de Sant Esteve de 

Palautordera, gràcies al seu 
so únic i no-acadèmic. En 
graduar-se, es va traslladar a 
París, on va tocar amb músics 
com Remi Vignolo i Pierre 
Perchaud, i es va convertir 
en el pianista del quartet de 
bateria afroamericà Leon 
Parker. Amb 25 anys es va 
traslladar a Nova York, on 
va conèixer el seu mentor, 
Arturo O’Farrill, que el va 
contractar per ensenyar a 
la seva organització, l’Afro 
Latin Jazz Alliance, una orga-
nització sense ànim de lucre 
que ofereix classes gratuïtes 

de música de jazz llatí a les 
escoles públiques de Nova 
York més desfavorides. 

Marquès va combinar les 
seves influències més impor-
tants: jazz contemporani, 
flamenc, música afrocubana i 
justícia social creant Freedom 
first. Ha enregistrat quatre 
àlbums con a líder de la ban-
da, i col·labora habitualment 
amb el mestre de ritme Ari 
Hoenig, el cantant i saxofo-
nista de flamenc espanyol, 
Antonio Lizana, i altres 
músics americans i europeus. 
Actualment és el director 

musical de l’Institute for 
Collaborative Education de 
Nova York, una escola de 
secundària pública al centre 
de Manhattan.

El músic ha tocat en diver-
ses ocasions al Casino de 
Granollers dins els diferents 
cicles i festivals de jazz. La 
darrera vegada, precisament,  
va ser el 25 de febrer de l’any 
passat, en què ja va presen-
tar temes de Freedom first, 
i amb la intervenció telefò-
nica de Keith Lamar. També 
va presentar el projecte el 
juliol passat al Jamboeree 
de Barcelona dins el Festival 
Mas i Mas 22.

ExEcució prEvistA  
pEr AL 16 dE dEsEMbrE

Keith Lamar està pres i 
condemnat a mort a l’estat 
d’Ohio, que té la intenció 
d’executar-lo el 16 de novem-
bre de 2023, tot i que ell ha 
mantingut la seva innocència 
durant prop de tres dècades, 
tot plegat en règim d’aïlla-
ment definitiu. Els fets fan 
referència a l’aixecament 
de la presó de Lucasville de 
1993, en què va morir un 
guàrdia de la presó i diversos 
presoners. “Després que els 
investigadors trepitgessin 
l’escena del crim i conta-
minessin totes les proves 
potencials, van pagar els 
informants de la presó per 
crear una narració falsa que 
implicava Keith, tot i que no 
estava afiliat a cap dels grups 
implicats en el disturbi”, 
expliquen. L’Estat també va 
retenir proves que haurien 
demostrat la seva innocència, 
com la confessió de l’autor 
real que va admetre haver 
assassinat una de les presum-
tes víctimes de Keith. El seu 
judici es va celebrar en una 
comunitat remota d’Ohio, 
coneguda per ser molt racis-
ta. “Tots els possibles jurats 
negres van ser destituïts 
ràpidament per la Fiscalia, i 
van deixar el destí de Keith 
en mans d’un jurat blanc, que 
el va condemnar a mort.”

Les cançons de l’espectacle són de dàmaris Gelabert, i en el repartiment hi ha violeta Marín, de Lliçà de val

‘Bye Bye Monstre’ s’acomiada 
del Poliorama el 15 de gener

Cardedeu

EL 9 NOU

Bye Bye Monstre, de Dagoll 
Dagom, s’acomiada del Tea-
tre Poliorama de Barcelona 
el diumenge 15 de gener, 
després de dues temporades 
a la capital catalana i una 
exitosa gira pel territori. 
El primer musical familiar 
de la companyia ha rebut 
diversos reconeixements 
per part de la crítica i el 
públic. D’una banda, el 
Premi Butaca i el Premi 
Teatre Barcelona, com a 

millor espectacle familiar 
de la temporada 2021/2022. 
Per la seva banda, Dàma-
ris Gelabert, de Cardedeu, 
també ha rebut el guardó a 
millor partitura als I Premis 
TeatreMusical.cat. Totes les 
cançons del musical són de 
la cantautora i pedagoga

El repartiment, dirigit per 
Anna Rosa Cisquella, està 
format per Alba Florejachs, 
Albert Triola, Odo Cabot, 
Vinyet Morral, Martina 
Garcia i  Violeta Marín, 
aquesta última de Lliçà de 
Vall. 

El pianista de Granollers ha gravat el disc amb Keith Lamar, pres al corredor de la mort
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Pau Vallvé i Mishima, a la 
nova temporada de la Nau B1 
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Mishima va actuar a la festa major de Granollers, l’agost del 2021

Granollers

EL 9 NOU

La sala Nau B1 de Roca 
Umbert de Granollers ence-
tarà la temporada d’hivern-
primavera el 10 de febrer 
amb un concert de Pau 
Vallvé. Fins a finals d’abril 
es faran sis actuacions, entre 
les quals la de Mishima o 
Lágrimas de Sangre, amb 
l’objectiu d’acostar al públic 
la música i la cançó de qua-
litat d’una gran diversitat 
d’estils, amb perspectiva de 
gènere i a uns preus assequi-
bles. 

Pau Vallvé arribarà a 
Granollers per presentar el 
seu nou disc, :), compost per 
cançons que parlen i sonen 
en plural, amb una banda de 
cinc components amb dues 
bateries, percussions i cors. 

El 18 de febrer se celebrarà 
la Nit de Carnestoltes amb el 
Carnaval a la fàbrica, orga-
nitzat per Jovent Ignorat. La 
festa comptarà amb l’actua-
ció de la banda Les que Falta-
band, un DJ i un concurs de 
disfresses. L’entrada costarà 
8 euros.

El 4 de març, pocs dies 
abans del Dia Internacional 
de les Dones, el 8-M, dues 
cantants presentaran els 
seus projectes musicals en 
concert. L’artista granolle-
rina Samantha Collado pre-
sentarà, acompanyada d’una 
banda, el seu primer disc, 

després de publicar senzills 
com La meva llar, Mentre 
duri aquesta nit, Princesa 
o En el fons. La vetllada es 
completarà amb l’actuació 
de la cantant i guitarrista de 
Sant Quirze del Vallès Anna 
Andreu, que presentarà el 
seu segon disc, La mida, 
acompanyada de Marina 
Arrufat.

El grup Mishima, liderat 
per David Carabén, presen-
tarà el 18 de març el seu 10è 
àlbum, L’aigua clara, on apos-
ta encara més per la profun-
ditat literària i la contundèn-

cia sonora. Carabén estarà 
acompanyat de la resta de 
la banda, formada per Marc 
Lloret, teclats; Dani Vega, 
guitarra; Xavi Caparrós, baix, 
i Alfons Serra, bateria. 

La programació continuarà 
el 22 d’abril amb Lágrimas de 
Sangre-LDS, un dels grups de 
rap líders al país, que oferirà 
un concert de presentació del 
disc Armónico desorden. LDS 
són Still Ill, Microbi i Neidos, 
veus; Acid Lemon, producció 
musical, i Ricky Hammond, 
multiinstrumentista.

La temporada de concerts 

es tancarà el 29 d’abril amb 
Queralt Lahoz, una artista 
amb orígens en el flamenc 
que ofereix una varietat 
d’estils amb una marca molt 
personal. La seva veu estarà 
acompanyada per la bateria 
de Marc Soro, els teclats de 
Pau Garcia , i pel DJ Fede 
Jahzzmvn.

Fora de la programació 
d’Escena grAn, el 7 de maig 
se celebrarà el festival fami-
liar de música alternativa 
Minibeat. Tant les entrades 
com els abonaments ja són a 
la venda.

‘Els llop de la lluna roja’, 
de Josep-Francesc Delgado, 
arriba a la sisena edició

La Garriga

EL 9 NOU

Edicions del Roure de Can 
Roca, de la Garriga, ha publi-
cat la sisena edició del llibre 
Els llops de la lluna roja, de 
Josep-Francesc Delgado. 
Aquest llibre va guanyar 
el Premi Ramon Muntaner 
de Novel·la el 2002, i forma 
part de la Llista d’Honor de 
l’IBBY 2004 (International 
Board on Books of Young 
People). El 2002 va ser publi-
cat per l’Editorial Empúries.

La història que explica Del-
gado gira al volant del Fílax, 
un gos que defensa el ramat 
d’ovelles de la Maria. Li ha 
salvat la vida, però al cap 
d’un temps se’n va amb una 
lloba. Ella sap que, si no el fa 

tornar i la gent se n’assaben-
ta, serà sacrificat. L’objectiu 
de recuperar en Fílax la con-
dueix a aventurar-se per un 
Pirineu de primera meitat 
de segle XX, unes munta-
nyes encara exuberants en 
biodiversitat que la fascinen: 
el llop, l’os bru, el linx, el 
senglar… Gràcies a en Fílax, 
coneixerà el món dels llops 
com una més de la llopada i 
contemplarà els darrers dies 
de la Guerra Civil de 1939. 
La Maria s’adona que ni els 
llops ni les persones són com 
li havien explicat.

Delgado, veí de la Garriga 
i al capdavant d’Edicions del 
Roure de Can Roca, també 
és autor de Si puges al Sagra-
matha quan fumeja neu i 
vent, que ja porta 31 edicions. 

Juntament amb Hermínia 
Mas ha publicat Ulldevellut, 
amb 12 edicions, una novel-
la que té com a personatges 
centrals la mare de la prota-
gonista d’aquest llibre i un os 
bru. Delgado dedica el llibre 
a les persones que ens van 
crear i també a les que ens 
salven cada dia. “Aquestes 
persones properes i cansades 
són els meus déus”, diu.

L’Arxiu de Caldes 
recupera una targeta 
de visita turística de 
les pedreres del Remei 

Caldes de Montbui

L’Arxiu Municipal de Caldes 
ha recuperat una targeta 
del 1926 per fer una visita 
turística de les pedreres del 
Remei, també conegudes 
com les del Foment. Les 
llambordes produïdes a les 
pedreres de Caldes van arri-
bar a Barcelona i a altres ciu-
tats europees. La pedrera va 
tancar el 1931 però es va tor-
nar a posar en marxa l’agost 
de 1939. L’explotació va 
continuar fins al 2 de febrer 
de 1968, data del tancament 
definitiu. Aquesta targeta 
per visitar les pedreres s’ad-
quiria a Barcelona, i pertany 
a un conjunt de documents 
aportats a l’Arxiu Municipal 
per un veí de Caldes. 

Dimarts Singulars 
al Cinema Edison, 
de Granollers, 
amb ‘Stromboli’
Granollers

El Cinema Edison de 
Granollers projectarà aques-
ta setmana, dins les sessions 
dels Dimarts Singulars, 
Stromboli, de Roberto Ros-
sellini, en versió original 
subtitulada. La pel·lícula, 
protagonitzada per Ingrid 
Bergman, gira al voltant 
d’una dona desesperada que, 
per poder escapar d’un camp 
de concentració, accepta 
casar-se amb un pescador 
d’una petita illa anomenada 
Stromboli. Tot això al final 
la porta a ficar-se en un altre 
espai, on la seva vida és tam-
bé una condemna.

Nina Ros, de Mollet, 
presenta el seu primer 
disc, ‘Volta al sol’

Mollet del Vallès

Guillem Moya

La cantant Nina Ros, de 
Mollet del Vallès, ja té publi-
cat el seu primer disc, que va 
gravant durant un any des 
del 30 de setembre de 2020 
al 30 de setembre de 2021. 
Ros defineix Volta al sol com 
un disc autodidacte, que aga-
fa influències d’estils molt 
diversos com el jazz, el rock o 
la balada. 

L’enregistrament del disc 
va coincidir amb l’embaràs 
de la Nina, que ha dedicat 
una de les 12 cançons del 
disc a la seva filla. La cantant 
explica que les cançons trac-
ten diferents temàtiques, 
però des de la seva mirada 
personal: “Hi ha cançons 

d’amor. Això inclou tot tipus 
d’amor: de mare-filla, de 
parella, d’amistat, de desa-
mor... però sempre des d’un 
missatge molt positiu.” 

La Nina, fisioterapeuta 
de professió, havia format 
part d’un grup de gòspel fa 
uns anys, però ho va deixar. 
Va ser quan va unir-se a 
un grup de combo quan va 
començar a compondre. En 
aquell moment va decidir 
escriure poemes i inspiraci-
ons personals que s’acaba-
rien convertint en cançons. 
En poc temps va conèixer un 
productor que li va gravar el 
disc. 

Volta al sol ja està disponi-
ble a totes les plataformes, 
com Spotify, iTunes o You-
tube. 

La sala de concerts de Granollers acollirà sis actuacions del febrer a l’abril
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L’exposició de Partegàs a la galeria de Madrid
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Ester Partegàs, de la Garriga, 
exposa l’obra més recent a Madrid
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Fragment d’un dels dibuixos produïts durant la seva residència a Roma

La Garriga

T.T.

Ester Partegàs, artista de la 
Garriga, resident des de fa 
anys als Estats Units, ha tor-
nat a Madrid, on acostuma 
a exposar de forma regular, 
per presentar la seva últi-
ma producció artística. Ho 
fa a la galeria Nogueras 
Blanchard, on ja havia expo-
sat en quatre altres ocasions, 
i amb l’exposició “Refugi 
de Façana Solar”, que es pot 
visitar fins al 28 de gener. 
És una bona oportunitat per 
seguir el seu treball, que l’ha 
ajudat a forjar una sòlida 
carrera artística, amb dife-
rents treballs i exposicions.

En aquesta ocasió, i amb 
un vocabulari formal que 
incorpora escultura, pintura, 
imatge i text, Partegàs cen-
tra el seu treball en objectes 
i espais ubics que formen 
part de la vida diària. 
D’aquesta manera, diversos 
residus fruit de les inte-
raccions quotidianes de la 
gent, com bosses de plàstic, 
envasos d’aliments o tiquets 
de supermercat, li servei-
xen a l’artista per explorar 
“un espai dinàmic i inesta-
ble que gaudeix i lamenta 
simultàniament els principis 
donats de la cultura contem-
porània”. 

L’exposició de Madrid 
mostra diversos treballs de 
producció acabada de fer, 
entre els quals hi ha tres 
escultures –Shelter, Façana 
i Crying Sun– de la sèrie 
‘Baskets’ que reprodueixen 
a gran escala cistells de la 
bugada. L’artista comprèn el 
cistell, “aquesta eina ordinà-
ria associada al cos i treball 
femenins”, com una espècie 

de forat negre de l’univers 
domèstic, en el qual es dipo-
sita allò tacat i brut, el que 
no es vol veure, el que es vol 
oblidar. 

Usant materials senzills 
com el paper maixé, la fusta, 
la tela i colors àcids i melan-
còlics, Partegàs erigeix 
híbrids arquitectònics que 
juguen a construir-se i des-
construir-se, accidentar-se i 
reparar-se. Són formes aglo-
merades i apuntalades en 
precarietat que bé podrien 
ser refugi acollidor o podri-
en esfondrar-se i convertir-
se en un parany. Aquestes 
escultures estan travessades 
per ulls de bou exagerats 
que emfatitzen la porosi-
tat de la forma, una forma 
que a la vegada es recolza 

sobre altres cossos porosos, 
capaços d’absorbir, com 
esponges, baietes o draps; 
abraçar, com peces de roba i 
contenir, com tasses, a altres 
cossos. És una combinació 
de “tendresa i agressivitat, 
destrucció i cura, vitalitat 
i impermanència, en què 
aquests objectes traeixen la 
seva promesa d’organització 
i ordre i, per extensió, també 
les nocions íntimes de segu-
retat i protecció, i encarnen 
ruïnes futures”.

En aquest univers de Par-
tegàs, s’hi afegeix una nova 
sèrie de dibuixos titulats 
“knead, penetrate, let go 
[‘amassar, penetrar, perdre’]” 
(2022), produïts a Roma, 
durant la residència que està 
fent actualment a l’Acadè-
mia Americana i que s’allar-
garà fins l’estiu de l’any que 
ve. “Vull relacionar el pa 
amb la pedra com a bloc de 
construcció essencial, com 
una arquitectura que cons-
trueix la vida: un és perma-
nent, l’altre impermanent, i 
es converteix en nosaltres”. 

Sobre paper vegetal s’ar-
ticulen taques de carbó que 
configuren els porus d’un 
tros de pa. Aquest s’apila a 
la vegada de manera juga-
nera sobre altres trossos de 
pa que exhibeixen les seves 
esponjoses entranyes, seduc-
tores, gairebé convidant l’es-
pectador a refugiar-s’hi. 

El tènue i delicat paper se 
sosté gràcies a uns adhesius 
infantils, aquestes cosetes 
mundanes i aparentment 
sense importància, domèsti-
ques, que parlen de la cura i 
de les coses petites del dia a 
dia. “Allò vulnerable, a vega-
des, pot ser el fonament més 
important”, assenyala.

Concert coral 
de Nadal a Sant 
Antoni i Llinars
Sant Antoni de Vilamajor

Les corals Lo Rossinyol de 
Sant Antoni de Vilamajor 
i Turó del Vent de Llinars 
han protagonitzat aquest 
cap de setmana un doble 
concert de Nadal titulat 
Llum i misteri. La primera 
actuació la van fer dissabte 
al Patronat de Sant Antoni 
de Vilamajor (a la fotogra-
fia) i la segona, diumenge 
a la tarda a l’església parro-
quial de Llinars del Vallès. 
La direcció musical va anar 
a càrrec d’Emili Fortea i 
Jordi Piccorelli.JU
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L’exposició 
mostra diversos 

treballs de 
producció recent, 

com escultures 

L’artista de la Garriga presenta “Refugi de façana solar” a la galeria Nogueras Blanchard
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A Granollers, la cavalcada 
va recuperar aquest any el 
seu recorregut tradicional, 
que va començar a Roca 
Umbert, on dies abans tenien 
instal·lat el campament reial, 
i va acabar amb l’entrega de 
cartes a la Porxada. En total 
van ser més dues hores de 
recorregut, que va tornar a 
passar per Alfons IV, Anselm 
Clavé i places de la Corona 
i Maluquer i Salvador, on 
centenars d’infants i també 
adults els esperaven amb 
ganes i il·lusió. La cavalcada 
també va recuperar la seva 
majestuositat, amb una comi-
tiva d’un quilòmetre i molt 
original, encapçalada per 
una gran i lluminosa estre-
lla, i en què no hi van faltar 
músics en directe; moltes 
figures fetes amb elements 
reciclats, sobretot llaunes; 
uns espectaculars cavalls 
inflables; el carbó fumejant 
o les piles de regals, alguns 
dels quals eren transportats 
amb bicicleta o tricicles per 
la gent de Granollers Pedala. 
Tot i que els pas dels Reis 
Melcior, Gaspar i Baltasar, 
amb les seves carrosses, va 
ser el més aplaudit i esperat 
pels infants, molts saluda-
ven, reconeixien i cridaven 
la patgessa Llum i els patges 
Gregori i Picarol. En total hi 
havia 120 patges i patgesses. 
La cavalcada va acabar a la 
Porxada, on van ser rebuts 
per l’alcaldessa, Alba Barnu-
sell, i on van rebre les cartes 
de molts infants que omplien 
tota la plaça. 

A Sant Celoni, els Reis 
van sortir de l’avinguda de 
la Pau i van resseguir els car-
rers del centre fins a la plaça 
de la Vila, com els últims 
anys. La cavalcada va mante-
nir el guió habitual: amb les 
carrosses dels carters i els 
tres Reis d’Orient esponja-
des per grups de dansa i de 
batucada. Dues mares –Rosa 
Vila i Emi Sánchez– es mira-
ven plegades la comitiva. 
Hi havien anat a veure els 
seus fills, que hi ballaven 

amb l’escola de dansa Con-
trajazz. “M’he incorporat 
un moment a ballar amb 
una altra noia”, explicava 
Vila, amb un somriure. Poc 
més enllà, dues nenes, la 
Nina i la Bruna, analitzaven 
cada detall de la cavalcada 
mentre enumeraven la seva 
particular carta als Reis per 
a tot Sant Celoni. “Ens falta 
una piscina, una discote-
ca per a nens a partir d’11 
anys i més llocs de trobada, 
perquè la gent no s’hagi de 
quedar a casa”, explicava la 
Bruna.

A les Franqueses, els Reis 
d’Orient van arribar primer, 
amb helicòpter, al parc del 
Mirador de Bellavista, on 
van ser rebuts per l’alcalde, 
Francesc Colomé, i altres 
autoritats municipals, que els 
van donar la clau de la ciutat. 
Des d’allà es van traslladar a 
la plaça Major, on es van for-
mar cues d’infants per salu-
dar i entregar les seves cartes 
als Reis. Ses Majestats també 
van arribar amb helicòpter a 
Corró d’Avall, on van fer un 
recorregut en cotxes clàssics 
amb una comitiva on hi havia 
elements del cel, el mar i 
la terra i els seus animals, 
amb la participació de l’AFA 
Camins, Growing, el Club 
Twirling i els Encendraires, 
que va acabar amb els tres 
reis al balcó de l’Ajuntament. 
A Llerona, Ses Majestats van 
fer un recorregut pels carrers 
fins a arribar a les antigues 
escoles.

A la Garriga, Melcior, 
Gaspar i Baltasar van sortir 
del Teatre  el Patronat, amb 
el Mag Garriviu, per fer un 
recorregut amb una espec-
tacular comitiva formada 
per més d’un centenar de 
patges, a més d’uns cavalls 
blancs inflables molt iguals 

als de Granollers i unes 
girafes de Xirriquiteula que 
van fer les delícies de molts. 
Els tres Reis van arribar 
amb les seves carrosses a la 
plaça de l’Església, on van 
ser rebuts efusivament per 
centenars d’infants que els 
volien entregar en mà les 
seves cartes amb els desitjos 
i peticions de regals, molts 
dels quals els portaven amb 
tricicles. L’alcaldessa, Dolors 
Castellà, amb l’ajut d’alguns 
nens i nenes, els va donar les 
claus per obrir les cases de la 
Garriga.

 Els Reis d’Orient van 
arribar puntuals a l’esta-
ció de tren de Mollet del 

Vallès, plena de gent que 
els esperava. Des d’allà van 
pujar a les carrosses i van 
començar el recorregut per 
diferents carrers de tota la 
comitiva, formada per una 
quinzena de carrosses amb 
animals i éssers mitològics, 
con unicorns, cavalls, dofins 
i tritons. També hi havia la 
carrossa del patge Xumet i 
la del carter Reial, a més del 
camió carboner. La desfilada 
va estar amenitzada per la 
música de tambors del Cen-
tre Aragonès, el Centre Cul-
tural Andalús i l’Associació 
Musical Pau Casals. Enguany 
es van tornar a llançar qui-
los de caramels, aptes per a 
celíacs.

A Cardedeu, els tres 
monarques també van 
arribar, com ja és tradició, 
amb tren, abans de les 5 de 
la tarda. Melcior, Gaspar i 
Baltasar, amb la seva comiti-
va, van fer un recorregut per 
diversos carrers del poble. En 
el recorregut hi havia diver-
ses parades, i en cadascuna hi 
havia un patge reial perquè 
els infants poguessin donar 
les seves cartes. Els que van 
voler-ho van poder fer-ho a 
la plaça de Sant Joan, on van 
ser rebuts pels tres Reis.

A Caldes de Montbui, els 
Reis d’Orient van rebre les 
claus de la vila al parc de Can 
Rius, on hi havia el parc reial, 
i des d’allà ja van començar la 
cavalcada pels carrers Major 
i Pi i Margall.

Els Reis d’Orient 
van arribar 

a alguns pobles 
en tren 

o en helicòpter

A l’esquerra, la cavalcada de Granollers va recuperar el recorregut tradicional pels carrers i places més cèntriques; la carrossa del rei Melcior passant pel carrer Anselm Clavé. A la dreta, El rei Melcior saludant els infants a la Garriga

A la dreta, a Corró d’Avall els Reis es van passejar amb cotxes clàssics. A l’esquerra, Els tres Reis a Sant Celoni quan anaven a fer l’adoració

Cavalcades 
de somnis i il·lusió
Els Reis d’Orient arriben a tota la comarca 
amb grans comitives i carregats de regals 

Les cavalcades dels Reis d’Orient 
van tornar dijous a la tarda, per 
aire o per terra, amb més força 
que mai, recuperant recorreguts 

i participants, i portant la màgia, 
la il·lusió i els regals arreu de la 
comarca, on milers d’infants els 
esperaven amb delit. 

A l’esquerra, els Reis d’Orient en la seva arribada a l’estació de tren de Cardedeu. A la dreta, Ses Majestats en el seu recorregut per CaldesA dalt i a baix, dos moments de la cavalcada de Reis a Mollet
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A l’esquerra, la cavalcada de Granollers va recuperar el recorregut tradicional pels carrers i places més cèntriques; la carrossa del rei Melcior passant pel carrer Anselm Clavé. A la dreta, El rei Melcior saludant els infants a la Garriga

A la dreta, a Corró d’Avall els Reis es van passejar amb cotxes clàssics. A l’esquerra, Els tres Reis a Sant Celoni quan anaven a fer l’adoració
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A l’esquerra, els Reis d’Orient en la seva arribada a l’estació de tren de Cardedeu. A la dreta, Ses Majestats en el seu recorregut per Caldes
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A l’esquerra, Jordi Nogués, arqueòleg i historiador, i a la dreta, Lluís Grau Quintana, estudiós de la història local

Dilluns, 9 de gener de 202324

Sant Antoni de Vilamajor presenta 
un llibre abreujat sobre toponímia

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

Coincidint amb del bicen-
tenari de la creació del 
primer Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor, 
es va presentar el llibre 
La Vilanova de Vilamajor 
(Sant Antoni de Vilamajor). 
Noms de cases, indrets i per-
sones, d’Enric Garcia-Pey, 
amb fotografies de l’Arxiu 
Municipal i del Fons Bar-
dera. Es tracta d’una edició 
abreujada de l’ampli estudi 
d’antroponímia i toponímia 
documentada i escrita pel 
granollerí Garcia Pey, autor 
d’un gran nombre de llibres 
de toponímia de la comarca. 
Les dades arxivístiques i 
documentals es troben reco-
llides en l’edició completa 
de l’obra. L’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor 
ha editat 2.000 exemplars 
de la versió abreujada que 
es regala a tots els veïns i 
veïnes.

En un principi estava pre-
vist que el mateix autor fes 
la presentació, però final-
ment van ser Jordi Nogués, 
historiador i arqueòleg, i 
Lluís Grau Quintana, veí i 
estudiós de la història i cos-
tums de Sant Antoni, els que 
van presentar l’obra. “Sant 
Antoni és un poble i fins als 

anys 60 la gent es coneixia 
pel seu malnom”, va dir 
Grau Quintana, que ha col-
laborar en el llibre. “El meu 
pare era de Cal Baster, per 
la feina que feia”, va recor-
dar. Nogués va explicar el 
procés de creació i contingut 
del llibre, i va reivindicar 
la importància històrica del 
municipi, abans fins i tot de 
constituir-se como ajunta-

ment separat de Sant Pere 
de Vilamajor.

En la seva obra, Garcia-Pey 
explica que “el riquíssim 
fons de l’arxiu parroquial 
ha permès aprofundir en el 
coneixement dels cognoms 
existents a la parròquia de 
Sant Antoni de Vilamajor”. 
Alguns, pocs, s’han con-
servat fins a l’actualitat, 
mentre que d’altres han des-

aparegut o han anat variant. 
El treball que ha donat peu 
a l’obra es va fer en diverses 
fases i va tenir també la col-
laboració de Pere Llobera, 
ja mort. Garcia-Pey va fer 
una exhaustiva recerca con-
sultant arxius i fons docu-
mentals i també trepitjant 
el territori i parlant amb els 
veïns. El resultat són més 
de 200 pàgines amb noms 

de persones, cases, masies, 
camps, camins, rieres i tor-
rents que formen part de la 
història de Sant Antoni.    

 “Tenim a les nostres mans 
un llibre que ens ha d’ajudar 
en aquest coneixement del 
nostre entorn més proper, 
com és el nostre poble, la 
Vilanova de Vilamajor dels 
inicis o el Sant Antoni de 
Vilamajor actual, com us 
agradi més”, diu l’alcalde, 
Raül Valentín, en el pròleg 
del llibre.

El mateix dia de la pre-
sentació es va fer a l’ajunta-
ment l’acte institucional de 
commemoració bicentenari, 
amb la presència dels últims 
alcaldes: Francesc Sesat 
Grau, Mariano Llobera  Bat-
lles i Francesc Tella Macià 
i alcaldessa Maria Lluïsa 
Berdala Cirera, a més de l’ac-
tual, Raül Valentín.

El 29 de desembre de 1822 
es va convocar a Can Pre-
punter, actual seu de l’ajun-
tament, un total de 170 
veïns de la parròquia i terme 
de Vilanova de Vilamajor, 
per procedir a la votació 
del primer alcalde, Josep 
Bertran, i dels regidors de la 
corporació municipal, Josep 
Bataller, pagès, i Francesc 
Ballescar, jornaler, i Joan 
Bertrán, ferrer, com a procu-
rador síndic.

El llibre està 
format per més 
de 200 pàgines 
amb noms de 

cases, persones...
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Enric Garcia-Pey és l’autor de l’obra, amb fotografies de l’Arxiu Municipal i del Fons Bardera

Cap de setmana de Pastorets  
a Granollers
Granollers Amics dels Pastorets de Granollers van 
tornar aquest cap de setmana al Teatre Auditori 
amb tres funcions dissabte a la tarda i diumenge 
al migdia i a la tarda de la representació per excel-

lència de les festes de Nadal, que estrenava direc-
tor, Dusan Tomic. La clàssica obra dels Pastorets, 
amb aires de renovació, va fer pujar a l’escenari una 
setantena d’infants, que van prendre el protagonis-
me del muntatge, que va tenir el lloc en un escenari 
amb una sola escenografia, la d’un bosc màgic. 
En total, més de cent actors i actrius van pujar a 

l’escenari del Teatre Auditori de Granollers, en 
els papers tradicionals de l’obra, des dels àngels i 
dimonis, fins a les pastores, els aprenents, els exèr-
cits dels àngels, el Satanàs, el Llucifer, el Rovelló 
i la Lluqueta. Aquest any, la presentació també va 
tenir la col·laboració dels Diables de Granollers i de 
l’Esbart Dansaire de la ciutat.
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Antoni Vila: “Hem canviat del tot 
el concepte d’elaboració del pa”
El forner de Montornès del Vallès ha estat guardonat amb el diploma de Mestre Artesà
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Antoni Vila, a l’obrador del forn de l’avinguda Sant Esteve de Granollers, que va obrir ara fa un any

Montornès del Vallès

Marta Santisteban

El forner Antoni Vila, de 
Montornès del Vallès, ha 
estat un dels guardonats amb 
el diploma de Mestre Artesà 
professional de la Generali-
tat de Catalunya per la seva 
trajectòria com a flequer. 
Aquest diploma guardona 
l’excel·lència del domini tèc-
nic i les aportacions pròpies 
a l’ofici, així com la capacitat 
de transmissió dels coneixe-
ments com a mestre forner.

La història de Vila vincu-
lada al pa va néixer amb el 
seu avi, Ramon Vila, qui, el 
maig del 1957, va assumir la 
direcció del forn de pa del 
carrer Major de Montornès. 
“El meu avi va anar a la guer-
ra del 1936 amb un company 

de Vilanova del Vallès, pro-
vinent del llavors anomenat 
Forn Sant Jordi (actualment, 
Cal Cabrer) amb qui va 
mantenir l’amistat després 
d’haver estat retinguts junts 
en un camp de concentració 
durant la guerra. Per festa 
major, un convidava l’altre al 
seu poble i quan el meu avi 
va voler fer un canvi de vida 
i marxar de Girona, d’on és la 
meva família, el seu amic li 
va parlar del traspàs d’aquest 
forn, i així va començar tot”, 
explica Vila.

 El seu pare, Jaume Vila, 
ja era oficial de pastisseria a 
Figueres quan l’avi va decidir 
mudar-se a Montornès i tirar 
endavant el forn de pa, així 
que la idea el va entusiasmar. 
“En aquells temps era un gran 
canvi, de Girona a Montornès 

era com anar d’una punta a 
l’altra del món.” 

Nascut ja a Montornès, 
Vila va viure de ben a prop 
el dia a dia al forn de pa. 
“Hi vaig néixer a dins. Vaig 
estudiar als escolapis de 
Granollers i després vaig 
començar Enginyeria de 
Telecomunicacions, mentre 
treballava al forn. Al final ho 
vaig deixar per dedicar-me 
plenament a l’ofici de for-
ner”, confessa. I així va ser 

com l’any 1982 es va posar 
al capdavant de Cal Forner. 
Avui, continua liderant un 
equip al qual se li ha sumat 
recentment el seu fill, qui 
sembla que ha heretat també 
la passió pel pa.

Tot i venir de tan lluny, 
el recorregut d’Antoni Vila 
en l’ofici ha tingut els seus 
alts i baixos. “Vam créixer i 
vam arribar a tenir unes 15 
botigues arreu de la comarca 
i Catalunya, però amb la crisi 
del 2007 ho vam haver de 
tancar tot. El 2016 ens vam 
reinventar i vam tornar a 
obrir Cal Forner, tot canviant 
la manera de fer pa. Ara ho 
fem tot pràcticament a mà i 
reposem el pa d’un dia per 
l’altre. Hem canviat radical-
ment el concepte d’elabora-
ció del pa. No és que abans 

“El secret d’un 
bon pa es troba 

en la seva qualitat 
com a aliment 

saludable” 

ho féssim malament, però 
aquest canvi és el que ens ha 
permès fer el que realment 
volíem fer i trobar una dife-
renciació en l’àmbit del pa”, 
relata Vila. 

A més del forn de 
Montornès, que fa anys que 
funciona, a principis del 
2022 van obrir-ne un altre 
a l’avinguda Sant Esteve de 
Granollers. “Un dels atractius 
d’aquesta nova botiga, d’acord 
amb els valors que professa 
l’equip, és que l’obrador està a 
la vista i tothom qui passa pel 
carrer pot veure com es fa el 
pa”, diu Vila.

FERMS EN L’ARTESANIA

Malgrat la industrialització 
del sector, part del gremi 
s’ha mantingut ferm amb 
la voluntat de garantir la 
qualitat i els processos arte-
sans. En els darrers anys hi 
ha hagut un increment de la 
demanda d’altres maneres de 
fer no industrials. “En una 
època el mateix sector del pa 
es va dedicar a fabricar en 
quantitat en comptes de qua-
litat i ara hem pagat aquest 
error. Avui dia, el sector s’ha 
convertit en dues vessants: 
d’una banda, la producció 
industrial, amb establiments 
com supermercats o benzine-
res que venen pa prefabricat; 
de l’altra, la part artesanal 
del pa on la qualitat del pa és 
molt més alta”, recorda Vila. 
En aquest sentit, el seu obra-
dor ha volgut diferenciar-se 
en el procés de producció:  “A 
Cal Forner deixem a banda 
tot un a sèrie de processos 
mecanitzats on ara hi fem 
intervenir la mà de l’obrador, 
la mà humana. Treballem 
també amb matèries primeres 
de més qualitat i processos de 
fermentació molt més llargs.”

Per a Vila el secret d’un 
bon pa es troba en la seva 
qualitat com a aliment salu-
dable: “A part de la massa 
mare, un bon pa ha de tenir 
una sèrie de processos i 
matèries primeres de quali-
tat. L’important perquè un pa 
sigui bo, més enllà del gust 
subjectiu, és que sigui nutri-
cionalment correcte.”

Sant Julià de Palou, 
de festa
Granollers

El nucli de Sant Julià de 
Palou va celebrar aquest 
diumenge la seva festa, que 
va començar amb una missa 
solemne (a la fotografia) 
presidida per mossèn Josep 
Monfort, rector de Sant 
Julià. Va predicar mossèn 
Martí Triquell, diaca adscrit 
a Sant Esteve de Granollers. 
També va haver-hi cants i 
música d’orgue. La festa va 
continuar amb un vermut al 
migdia i un quinto solidari 
a la tarda.JU
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Lucas Cruz i Carlos Sainz continuen corrent per les dunes, sense opcions ja d’aconseguir el triomf

Lucas Cruz es queda sense 
opcions guanyar el Dakar

Riad (Aràbia Saudita)

EL 9 NOU

La parella formada per Car-
los Sainz i el vallesà Lucas 
Cruz, de Caldes, s’ha quedat 
sense opcions de guanyar el 
Dakar 2023. Un fort accident 
a la sisena etapa del ral·li, 
divendres, els va deixar fora 
de joc durant diverses hores, 

amb problemes a la bateria, 
la suspensió i la caixa de 
direcció del seu cotxe. Un 
accident que, malgrat que no 
els va comportar danys per-
sonals, els va fer baixar del 
vaixell del títol que tant havi-
en anhelat conquerir. Al tan-
cament d’aquesta edició d’EL 
9 NOU, diumenge al vespre, 
Sainz i Cruz eren a la posició 

44 de la classificació general 
de cotxes, a 29 hores del pri-
mer, Nasser Al-Attiyahk.

La situació va transcórrer 
durant el quilòmetre 212 de 
l’etapa, quan Sainz i Cruz 
perseguien el seu company 
d’equip a Audi, Stéphane 
Peterhansel. Els dos cotxes 
es van accidentar en caure 
des d’una duna a sis metres 

de profunditat. Peterhansel 
va donar una volta de campa-
na i Sainz i Cruz van caure de 
costat. El copilot del primer, 
Edouard Boulanger, es va 
trencar una vèrtebra dorsal 
fruit de l’accident. 

Malgrat els problemes en 
el cotxe, Cruz i Sainz van 
poder reprendre la compe-
tició el dia següent, després 

de set hores de reparaci-
ons. Dissabte van seguir en 
competició i, en l’etapa de 
diumenge, van recuperar 
les sensacions perdudes en 
creuar primers la meta de 
la vuitena etapa, entre Al 
Duwadimi i Riad. Tot i així, 
una penalització de cinc 
minuts per excés de velocitat 
en un punt limitat a 30 qui-
lòmetres per hora, els va col-
locar finalment tercers de 
l’etapa. Tot plegat, mentre 
el pilot Nasser Al-Attiyahk, 
continua volant cap a la con-
questa del ral·li.

EPSILON, AMB  
PROBLEMES MECÀNICS

L’equip KH-7 Epsilon, amb 
José Luis Criado de copilot, 
segueix la seva particular tra-
vessia com a únic integrant 
de la categoria Challenge 
New Energy, després de 
quedar desqualificats per 
fer servir un vehicle amb 
hidrogen. Durant l’etapa de 
dissabte, van tenir problemes 
mecànics al camió en trencar 
l’amortidor de la roda davan-
tera dreta. Això els va supo-
sar quedar fora de joc durant 
una hora i quart. Diumenge 
van completar l’etapa amb 
vuit hores.

També segueix dempeus al 
Dakar el copilot Xavi Blanco, 
de l’Ametlla, amb Camelia 
Liparoti, que han anat de 
menys a més: són a la posició 
número 85 de la categoria 
T3, de buguis. A la mateixa 
categoria, Oscar Ral i Carles 
Jiménez, van remuntar fins 
a la 96a posició a l’etapa de 
diumenge i són a la 116 de 
la general. Després de més 
d’una setmana de competi-
ció, aquest dilluns els partici-
pants descansen.

El copilot de Caldes i Carlos Sainz pateixen un accident que els deixa fora de joc

Xavi Blanco destaca la decoració d’algunes rotondes, com la de la foto

Xavi Blanco:  
“La part positiva és 
que continuem en cursa”

Aràbia Saudita

Xavi Blanco

L’edició d’enguany del 
Ral·li Dakar està resultant 
molt dura i Xavi Blanco, de 
l’Ametlla del Vallès, ha estat 
a punt de ser-ne un dels 
damnificats. El copilot valle-
sà, que forma tàndem per 
segon any consecutiu amb la 
italiana Camelia Liparoti en 
la categoria T3 de prototips 
lleugers, va estar a punt de 
quedar fora de cursa en la 
cinquena etapa –el dijous 5 
de gener–, després que se’ls 
trenqués la transmissió de 
l’eix del darrere. “Se’ns va 
trencar enmig del desert 
però vam intentar seguir, tot 
i ser conscients que només 
ens quedava la transmissió 
per les rodes del davant i que 

teníem molts quilòmetres de 
dunes al davant”, relata. “Era 
molt complicat que pogués-
sim creuar la línia d’arribada 
en aquelles condicions però 
gairebé ho aconseguim”, 
continua. “De tant forçar ens 
vam quedar sense embragat-
ge quan només faltaven 25 
quilòmetres per a l’arribada”, 
lamenta. “Vam trucar al nos-
tre camió d’assistència però 
va trigar unes quatre hores a 
arribar i se’ns va fer de nit”, 
afegeix.

Gràcies al camió d’assistèn-
cia van poder arribar a Ha’il, 
punt de sortida i d’arribada 
d’aquella etapa –per segon 
dia consecutiu però amb 
recorreguts totalment dife-
renciats– i gràcies a la feina 
de l’equip de mecànics van 
poder seguir en cursa l’ende-

mà. “El camió d’assistència 
ens va remolcar fins a l’arri-
bada a través de les dunes. 
Vam trigar més d’una hora i 

mitja per recórrer 25 quilò-
metres i després de segellar 
conforme havíem arribat, 
ens va remolcar durant els 
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130 quilòmetres posteriors 
d’enllaç fins el bivac. Vam 
arribar a la 1 de la matinada 
i l’endemà, gràcies a la gran 
tasca dels mecànics, vam 
poder tornar a sortir”, explica 
el de l’Ametlla.

“La part positiva és que 
continuem en cursa”, afirma 
rotund Blanco. “Entre etapa 
i etapa en totes les converses 
es parla de la duresa de l’edi-
ció d’enguany. Les etapes que 
han dissenyat són demolido-
res i molta gent ja ha hagut 
d’abandonar quan encara no 
hem arribat a mitja cursa”, 
afegeix. “Avui [per diumen-
ge], quan arribem, tindrem la 
jornada de descans, que ens 
servirà per recuperar forces 
per encarar la darrera setma-
na de competició”.

Fora del que és la cursa en 
si, Blanco destaca com a curi-
ositat les decoracions que es 
troben en les rotondes. “A les 
ciutats, sobretot les grans, 
ens en trobem moltes, i estan 
totes decorades com si fossin 
monuments. És molt curiós”, 
explica.
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Joel Sánchez, de l’Esport Club Granollers, intenta pispar-li la pilota a Carles Valls, del Caldes
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L’Esport Club remunta al 
Caldes i continua en ascens

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

No va haver-hi canvi de dinà-
miques en el derbi vallesà 
entre el Caldes i l’Esport 
Club Granollers. Els homes 
de David Vilajoana van pro-
longar el seu bon moment 
–quarta victòria consecuti-
va– després de remuntar-li 
un 1 a 0 a un Caldes que, 
probablement, va merèixer 
rascar algun punt. Els de José 
Luis Duque, malgrat fer un 

El domini del Caldes va 
ser aclaparador en el primer 
quart d’hora. Ramoneda, que 
va dinamitar l’atac calderí, 
i Marc Estrada van fregar el 
gol en diverses ocasions. El 
Granollers, que tenia molts 
problemes per sortir amb la 
pilota jugada, va fer el pri-
mer avís amb una rematada 
de Xavi Lao, que va obligar 
Morte a intervenir. De mica 
en mica, els visitants van 
anar entrant en el partit, i 
van anar igualant el nombre 
d’aproximacions. El lateral 
Martí Alba, amb una cen-
trada que es va enverinar, 
i Ivan García, poc després, 
van estar a prop del 0-1 poc 
abans del descans.

La segona part va comen-
çar molt moguda, amb el 
partit força trencat. Marc 
Estrada va aprofitar un gar-
buix de jugadors dins l’àrea 
granollerina per avançar 
els de Duque, al minut 52. 
L’Esport Club no va trigar a 
respondre, i ho va fer mit-
jançant el seu home més 
perillós, Ivan García, que 
va culminar una passada de 
la mort de Martí Alba. El 
Caldes va pagar car l’esforç 
del primer temps, i es va 
anar fent petit, al contrari 
que l’Esport Club, que va 
trobar l’1-2 en un refús que 
va aprofitar Xavi Lao dins 
l’àrea.

molt bon partit, van encade-
nar la cinquena derrota con-

secutiva, que els acosta a la 
zona baixa de la classificació.

Derrota ajustada 
del Mollet que 
el manté com 
a cuer del grup

Les Preses

EL 9 NOU

El Mollet va arrencar l’any 
amb una derrota per la míni-
ma (1-0) al camp de l’Escola 
Futbol Bosc de Tosca –rival 
directe a la part baixa de la 
classificació que s’escapa 
a quatre punts dels molle-
tans– que el mantenen com 
a cuer del grup amb només 
una victòria i quatre empats. 
L’equip d’Arnau Basagaña va 
encaixar el gol, de penal, al 
minut 64, en un partit en què 
ambdós equips van acabar 
amb 10 jugadors.

El central Jaume Vallcorba debuta amb gol inclòs

Al Parets se li escapa  
la victòria al minut 97

Torelló

EL 9 NOU

Per dues vegades es va avan-
çar el Parets al marcador i 
les dues vegades va veure 
com el Torelló li igualava el 
partit, l’última de totes, quan 
ja passava mig minut dels sis 
d’afegit que havia assignat 
l’àrbitre, per acabar sumant 
un punt (2-2) a terres oso-
nenques.

El Torelló va tenir més 
possessió de pilota mentre el 
Parets es posicionava amb les 
línies molt juntes i intentava 
sorprendre amb transicions 
ràpides. El primer gol dels 
de Javi López, però, va arri-
bar a pilota aturada, en una 
centrada de falta lateral que 
va rematar impecablement 

Armando per avançar els 
vallesans al marcador. Al 
límit del descans, en una 
gran acció individual de Pol 
Coll –xut de volea i mig d’es-
quena que va entrar per l’es-
caire–, el Torelló va empatar 
el partit.

El central Jaume Vallcorba 

–recent fitxatge del Parets 
i germà del també central 
Jordi Vallcorba– va marcar 
l’1-2 a la sortida d’un córner 
després que Torrejón evités 
un gol d’Oriol Alsina. Quan 
ja passava del temps una cen-
trada lateral del Torelló la va 
rematar Rosell per fer el 2-2.

El CN Caldes es desfà 
amb facilitat d’un rival 
excessivament conservador

CF Caldes de Montbui  1

Morte, Cabot (Marwan, min 78), 
Roca, Gràcia (Aitor, min 75), Guillem, 
Alcañiz (Angelet, min 85), Jordi 
Camí, Valls (Gayolà, min 75), Marc 
Estrada, Albert Camí i Ramoneda 
(Sergi Estrada, min 75).

EC Granollers 2

Pérez, Luna, Nadir, Abdou, Alba, 
Serna, Joel (Ulldemolins, min 
68), Lao (Maude, min 75), David 
Garcia (Castro, min 83), Ivan 
García (Fàbregas, min 75) i Bancells 
(Paredes, min 83).

ÀRBITRE: Daniel Garcia, assistit a les bandes per Artur Colomer i Gerard 
Jiménez. Targetes: Morte, Sergi Estrada i Marc Estrada (2, min 89) del Caldes de 
Montbui i Joel i Lao de l’Esport Club Granollers.

GOLS: 1-0, Marc Estrada, min 52; 1-1, Ivan García, min 57; 1-2, Lao, min 70.

FUTBOL MASCULÍ - PRIMERA CATALANA

FUTBOL SALA - SEGONA ESTATAL FEM.

Quarta victòria consecutiva dels de Vilajoana i cinquena derrota per al Caldes

CF Torelló 2

Torrejón, Vilasís, Torres, Francolí, 
Roura (Cao, min 62), Coll, Juanes, 
Reinón, Karrouch (Diao, min 33), 
Curós (Puigdesens, min 82) i Viver 
(Rosell, min 57).

CF Parets 2

Vilarrasa, Calvo (Jaume Vallcorba, 
min 46), Llavaneras, Montpart, José 
(Mata, min 67), Alsina (Litus, min 
60), Armando, Jordi Vallcorba, Pedro 
Lino (García, min 82), Hernández 
(Pau Ruiz, min 82) i Ilyas.

ÀRBITRE: Marc Boada, assistit a les bandes per Federico Daniel Cáceres i 
Mussa Samura. Targetes: Curós, Diao i Reinón del Torelló i Alsina, Calvo, José i 
Montpart del Parets.

GOLS: 0-1, Armando, min 21; 1-1, Coll, min 44; 1-2, Jaume Vallcorba, min 50; 2-2, 
Rosell, min 90+7.

Esc. F. Bosc de Tosca 1

Grabalosa, Parés, Dorca, Massegú, 
Touray (Ferrés, min 74), Barnadas, 
Masó, Davesa, Pàmies (Aulinas, min 
85), Canelles (Llorens, min 89) i 
Darnés.

CF Mollet UE 0

Sito, Manchado, Jiménez, Tapias, 
Reyes (Soumah, min 81), Mejías 
(Lars, min 71), Joshua (You, min 71), 
Noel, Suárez (Zaky, min 64), Varón i 
Aldana.

ÀRBITRE: Mohamed Elkasmy, 
assistit a les bandes per Salah Eddine 
Haouzi i David Romero. Targetes: 
Masó, Parés, Ferrés, Darnés (2, min 
80) i Aulinas de l’Escola Futbol Bosc 
de Tosca i Suárez, Jiménez (2, min 
80), Mejías, Manchado i Noel del 
Mollet.

GOLS: 1-0, Darnés (p), min 64.

CN Caldes 3

Claudia Hernández, Emma, Marina, 
Belén i Celia [cinc inicial]; María, 
Leyre, Adriana, Sandra, Gemma, 
Clàudia Prats i Ona.

CD La Concòrdia 0

Moreno, Vilà, Cantallops, Sabaté i 
Bertran [cinc inicial]; Gómez (ps), 
Viura, Gutiérrez, Monfort, Roig i 
Carrillo.

ÀRBITRES: Olav Fernández i Denis Moreno. Targetes: Marina (2, min 32), 
María i Gemma del CN Caldes i Viura, Carrillo i Bertran del CD La Concòrdia-
AE Sant Andreu Les Glòries 2014.

GOLS: 1-0, Emma, min 23; 2-0, Adriana, min 23; 3-0, Bertran (pp), min 39.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes es referma al 
quart lloc de la classifica-
ció després de vèncer amb 
relativa facilitat un CD La 
Concòrdia-AE Sant Andreu 
Les Glòries 2014 molt con-
servador.

Les de Marc Muñoz van 

dominar el partit en tot 
moment i només la manca 
d’encert va fer que al des-
cans hi arribessin encara 
amb l’empat a 0 inicial. Dues 
dianes consecutives d’Emma 
i Adriana van donar tranquil-
litat al marcador i, després 
de superar una inferioritat 
numèrica, el Caldes va sen-
tenciar amb el 3-0.
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Adrià Peña, de l’Ametlla, pugna per una pilota dividida amb Kein Suzuki, de la Molletense

Dilluns, 9 de gener de 202328 FUTBOL MASCULÍ - SEGONA CATALANA

La Molletense aprofundeix  
en la ferida de l’Ametlla

Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La Molletense continua 
mirant cap amunt després de 
vèncer amb certa comoditat 
l’Ametlla, que encadena set 
partits consecutius sense 
conèixer la victòria –sis 
derrotes i un empat–. Sense 
fer un partit excessivament 
lluït, la Molletense en va 
tenir prou per endur-se els 
tres punts amb dos gols en el 
tram final del primer temps. 
L’Ametlla segueix en la 
penúltima posició, però és a 
prop de la part mitjana-baixa 
de la classificació. D’altra 
banda, la Molletense escala 
fins a la tercera posició, a 
quatre punts del lideratge.

El matx va començar amb 
un ritme força alt, que va 
permetre a ambdós equips 
tenir les primeres ocasions 
de perill. Al minut 36, Becer-
ra, amb una acció per banda 
dreta, va fer el primer amb 
un xut al pal curt que va 
sorprendre el porter local, 
Joan Montoliu. El gol no va 
canviar el guió de partit, de 
fet, l’Ametlla va tenir alguna 
oportunitat per fer l’em-
pat. No obstant això, qui va 
trobar el gol de nou va ser 
la Molletense, mitjançant 
Quiñones, que no va desapro-
fitar un penal xiulat per unes 
mans al minut 44.

Els locals, conscients que 

mans. Malgrat el domini 
local, la Molletense hauria 
pogut sentenciar el partit 
amb algunes ocasions al 
contracop que van ser resol-
tes amb èxit pel porter Joan 
Montoliu, que va tenir una 
actuació molt destacada. 
L’Ametlla va millorar molt la 
seva imatge a la segona part, 
però ni així van poder ficar-
se dins del partit amb un 
gol. La Molletense va saber 
aguantar el 0-2 tot i les esco-
meses del conjunt local, que 
ho va provar fins al final.

necessitaven una remuntada 
èpica, van sortir en tromba 
al segon temps. No li van 

faltar d’ocasions a l’Ametlla, 
i fins i tot els van anul·lar 
un polèmic gol per unes 

CF Ametlla 0

Montoliu, Gassama, Obiol (Serna, 
min 75), Sergi Bach (El Asri, min 
71), Masegosa, Romero, Montesinos 
(David Bach, min 46), Bilal (Achraf, 
min 71), Peña, Palma i Castro.

UD Molletense 2

Ortega, Lacárcel, Suzuki (Gómez, 
min 71), Carranza, Abad, Quiñones 
(Ruiz, min 71), Becerra, Gago, Samper 
(Carrillo, min 56), Carricondo (Mateos, 
min 90) i Navas (Vega, min 75).

ÀRBITRE: Pol Cirauqui assistit a les bandes per Salim Alouiz i Amaya Lacruz. 
Amonestacions per Palma, Bilal i vermella directa per Coll per l’Ametlla i 
Quiñones, Suzuki, Gómez i Ruiz per la Molletense.

GOLS: 0-1, Becerra, min 36; 0-2, Quiñones (p), min 44.

El Cardedeu 
desaprofita 
dos gols 
d’avantatge 

Cardedeu

EL 9 NOU

El Cardedeu va cedir dos 
punts en un partit que sem-
blava tenir controlat –gua-
nyava 2 a 0– davant del CD 
Masnou, quart classificat i el 
seu màxim perseguidor. El 
Cardedeu, que va ser el clar 
dominador del primer perí-
ode, es va avançar amb gols 
de Cirera i Pinto al tram final 
del primer temps. La reacció 
visitant va ser fulgurant a la 
represa, i amb set minuts el 
Masnou ja havia igualat el 
marcador amb gols de Barry, 
en primera instància, i des-
prés d’Adalid.

FC Cardedeu 2

Jiménez, Balde (Matamala, min 78), 
Verdaguer (Largo, min 57), Ramírez, 
López, Colom (Martín, min 57), 
Puigbó, Stefano (Masanet, min 78), 
Pinto, Cirera i Serral.

CD Masnou 2

Caro, Simarro, Lerones, Serra, 
Untoria (Marcos, min 46), Aleu, 
Mañanes, Iglesias (Beltra, min 46), 
Piera (Adalid, min 53), Salerno 
(Barry, min 22) i Essabahi.

ÀRBITRE: Jordi Bejar assistit a les 
bandes per Manuel Gómez i Lucas 
Martín. Amonestacions per Cirera, 
López i Ramírez pel Cardedeu i 
Simarro pel Masnou.

GOLS: 1-0, Cirera, min 33; 2-0, Pinto, 
min 40; 2-1, Barry, min 49; 2-2, 
Adalid, min 56.

El jugador del CF Les Franqueses Javier Sánchez, en una acció del darrer partit a casa davant el Singuerlín

A les Franqueses se li 
escapa un punt amb el líder 
al temps de descompte

Javier Sánchez va obligar els 
visitants a fer un pas enrere, 
i a aguantar amb un home 
menys durant mitja hora. Els 

d’Alcaraz van defensar-se 
amb dents i ungles a la seva 
pròpia àrea per mantenir 
l’empat. No obstant això, en 

la darrera jugada de partit, 
Touray no va refusar bé una 
centrada lateral i es va fer el 
2-1.

Barcelona

EL 9 NOU

Una acció desafortunada a la 
darrera de jugada va acabar 
amb les aspiracions de Les 
Franqueses de treure un 
resultat positiu del camp del 
líder, el Júpiter.

La primera part va ser de 
complet domini local, de fet, 
el porter visitant, Raúl Otón, 
va ser el protagonista del 
primer període amb les seves 
aturades. Tot i això, no va 
poder evitar l’1-0, obra d’Hai-
tam al minut 34. La imatge 
de les Franqueses va ser molt 
millor al segon temps i poc 
va tardar a trobar el camí del 
gol. Lamin, en un contracop, 
va forçar un clar penal, que 
va ser transformat per Joel, 
al minut 56. L’expulsió de 

CE Júpiter                       2

Xavier, Haitam (Björnsson, min 
84), Peña, Amante (Enrique, min 
84), Lolo, Genesca, Muñoz (Barón, 
min 79), Garcia, Montecinos, Vaca 
(Saumell, min 73) i Porta.

CF Les Franqueses           1

Otón, Senye, Llanes, Joel, Atanasio, 
Lamin (Alan, min 57), Javier Sánchez, 
Diallo, Bansar (Toure, min 46), 
Tormo (Touray) i Suárez.

ÀRBITRES: Íker Aguirrebeitia 
assistit a les bandes per Yeray 
Saucedo i María del Castillo García. 
Amonestacions per Garcia del Júpiter 
i Toure, Suárez, Bansar, Touray i dues 
amonestacions per Javier Sánchez de 
Les Franqueses.

GOLS: 1-0, Haitam, min 34; 1-1, Joel 
(p), min 56;  2-1, Touray p.p, min 90.
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La Molletense, amb el triomf, és tercera i l’Ametlla encadena set partits sense guanyar
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El Sant Celoni i el Canovelles, que arribaven primer i segon de la lliga, respectivament, van enfrontar-se dissabte

El Sant Celoni derrota el 
Canovelles als últims instants

Canovelles

EL 9 NOU

Un gol a l’últim minut de 
l’afegit va donar la victòria al 
Sant Celoni dissabte al camp 
del Canovelles (0-1). Amb 
aquest resultat, els del Baix 
Montseny són més líders 
i guanyen arguments per 
aconseguir l’ascens en acabar 
la temporada. El Canovelles, 
que era segon abans del par-
tit, ha caigut al cinquè lloc.

Malgrat tenir moltes 
baixes i jugar al camp del 
Canovelles –una de les reve-
lacions del curs– el Sant 
Celoni va prendre el pols del 

joc i va tenir ocasions clares 
a la primera meitat, davant 
un Canovelles encara tímid 
en el joc. A la segona part, la 
balança es va equilibrar. Els 
locals van generar oportuni-
tats de gol i van donar guerra 

fins al minut 30 de la segona 
part. Després van continuar 
jugant amb l’objectiu de 
mantenir un empat que el 
Sant Celoni va trencar amb 
un gol de cap de Salvans en 
un córner. 

Llerona

EL 9 NOU 

La victòria contra La Torre-
ta, dissabte (5-3), serveix al 
Llerona per consolidar-se 
com l’equip més en forma 
del grup 9, amb cinc victòries 
dels últims cinc partits dis-
putats. La Torreta, en canvi, 
es manté últim de la lliga. 

El partit de la jornada 
passada va començar molt 
bé per al Llerona. L’equip es 
va avançar amb dos gols de 
Fijóo i Víctor a la primera 
meitat (2-0). A l’inici de la 
segona, van mantenir el bon 
ritme de joc, a diferència de 
la Torreta, que va abaixar-

lo. Feijóo i Víctor, una altra 
vegada, van posar l’avantatge 
de 4-0 per al Llerona. Amb 
el convenciment de tenir el 
partit encarrilat, els locals 
es van relaxar i la Torreta va 
posar més homes en atac. Els 
visitants van escurçar dis-

tàncies amb gols de Betran i 
Gharbi i, fins i tot, van lluitar 
per fer el tercer. Un gol de 
Fuentes, per al Llerona, però, 
va trencar les aspiracions de 
la Torreta (5-2), que només 
va tenir temps de marcar una 
vegada més a l’afegit (5-3).

El Llerona es consolida com 
l’equip més en forma del grup
Amb la victòria contra La Torreta, ja són cinc victòries seguides

UE Canovelles 0

Romaán, González, Amores, 
Masip (Castro), Arias, Corretjer 
(Resina), Vicente, Moreno, Guàrdia 
(Barragan), Berruezo, Martínez i 
Parra (Anfruns). 

FC Sant Celoni 1

Morera, Guillén, Peña, Albarran, 
Lazarevic, Gestí, Boix (Argemí), 
Cullell (Pan), Hernández, Iraberri 
(Salvans) i Muniesa. 

ÀRBITRE: Jaime Rodríguez. Targetes grogues: Moreno, Guàrdia, Arias (2), 
González i Anfruns, del Canovelles, i Albarran, Muniesa, Boix i Pan, del Sant 
Celoni.

GOLS: 0-1, Salvans, 89. 

CE Llerona 5

Bartolomé, Encinas, Alejandro, 
Feijóo, Esteban (Pastor), Domingo 
(Conesa), Podall, Cabrera (Fuentes), 
Víctor (Sofian), Sabaté i Cabezuelo 
(Biedma). 

CF La Torreta 3

Pinedo, Becerra (Hidalgo), Vargas, 
Joel, Mateo (Puyosa), Balde, Jiménez 
(Ivan), Sánchez (Romay), Bertran, 
Gharbi i Marroun (Linares). 

ÀRBITRE: Ot Vivet. TG: Joel, Gharbi, Vargas i Ivan, de la Torreta.

GOLS: 1-0, Feijóo, min 22; 2-0, Víctor, min 42; 3-0, Feijóo, min 47; 4-0, Víctor, 
min 51; 4-1, Bertran, min 59; 4-2, Gharbi, min 68; 5-2, Fuentes, min 88; 5-3, 
Puyosa, temps afegit.

Un gol sobre 
la campana 
esguerra el partit 
al Sant Feliu

Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU 

El Sant Feliu tenia mig partit 
guanyat quan el Sant Julià 
els va empatar amb un gol 
quan quedaven pocs minuts 
per acabar (2-2). El matx, 
que es va disputar dissabte, 
va ser molt repartit pels 
dos equips, almenys quan a 
joc. El Sant Julià va tenir un 
parell d’ocasions clares als 
primers minuts, però el Sant 
Feliu va aconseguir avançar-
se amb una jugada assajada 
de córner, que va acabar amb 
la pilota dins d’un cop de cap 
de Cunill. El Sant Julià, però, 
guanyava en intensitat, i va 
marcar l’empat quan faltaven 
pocs instants pel descans. 
A la segona part, Nortes va 
tornar-se a avançar per al 
Sant Feliu amb un gol de 
vaselina. Però aviat l’àrbitre 
va expulsar Ivan Garcia, del 
Sant Feliu, per doble groga, 
abans que el Sant Julià signés 
l’empat amb un gol que nin-
gú s’esperava.
    CF Sant Julià: Ramos, Fer-
nández (Martí Oller), Del 
Pozo, Joan Oller (Molina), 
Vila, Roquet, Puig (Oliver), 
Layach (Lendinez), Torrents, 
Morató i Godayol (Gerard).  

CF Sant Feliu: Villar, 
Leonardo, Cunill, Pujol, 
Marín, Nortes, Rodríguez 
(Turón), Guillem (Valle-
jo), Castro (Saïd), Posas i 
Berenguer (Ivan). 

Àrbitre: Roger Boada. 
TG. Layach, Vila i Puig, del 
Sant Julià, i Berenguer, Nor-
tes, Pujol, Ivan (2), Marín, 
Cunill, Castro i Leonardo, del 
Sant Feliu.

GOLS: 0-1, Cunill, min 19; 
1-1, Puig, min 45; 1-2, Nortes, 
min 68; 2-2, Torrents, min 89.

El Bigues 
s’endú una 
derrota del camp 
del Pradenc (2-1)
Prats de Lluçanès

El Pradenc va avançar-se amb 
un gol al minut 17. El marca-
dor ja no es va moure més en 
tota la primera meitat. A la 
segona, el Bigues va retallar 
distàncies, amb un gol de Dio-
nisio, però el Pradenc va fer 
el 2-1 dos minuts després. El 
Bigues és últim a la taula.
    CF Bigues: Espinar, Oriol, 
Justícia, Barrera, Restoy 
(Lozano), Dionisio, Vilarde-
bó (Ávila), Conte (Navarro), 
Mollet (Maspons), Muñoz i 
Olivé. 

GOLS: 1-0, Parés, min 17; 
1-1, Dionisio, min 63; 2-1, 
Martín, min 65. 

Aiguafreda, 1 
Taradell, 1
Aiguafreda

El Taradell va empatar el par-
tit quan faltaven dos minuts 
pel 90. Abans, al minut 19, 
Marc Bach havia encetat la 
llauna per l’Aiguafreda.

Centelles, 3 
O. La Garriga, 1
Centelles

L’Olímpic va anar a sempre 
a remolc del marcador. Dels 
vallesans, només va ser capaç 
de marcar Nabil, que va sig-
nar el 2-1 al minut 60.

Vilamajor, 4  
Santa Eulàlia, 2
Sant Antoni de Vilamajor

El Vilamajor i el Santa Eulà-
lia es van intercanviar els 
primers gols. Lagé va marcar 
el 4-2 definitiu al 80.

Lliçà d’Amunt, 1 
Palautordera, 2
Lliçà d’Amunt

El Palautordera va resoldre 
el partit a la primera meitat. 
Javi López va sentenciar amb 
el 2-1 al minut 28.

Bellavista M., 1 
Cardedeu B, 4
Les Franqueses del Vallès

Malgrat que el Bellavista 
Milan va marcar el primer 
gol, el Cardedeu B va remun-
tar amb un doblet de Fiallo i 
gols de Carmona i Garcia.

Martorelles, 2 
Montmeló, 1
Martorelles

El Martorelles va haver de 
remuntar un gol en contra 
del Montmeló per guanyar. 
Els dos gols dels locals els va 
fer Oriol Mestres.

Montornès Nord, 3 
Llinars, 2
Montornès del Vallès

El partit va avançar amb 
alternança de gols. Un gol 
d’Ignasi Abad, a les acaba-
lles, va donar la victòria al 
Montornès Nord (3-2).

Parets B, 1 
Vilanova, 3
Parets del Vallès

El Vilanova es va situar amb 
un avantatge de 3-0 al minut 
76. El Parets B només va 
tenir temps de fer un gol, al 
86, que va marcar Nieto.

Santa Perpètua, 3 
Atlètic Vallès, 1
Sta. Perpètua de Mogoda

El Santa Perpètua es va avan-
çar amb gols de López, Òscar 
i Costa. Ávila va marcar 
l’únic de l’Atlètic Vallès a les 
acaballes.

Els del Baix Montseny mantenen l’avantatge en el liderat
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La jugadora del Llerona Paula Aguilera s’escapa de la jugadora del Girona Maria Peña, autora d’un ‘hat-trick’

Dos gols en 
dos minuts 
condemnen el 
Palautordera

Barcelona

EL 9 NOU

Ni avançant-se en el mar-
cador, com va ser el cas 
de diumenge, li serveix 
al Palautordera per veure 
la llum al final del túnel. 
Tampoc l’arribada del nou 
entrenador, Lluís López, que 
porta dues jornades al cap-
davant de l’equip, ha servit 
per canviar la dinàmica d’un 
equip que porta set derrotes 
consecutives i onze derrotes 
i un empat en les últimes 
dotze partits. Diumenge, el 
Martinenc en va fer prou 
fent  dos gols en dos minuts 
al tram final del partit per 
aconseguir el triomf. Tot i 
això, Marina, al minut 14, 
va avançar les visitants. El 
Palautordera va tenir un cert 
domini en el joc i se sentia 
còmode en el partit davant 
un Martinenc que tampoc 
creava gaires ocasions. Les 
locals van trobar els gols als 
minuts 74 i 75 amb dos gols 
de Restrepo consecutius.

Victòria clau del 
PBB La Roca, 
que es manté  
al segon lloc

Santa Susanna

EL 9 NOU

Victòria clau l’aconsegui-
da aquest diumenge per 
la Penya Blanc-i-Blava de 
la Roca davant l’AE Santa 
Susanna. L’equip que entre-
na Miguel Ángel Cruz es va 
imposar per 1 gol a 4 a un 
rival que tenia just per sota 
a la classificació i que, en 
cas d’haver perdut, hauria 
empatat a punts amb les 
roqueroles. La victòria, en 
canvi, serveix perquè les 
vallesanes es mantinguin en 
la segona posició, a 10 punts 
del líder Porqueres i a més 
d’una victòria del quart clas-
sificat.

Zori va obrir el marcador 
a les acaballes de la primera 
part. Andrea Márquez va 
marcar el 0-2 tot just tornar 
del descans i Coral i Yeimi 
Magdalena van sentenciar 
després que les locals reduïs-
sin la distància.

Llerona

EL 9 NOU

L’aturada nadalenca no li ha 
provat gens a un Llerona que 
havia acabat l’any amb bones 
sensacions i millor dinàmica 
i que aquest diumenge va 
encaixar una clara derrota 
davant el Girona (1-5) en 
un partit no gaire reeixit de 
les de Joan Garcia, que van 
haver d’anar a remolc des de 
molt aviat.

El Girona va encarar bé el 
partit gràcies a un gol molt 
matiner; al minut 6, a la sor-
tida d’un córner no gaire ben 
defensat pel Llerona, Andrea 
Rosa va marcar el 0-1 avan-
çant-se a la defensa al primer 
pal. Pels volts de la mitja 
hora de joc les gironines van 
ampliar el marcador amb 
el primer dels tres gols que 
va aconseguir Maria Peña. 
Abans del descans les de 

L’aturada nadalenca 
no li prova gens al Llerona
L’equip de Joan Garcia perd contra el Girona (1-5)

Joan Garcia van poder reta-
llar distàncies en un parell 
d’ocasions, una de les quals 
molt clara, a peus de Paula 
Fernández, que va aturar la 
portera del Girona.

Durant els primers minuts 
de la represa es va notar una 
millora del Llerona i això va 
fer que, finalment, arribés 
el premi del gol; va ser una 
bona acció començada des 
del darrere, amb bones com-
binacions i una bona passada 

filtrada a l’espai perquè la 
jugadora juvenil Alba López 
marqués l’1 a 2. Les sensaci-
ons eren bones i el Llerona 
veia possible l’empat, però el 
Girona va esvair tota opció 
amb una bona combinació 
per fer l’1 a 3.

A partir d’aquest moment 
el Llerona es va desinflar 
físicament i anímica i, amb 
un xic de mala fortuna inclo-
sa, va encaixar dos gols més 
fins a l’1 a 5 definitiu.

CE Llerona 1

Mar, Mireia, Tania, Claudia, 
Fernández, Xènia, Alba, Judit, 
Aguilera, Maria i Mariona [onze 
inicial]; Irene (ps), Marta, Paola, 
Llorente, Alyssa Ángela i Isona.

FC Girona 5

Sacrest, Lloret, Planas, Zurita, 
Rosa, Parella, Brugués, Rodríguez, 
Caballero, Peña i Casadevall [onze 
inicial]; Lucía Duque (ps), Miren 
Duque, Góngora, Godoy, Blasco i 
Uriel.

ÀRBITRE: Ahmed Rida El Bakkali, assistit a les bandes per Izan Ozaez i Bakr El 
Hamaidi. No hi van haver targetes.

GOLS: 0-1, Rosa, min 6; 0-2, Peña, min 28; 1-2, Alba, min 53; 1-3, Peña, min 56; 
1-4, Alyssa Ángela (pp), min 66; 1-5, Peña, min 80.

FC Martinenc 2

Ródenas, Carulla, Riera, Tudela, 
Restrepo, Ventura, López, Lara, De 
Rull, Bolta i Ester Ruiz [onze inicial]; 
Erica Ruiz (ps), Pérez, Del Barrio, 
Aballanet, Roselló i Amorós.

CF Palautordera 1

Aura, Laura, Anna Otero, Anna Clos, 
Rut, Ona Juan, Ania, Isidora Pilar, 
Marina, Queralt i Claudia [onze 
inicial]; Ona Figueras i Lucía.

ÀRBITRE: Gaspar Bermúdez, assistit 
a les bandes per Raúl Alarcón i 
Gerard Ferrer. Targetes: Aballanet 
del Martinenc i Aura, Laura, Marina 
(VD) i José Ortega (delegat) del 
Palautordera.

GOLS: 0-1, Marina, min 14; 1-1, 
Restrepo, min 74; 2-1, Restrepo, min 
75.

AE Santa Susanna 1

Gallardo, Roura, Inglés, Emma 
Fernández, Florido, Ramírez, López, 
Rausi, Borrallo, Ariza i Rivas [onze 
inicial]; Maresma, Pujades, Martín, 
Vélez, Pazos, Guitart, Sanz i María 
Fernández.

PBB La Roca 4

Uceda, Cristina, Tania, Ortiz, 
Yaiza, Márquez, Zori, Laia, coral, 
Marina Alexandra i Santasusana 
[onze inicial]; Judit, Bernés, Yeimi 
Magdalena, Laura, Claudia i Barbi.

ÀRBITRE: Yeray Ballesteros, assistit 
a les bandes per Èric Moreno i 
Aleix Hidalgo. Targetes: Borrallo i 
Maresma de l’AE Santa Susanna i 
Zori, Coral, Claudia i Miguel Ángel 
Cruz (entrenador) del PBB La Roca.

GOLS: 0-1, Zori, min 38; 0-2, 
Márquez, min 47; 1-2, María 
Fernández, min 56; 1-3, Coral, min 65; 
1-4, Yeimi Magdalena, min 87.
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Tres campions del Belulla 
en les darreres finals 
de l’Open de Nadal

El Recanvis Gaudí Mollet 
entra en zona de descens
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Ignasi Belver no arriba a impedir l’intent de triple d’Artur Alaminos

Salou

EL 9 NOU

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
va començar l’any 2023 tal 
com va acabar el 2022, amb 
derrota. Una derrota signi-
ficativa perquè suposa que 
l’equip que entrena Josep 
Maria Marsà entri per prime-
ra vegada aquesta temporada 
en la zona de descens directe. 
El Mollet va perdre contra 
un dels seus rivals directes, 
el Brisasol-CB Salou, per un 
rotund 101-72. Amb aquesta 
derrota ja n’ha encadenat 
sis de consecutives, se situa 
en zona de descens directe, 
i té el basket-average perdut 
contra un dels seus rivals 
directes –al primer partit de 
la temporada els molletans 
havien vençut el Salou per 
85-68– tot just començar la 
segona volta.

Si al primer partit de lliga 
era el Salou qui es va presen-
tar al municipal Plana Lledó 
amb pocs efectius, aquest 
cop va ser tot al contrari. 
Marsà tan sols comptava amb 
nou jugadors, mentre que 
el Salou comptava amb la 
banqueta gairebé al complet 
i amb una nova incorpora-
ció: Jabulani Jabari Newby. 
L’escorta canadenc-jamaicà 
no va ser el més destacat del 
seu equip –ho va ser el lituà 

Justinas Olechnavicius– però 
va deixar detalls de gran qua-
litat repartint joc per als seus 
companys –sis assistències.

Com ja li ha passat en 
altres partits, el Mollet no va 
començar gaire fi i de segui-
da va encaixar un parcial 
d’11-0 que el deixava 11-2 
poc després de començar. 
Defensivament el Mollet va 
deixar massa opcions a un 
Salou que, a més, va mostrar-
se especialment encertat 
en el llançament exterior. 
Olechnavicius i Adrià Ara-
gonès ja van mostrar el seu 
encert per iniciar aquest 
parcial inicial, i s’hi van afe-
gir Javi Hernández i Jamal 
Barksdale –entre els quatre 
van encistellar 14 dels 15 tri-
ples del seu equip.

Dos triples de Marc Pagès i 
de Xavi Assalit van situar el 
Mollet a sis punts, una dife-
rència que el Salou va tornar 
a eixamplar a base de triples 
i d’una defensa molt exhaus-
tiva que va deixar els molle-
tans per sota dels 20 punts a 
cada quart a partir del segon. 
Olechnavicius amb 31 punts 
i cinc triples, Baksdale amb 
20 punts i quatre triples 
van ser un malson per a un 
Mollet que va tenir en Ima-
nol Martínez –16 punts– i 
Dejan Ilincic –19 punts– els 
jugadors més destacats.

Brisasol-CB Salou 101

Justinas Olechnavicius (31), Artur 
Alaminos (8), Javier Hernández (12), 
Courtney Jamal Barksdale (20) i Adrià 
Aragonès (6) [cinc inicial]; Oscar 
Ngomo (2), Íker Montero (5), Gonzalo 
Baltà (10), Jabulani Jabari Newby (2), 
Raúl Neila i Ronald Gundo Gombe (5).

Rec. Gaudí CB Mollet 72

Marc Sesé (7), Guillem Sabatés (7), 
Imanol Martínez (16), Carles Marzo 
(2) i Dejan Ilincic (19) [cinc inicial]; 
Ignasi Belver (4), Xavier Assalit (4), 
Toni Figuerola (10) i Marc Pagès (3).

ÀRBITRES: Miquel Remisa i Marc Garcia. No hi van haver eliminats per cinc 
faltes personals.

PARCIALS: 32-24 [primer quart]; 55-41 [descans]; 77-55 [tercer quart] i 101-72.

Sant Feliu de Llobregat 

EL 9 NOU

El retorn a la competició 
no li va provar gaire al CB 
Granollers-Pisos.com. No 
era un retorn fàcil; s’enfron-
tava al líder, que tan sols 
havia cedit una derrota en 
tota la temporada i els de 
Toni Olivares no van acon-
seguir tombar el Pajarraco 
CB Santfeliuenc per segona 
vegada aquesta temporada. 
El Granollers va plantar-li 
cara durant tres dels quatre 
parcials però el va penalitzar 
excessivament un mal segon 
quart per acabar perdent 
–setena derrota de la tempo-
rada– 94 a 76.

CB Santfeliuenc 94

Martín (6), Expósito (6), Martínez 
(11), Bria (28) i Diop (14) [cinc 
inicial]; Ortiz, Castellón, Zanca (11), 
Vera, Llorens (4) i Codinachs (14).

CB Granollers 76

Salmerón (6), Seidi (15), Viñallonga 
(5), Homs (18) i Maspons (4) [cinc 
inicial]; Àlex Castro (9), Serra (2), 
Murciano, Iván Castro (4), Auró (13) 
i Torné.

ÀRBITRES: Pol Guadalajara i Isaac Garcia. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Auró del CB Granollers-Pisos.com.

PARCIALS: 23-21 [primer quart]; 56-31 [descans]; 75-57 [tercer quart] i 94-76.

LLIGA EBA

Un parcial de 33-10 deixa els de Toni Olivares sense opcions

El segon quart penalitza  
el Granollers contra el líder

El partit va començar equi-
librat, amb un Granollers que 
va respondre bé al parcial 
inicial de 6-0 del Santfeli-
uenc i mantenint la igualtat 
al marcador durant tot el 
primer quart, amb un triple 
final d’Àlex Castro.

Al segon quart, però, tot 
es va torçar. Els d’Olivares 

van encaixar un parcial de 
17-0 de sortida (40-21) que 
els va deixar totalment fora 
de la lluita per la victòria en 
només cinc minuts. Quan els 
granollerins van recuperar 
el seu nivell, el partit es va 
tornar a igualar i van acon-
seguir reduir una mica les 
distàncies.

Canovelles 

EL 9 NOU

La darrera jornada de l’Open 
de Nadal del Club Tennis 
Belulla de dijous va conclou-
re amb victòria de jugadors 
vallesans en tres de les qua-
tres finals que es van dispu-
tar.

En la categoria més vete-
rana de tot el torneig, la 
sènior +50, es van enfrontar 
dos jugadors del CT Belulla 
i el guanyador va ser Joan 
Llanos, que va derrotar per 
un doble 6-3 Rodrigo Izqui-
erdo. En la fase de consola-
ció de la mateixa categoria, 
novament entre dos juga-
dors del club vallesà, Josep 
Pardo es va imposar a David 
Sala. Martí Portas, també 
del Belulla, va superar Isaac 

Trigo, del Club de Tennis 
Sant Celoni, per 7-5 i 6-4. 
L’últim guanyador vallesà 
va ser en la categoria ben-
jamí masculí, en la qual el 
campió va ser Marc Pardo, 
també del Belulla, en supe-
rar en el desempat Biel Just 
per 1-4/5-4 i 10-7.

En l’única final sense par-
ticipació vallesana de dijous, 
Jan Garcia, jugador del CT 
Mataró, es va imposar a 
Mack Mena, del CT Cabrils. 
Amb aquests partits es va 
concloure una nova edició 
de l’Open de Nadal del CT 
Belulla amb una de les parti-
cipacions més altes de la seva 
història. Ara, l’organització 
de la competició ja posa la 
mirada en la següent com-
petició: l’Open de Setmana 
Santa.

Joan Cañellas, 
a la llista 
definitiva 
pel Mundial, 
malgrat la lesió

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU

Després d’uns dies de màxi-
ma incertesa al voltant de 
l’estat físic de Joan Cañe-
llas, aquest diumenge es va 
conèixer la llista definitiva 
de 18 jugadors per disputar 
el Campionat del Món, en 
la qual figurava el nom del 
jugador de Santa Maria de 
Palautordera.

El lateral vallesà va patir 
un petit trencament a la zona 
abdominal en l’estrena de 
l’equip estatal en el Torneig 
Internacional d’Espanya, 
disputat a Benidorm, davant 
de Romania (42-29) el dijous 
passat. Cañellas va haver 
d’abandonar la pista per la 
lesió, i ja no va participar en 
els altres dos enfrontaments 
davant Baréin (34-21) i l’Ar-
gentina (31-20). La presència 
de Cañellas en la cita mundi-
alista estava a l’aire, i fins i 
tot es va arribar a especular 
que el lateral del Fraikin BM 
Granollers Antonio García 
tornaria a la concentració per 
substituir el de Santa Maria 
de Palautordera. Finalment, 
el jugador del Kadetten 
sí que viatjarà a Cracòvia 
(Polònia), on aquest dijous 
el combinat estatal farà el 
seu debut –a 2/4 de 9 del 
vespre– davant la Selecció de 
Montenegro, possiblement el 
rival més complicat del grup.

LLIGA LEB PLATA

L’equip de Josep M. Marsà rep un correctiu molt dur a la pista del Salou (101-72)
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El Recam Làser Caldes va jugar aquest diumenge a la pista del PAS Alcoi

Dilluns, 9 de gener de 202332 HOQUEI

Alcoi

EL 9 NOU

El Recam Làser Caldes va 
sumar una nova derrota 
diumenge a la pista del PAS 
Alcoi per 6-3. Es tracta d’un  
resultat que, tot i així, els 
ha permès tancar la primera 
volta amb la classificació per 
la Copa del Rei consumada. 
A hores d’ara, l’equip que 
entrena Eduard Candami és 
setè a l’OK Lliga, dos punts 

OK LLIGA FEMENINA

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

L’ORKLA Bigues i Riells 
va imposar la seva lògica 
dissabte al pavelló de Can 
Badell i va guanyar sense 
gaires dificultats l’Igualada 
(4-1), després de dos partits 
sense sumar la victòria. Les 

vallesanes van aconseguir el 
domini del joc des de l’inici 
i al minut 9, Gal·la Solé, va 
fer el primer gol del parit 
després d’un bon moviment 
en atac. Marta Borràs va aga-
far-ne el relleu dos minuts 
després amb un gol de falta 
directa que va encarrilar el 
partit. Solé, una altra vega-
da, va eixamplar l’avantatge 
per al Bigues al minut 13.

El conjunt vallesà cada 
vegada es troba més còmode 
en el dibuix de l’entrena-
dor Bruno Afonso. Malgrat 
el gol de l’Igualada a pocs 
minuts de començar el 
segon temps –un contraa-
tac que va anotar  Carolina 
Herrera–, el Bigues va poder 
mantenir la regularitat 
durant tot el matx. La prova 
va ser un altre gol de Bor-
ràs, que va transformar sola 
davant de la portera després 
d’una jugada col·lectiva. 
Amb aquest resultat, el 
Bigues és sisè a la classifica-
ció, a l’espera de certificar 
el passi a la Copa de la Reina 
la setmana que ve contra el 
Liceo. Llavors hauran de ser, 
almenys, vuitenes.

va fer el 2-2 gairebé sobre la 
botzina del descans.

A la represa, l’Alcoi es 
va fer fort. El Recam Làser 
Caldes jugava sense fluïdesa 
en atac i una pèrdua dels 
vallesans va generar una 
situació de contraatac que 
Ceschin, una altra vegada, va 
fer servir per fer el 3-2. Una 
altra jugada, al minut 31, va 
dur Ferran a situar l’Alcoi 
amb un 4-2 a favor. El Caldes, 
però, es va poder recuperar 
amb un gol d’Álvaro i la va 
tenir per marcar l’empat a 4, 
malgrat no arribar-hi. El PAS 
Alcoi, en canvi, va aprofitar 
una altra errada en defensa 
del Caldes i Ferran va anar a 
trobar el 5-3 amb una rema-
tada al segon pal.

Als últims minuts, els dos 
equip van arribar-hi amb 
intercanvi de cops. El Recam 
Làser Caldes va estar massa 
precipitat en atac i l’Alcoi, 
per la seva banda, va aprofi-
tar-ho per fer el 6-3 final a 
través de Ceschin, al minut 
46. Amb aquesta derrota, ja 
en van dues de consecutives 
del Caldes. Segons l’entre-
nador, Eduard Candami, 
l’equip encara s’està adap-
tant als canvis, fruit de la 
pèrdua d’Alexandre Acsensi 
i la lesió de llarga durada de 
Xavi Rovira. “Hi ha jugadors 
que han d’adaptar-se a noves 
posicions i hem hagut de 
canviar automatismes i rees-
tructurar l’equip. Les nostres 
errades han fet que l’Alcoi 
s’imposi”, explicava Candami 
aquest diumenge.

El Caldes tanca la primera volta 
amb derrota, però jugarà la Copa

ORKLA Bigues i Riells 4

Saldaña, Solé, Ramon, Borràs i 
Ghirardello –cinc inicial–; Ylla, Vila, 
Vilarrasa i Igualada.

Igualada Femení 1

Batlle, Angrill, Miret, Bricolle i 
De Sivatte –cinc inicial–; Molina, 
Herrera, Martín, Navarrete i Balcells. 

ÀRBITRES: Marc Martín. TB: Angrill 
i Herrera, de l’Igualada.

GOLS: 1-0, Solé, min 9; 2-0, Borràs, 
min 11; 3-0, Solé, min 13; 3-1, 
Herrera, min 34; 4-1, Borràs, min 37.
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El Bigues va fer-se amo i senyor del partit contra l’Igualada que van disputar dissabte a casa

PAS Alcoi 6

Marc Grau Vila, Ferran, Ceschin, 
Morales i Pérez –cinc inicial–; 
Domínguez, Pujadas, Matías, Marc 
Grau Blanquer i Oltra.

Recam Làser Caldes 3

Pons, Presas, Gurri, Rodríguez i 
Álvaro –cinc inicial–; Gisbert, Llobet, 
Blanqué i González.

ÀRBITRES: Ivan González i Carlos 
Molines. Targetes blaves: Álvaro, del 
Caldes.

GOLS: 0-1, Álvaro, min 3; 1-1, 
Pujadas, min 17; 2-1, Ceschin, 21; 2-2, 
Llobet, min 24; 3-2, Ceschin, min 27; 
4-2, Ferran, min 31; 4-3, Giménez, 
min 37; 5-3, Ferran, min 45; 6-3, 
Ceschin, min 46.

per sota dels 20 que els valle-
sans s’havien marcat inicial-
ment.

La ratxa de resultats, això 
sí, no és la millor. Malgrat 
el bàlsam de l’empat contra 
el Barça abans de Nadal, el 
Caldes ja va certificar una 
altra derrota amb el Noia 
(0-7) dimecres de la setmana 

passada. Diumenge, contra 
l’Alcoi, la història es va repe-
tir però amb una bona notí-
cia: el debut del nou fitxatge, 
Dídac Llobet, que va marcar 
un gol. I una altra de dolenta: 
l’excés d’errors, que va aca-
bar conduint-los a la derrota. 
El partit, això sí, va començar 
prou bé pels interessos del 

Caldes. Álvaro Giménez va 
fer el 0-1 al minut 3, després 
d’una bona jugada col·lectiva 
de l’equip. El rival, però, va 
retallar distàncies aviat: pri-
mer, amb un gol de Pujadas 
i després, amb un altre de 
Ceschin (2-1). El Caldes, 
però, s’hi va poder tornar i el 
nou fitxatge, Dídac Llobet, 

Les vallesanes es retroben amb la victòria contra l’Igualada, a ritme de Borràs i Solé

El Bigues imposa el seu joc

Les errades condicionen el Recam Làser, que torna d’Alcoi després de perdre per 6-3

OK LLIGA MASCULINA
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BÀSQUET

Bàsquet. LEB Plata. 
Liga Regular Est

Hestia Menorca, 72 - CB L’Horta Godella, 60
CB Prat, 94 - FIBWI Palma, 59
CB Cornellà, 81 - CB L’Hospitalet, 70
CB Salou, 101 - R. Gaudí CB Mollet, 72
FC Cartagena CB, 73 - Huesca la Magia, 64
Safir Fruits Alginet, 86 - Gran Canaria, 76
Benicarló, 82 - Sant Antoni Ibiza, 87

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Hestia Menorca .............14 12 2 1062 922 26
 2.- Sant Antoni Ibiza ..........14 10 4 1070 957 24
 3.- CB Prat ............................14 10 4 1147 998 24
 4.- Gran Canaria ..................14 9 5 1033 964 23
 5.- CB Cornellà ....................14 9 5 1100 1010 23
 6.- Benicarló ........................14 9 5 1088 1034 23
 7.- FIBWI Palma .................14 7 7 1123 1172 21
 8.- FC Cartagena CB ...........14 6 8 962 952 20
 9.- Huesca la Magia ............14 6 8 967 1014 20
 10.- CB L’Horta Godella .......14 5 9 995 1021 19
 11.- CB L’Hospitalet .............14 5 9 996 1080 19
 12.- Safir Fruits Alginet .......14 4 10 895 1082 18
 13.- Brisasol- CB Salou .........14 3 11 1009 1116 17
 14.- R. Gaudí CB Mollet ..... 14 3 11 999 1124 17

Lliga EBA. Grup C

Santfeliuenc, 94 - CB Granollers, 76
Helios - Barça, sr.
Igualada, 54 - Martinenc, 59
Tarragona, 84 - Es Castell, 54
Navàs, 77 - Valls, 88
Sese, 75 - Esparreguera, 69
Roser, 70 - Anagán Olivar, 44

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santfeliuenc ...................12 11 1 1063 843 23
 2.- Barça ...............................11 9 2 893 699 20
 3.- Martinenc ......................12 8 4 897 818 20
 4.- Valls ................................12 8 4 887 820 20
 5.- Tarragona .......................12 7 5 887 826 19
 6.- Navàs ...............................12 7 5 873 828 19
 7.- Roser ...............................12 5 7 791 802 17
 8.- CB Granollers .............. 12 5 7 860 908 17
 9.- Es Castell ........................12 5 7 786 851 17
 10.- Anagán Olivar ................12 5 7 727 802 17
 11.- Sese .................................12 5 7 757 854 17
 12.- Esparreguera ..................12 4 8 801 893 16
 13.- Igualada ..........................12 3 9 767 848 15
 14.- Helios ..............................11 1 10 668 865 12

Copa Catalunya. Grup 3

CB Tarragona B, 69 - El Círcol Badalona, 61
AE Badalonès, 63 - Vic-Universitat Vic, 97
Barberà, 62 - Cerdanyola al Dia, 68
CB Ripollet, 86 - Sant Gervasi 1, 75
Basket Almeda, 67 - Sant Cugat Negre, 91
BC Tecla Sala, 95 - Bàsquet Sant Boi, 71
UB Sant Adrià, 63 - CN Caldes, 56

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Cerdanyola al Dia ....10 10 0 766 635 20
 2.- Sant Cugat Negre ..........10 9 1 870 701 19
 3.- CB Ripollet .....................10 8 2 785 703 18
 4.- Baricentro Barberà ........10 7 3 690 666 17
 5.- Vic-Universitat Vic .......10 5 5 684 691 15
 6.- Basket Almeda ...............10 5 5 631 667 15
 7.- Bàsquet Sant Boi ...........10 5 5 651 709 15
 8.- BC Tecla Sala..................10 4 6 725 680 14
 9.- El Círcol Badalona .........10 4 6 616 622 14
 10.- UB Sant Adrià ................10 4 6 671 691 14
 11.- CB Tarragona B ..............10 3 7 622 666 13
 12.- AE Badalonès .................10 2 8 662 745 12
 13.- Sant Gervasi 1.............. 10 2 8 650 746 12
 14.- CN Caldes .................... 10 2 8 571 672 12

Primera Categoria.  
Fase Prèvia-01

UB Mir, 84 - AECAM Malgrat, 81
CB ADEPAF, 76 - Bàsquet Girona, 89
El Masnou , 64 - CB Granollers 2, 79
CESET, 71 - CB Blanes, 56
CB Argentona, 92 - CE Palamós, 62
Ripotrans CB Lliçà, 58 - CB Salt, 71
CB Quart, 88 - CB Cabrera, 86

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Bàsquet Girona ..............11 10 1 948 722 21
 2.- CB Argentona ................11 8 3 864 757 19
 3.- CESET .............................11 8 3 785 712 19
 4.- CB Granollers 2 ........... 11 7 4 748 690 18
 5.- CB ADEPAF ...................11 7 4 791 763 18
 6.- UB Mir ............................11 7 4 784 766 18
 7.- AECAM Malgrat ...........11 5 6 819 828 16
 8.- CB Blanes .......................11 5 6 720 732 16
 9.- CB Cabrera .....................11 5 6 759 791 16
 10.- CB Salt ............................11 4 7 774 813 15
 11.- El Masnou  .....................11 4 7 767 826 15
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 11 3 8 680 769 14
 13.- CE Palamós ....................11 2 9 693 822 13
 14.- CB Quart.........................11 2 9 726 867 13

Segona Categoria

CB Les Franqueses, 70 - CB Sant Celoni, 58
Pineda de Mar, 76 - Vilanova del Vallès, 33
CB Parets, 65 - CB Calella, 51

Santa Susanna, 81 - Mataró Parc Boet, 72
CB Mollet B - Maristes Ademar B, sr.
CB Llinars, 94 - Bàsquet Alella, 63
Descansa: CB Vilassar de Dalt

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Parets ..................... 10 8 2 661 555 18
 2.- CB Vilassar de Dalt .......10 8 2 714 612 18
 3.- UER Pineda de Mar ......10 7 3 624 562 17
 4.- CB Mollet B ................... 9 7 2 664 572 16
 5.- CB Calella .......................10 6 4 660 648 16
 6.- CB Les Franqueses ...... 10 5 5 712 697 15
 7.- Vilanova del Vallès ..... 10 5 5 577 635 15
 8.- Mataró Parc Boet...........10 4 6 669 678 14
 9.- Bàsquet Alella ................11 3 8 720 818 14
 10.- CB Llinars .................... 10 3 7 606 639 13
 11.- Santa Susanna..................9 4 5 566 633 13
 12.- CB Sant Celoni ............ 10 2 8 600 678 12
 13.- Maristes Ademar B .........9 2 7 528 574 11

Tercera Categoria

Canovelles BC, 69 - Bàsquet Sant Pere B, 62
CB La Garriga, 73 - CN Terrassa B, 53
AB Ronçana, 61 - CB Granollers 3, 79
Montmeló CB, 65 - CB Castellar B, 63
Sant Quirze BC, 56 - St Jordi de Rubí B, 91
CB Mollet, 62 - Sabadell Vallès, 58
CB L’Ametlla - CN Caldes B, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St Jordi de Rubí B ..........11 9 2 830 669 20
 2.- Montmeló CB .............. 11 8 3 752 649 19
 3.- CB Granollers 3 ........... 11 8 3 762 667 19
 4.- CB L’Ametlla ............... 10 8 2 707 564 18
 5.- Canovelles BC .............. 11 7 4 756 691 18
 6.- CB La Garriga .............. 11 6 5 725 667 17
 7.- Moldstock CB Mollet .. 11 6 5 683 673 17
 8.- CN Terrassa B ................11 5 6 672 769 16
 9.- Bàsquet Sant Pere B ......10 5 5 663 633 15
 10.- CN Caldes B ................. 10 5 5 604 635 15
 11.- CB Castellar B ................11 3 8 755 794 14
 12.- Sabadell BQ Vallès ........10 3 7 619 646 13
 13.- AB Ronçana ................. 11 2 9 625 836 13
 14.- Sant Quirze BC ..............11 0 11 544 804 11

Femení. Copa Catalunya

Vilanova, 75 - Joventut les Corts, 64
C. Bianya Roser, 68 - AB Premià, 51
CB Granollers 1, 59 - EBAE Sese, 51
Bàsquet Safa Claror, 57 - Draft Gramanet, 85
TGN Bàsquet A - Tordera Unigirona, ajornat
CB Prat, 50 - CEJ l’Hospitalet, 63
Manresa CBF, 74 - CB Igualada, 38

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- C. Bianya Roser .............11 10 1 654 552 21
 2.- Manresa CBF .................11 8 3 658 561 19
 3.- Tordera Unigirona ........10 8 2 662 556 18
 4.- AB Premià ......................11 7 4 603 579 18
 5.- Draft Gramanet .............11 6 5 681 604 17
 6.- Vilanova .........................11 6 5 644 662 17
 7.- TGN Bàsquet A ..............10 6 4 541 527 16
 8.- CB Prat ............................11 5 6 582 623 16
 9.- CEJ l’Hospitalet .............11 4 7 599 619 15
 10.- Joventut les Corts .........11 4 7 624 648 15
 11.- EBAE Sese ......................11 4 7 614 647 15
 12.- CB Igualada ....................11 4 7 589 647 15
 13.- Bàsquet Safa Claror ......10 2 8 523 663 12
 14.- CB Granollers 1 ........... 10 1 9 462 548 11

FUTBOL

Futbol. Primera Catalana

CF Torelló, 2 - CF Parets, 2
EF Bosc de Tosca, 1 - UE Mollet, 0
CD Bescanó, 2 - FC Escala, 2
CF Caldes , 1 - EC Granollers, 2
UE Figueres, 3 - CE EF Mataró, 2
UE Can Gibert, 1 - CE Banyoles, 0
AEC Manlleu, 2 - CF Lloret, 2
CF Palamós, 2 - UE Vic, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FC Escala ....................12 10 1 1 27 12 31
 2.- EC Granollers .......... 12 7 3 2 24 11 24
 3.- CF Lloret ....................12 7 3 2 23 12 24
 4.- UE Figueres ...............12 7 2 3 18 14 23
 5.- CE Banyoles ...............12 6 3 3 14 8 21
 6.- UE Vic .........................12 5 4 3 18 13 19
 7.- UE Can Gibert............12 6 0 6 16 18 18
 8.- AEC Manlleu .............12 3 5 4 19 19 14
 9.- CF Torelló ..................12 4 2 6 17 20 14
 10.- CF Palamós.................12 4 2 6 14 22 14
 11.- CF Caldes  ................ 12 4 1 7 20 23 13
 12.- CE EF Mataró .............12 3 4 5 14 20 13
 13.- EF Bosc de Tosca .......12 3 2 7 14 21 11
 14.- CF Parets ................. 12 1 7 4 14 17 10
 15.- CD Bescanó ................12 2 3 7 15 28 9
 16.- UE Mollet ................ 12 1 4 7 7 16 7

Segona Catalana. Subgrup 2A

CE Navàs, 4 - Iberia At, 3
Racing Vallbona, 1 - St Genís-Penitentes, 1
CF Singuerlín, 0 - UD Parc, 2
CE Júpiter, 2 - CF Les Franqueses, 1
CF Ametlla, 0 - UD Molletense, 2
Descansa: CF Lloreda

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.

 1.- CE Júpiter ...................13 8 4 1 29 11 28
 2.- UD Parc ......................13 8 2 3 26 12 26
 3.- UD Molletense ........ 13 7 3 3 24 14 24
 4.- CF Singuerlín.............13 6 3 4 20 14 21
 5.- CE Navàs .....................13 6 2 5 21 22 20
 6.- CF Les Franqueses .. 13 6 2 5 15 16 20
 7.- St Genís-Penitentes ..13 4 4 5 17 24 16
 8.- CF Racing Vallbona ...13 3 3 7 17 17 12
 9.- Iberia At .....................12 3 2 7 20 36 11
 10.- CF Ametlla ............... 12 3 1 8 17 28 10
 11.- CF Lloreda ..................12 1 4 7 12 24 7

Subgrup B

Juventus-Lloret, 2 - UD Cirera, 2
UD Molinos, 0 - CF Argentona, 0
Premià CE - CE Vilassar de Dalt, sr.
UE Vilassar de Mar B, 2 - At Sant Pol, 0
FC Cardedeu, 2 - CD Masnou, 2
Descansa: CE Llavaneres

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Argentona ............13 8 4 1 28 16 28
 2.- UE Vilassar de Mar B 13 6 4 3 21 15 22
 3.- FC Cardedeu ............ 12 6 3 3 25 16 21
 4.- CD Masnou ................13 6 2 5 29 23 20
 5.- UD Molinos ...............13 4 6 3 14 12 18
 6.- UD Cirera ...................12 4 5 3 22 17 17
 7.- CE Llavaneres ............12 4 5 3 14 17 17
 8.- Juventus-Lloret .........13 4 4 5 23 23 16
 9.- At Sant Pol .................13 4 3 6 20 26 15
 10.- Premià CE...................12 3 1 8 17 32 10
 11.- CE Vilassar de Dalt ...12 1 1 10 14 30 4

Tercera Catalana. Grup 5

JE Santa Eugènia, 0 - UE Tona B, 2
CE Roda de Ter, 0 - St. Q. de Besora, 2
CE Aiguafreda, 1 - UD Taradell B, 1
UE Centelles, 3 - Olímpic la Garriga, 1
CF Folgueroles, 0 - CE Navàs B, 1
OAR Vic, 3 - CE Moià, 1
FC Pradenc, 2 - CE Bigues, 1
S Julià Vilatorta, 2 - St Feliu de Codines, 2
St Vicenç de Torelló, 2 - UE Seva, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Moià ......................14 10 1 3 31 19 31
 2.- Olímpic la Garriga... 14 10 1 3 28 20 31
 3.- UE Tona B...................14 9 2 3 28 17 29
 4.- UE Centelles ..............14 8 1 5 31 20 25
 5.- FC Pradenc .................14 8 1 5 29 22 25
 6.- St. Q. de Besora ..........14 7 4 3 25 20 25
 7.- St Feliu de Codines . 14 7 3 4 29 23 24
 8.- OAR Vic ......................14 6 4 4 21 21 22
 9.- CF Folgueroles ..........14 6 1 7 26 23 19
 10.- S Julià de Vilatorta ....14 5 4 5 23 28 19
 11.- JE Santa Eugènia .......14 5 3 6 25 27 18
 12.- CE Navàs B .................14 4 4 6 24 27 16
 13.- UD Taradell B ............14 4 3 7 27 31 15
 14.- CE Aiguafreda ......... 14 3 5 6 28 34 14
 15.- UE Seva .......................14 2 6 6 16 21 12
 16.- CE Roda de Ter ..........14 3 2 9 14 29 11
 17.- St Vicenç de Torelló ..14 2 3 9 15 26 9
 18.- CE Bigues ................. 14 2 2 10 21 33 8

Grup 9

CF Parets B, 1 - Vilanova del Vallès, 3
CF Vilamajor, 4 - CF Santa Eulàlia R, 2
UE Canovelles, 0 - FC Sant Celoni, 1
CE Lliçà d’Amunt, 1 - CF Palautordera, 2
CF Martorelles, 2 - CF Montmeló UE, 1
CD Montornès Norte, 3 - CE Llinars, 2
CE Llerona, 5 - CF La Torreta, 3
CA Bellavista Milán, 1 - FC Cardedeu B, 4
U. Santa Perpètua, 3 - At. Vallès, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FC Sant Celoni ......... 14 11 2 1 32 12 35
 2.- CD Montornès Norte 14 9 4 1 38 21 31
 3.- CF Martorelles ........ 13 9 3 1 33 17 30
 4.- Vilanova del Vallès . 14 9 3 2 34 22 30
 5.- UE Canovelles ......... 14 9 1 4 30 13 28
 6.- CF Vilamajor ........... 14 7 3 4 35 28 24
 7.- CF Parets B .............. 14 6 3 5 30 26 21
 8.- CE Llerona ............... 14 6 2 6 35 27 20
 9.- CE Llinars ................ 13 6 2 5 29 28 20
 10.- U. Santa Perpètua .....14 4 4 6 20 21 16
 11.- FC Cardedeu B ......... 14 3 5 6 31 29 14
 12.- CF Montmeló UE .... 14 4 2 8 22 40 14
 13.- At. Vallès ................. 14 3 4 7 26 35 13
 14.- CE Lliçà d’Amunt .... 14 4 1 9 28 40 13
 15.- CF Palautordera ...... 14 3 3 8 28 37 12
 16.- CF Santa Eulàlia R .. 14 2 5 7 20 33 11
 17.- CA Bellavista Milán 14 3 1 10 21 46 10
 18.- CF La Torreta .......... 14 2 2 10 17 34 8

Quata Catalana Grup 3

Montesquiu, 2 - Santa Eugènia, 4
Ripoll, 1 - Torelló, 0
Corcó, 7 - Vinyoles, 1
La Gleva, 4 - Ribetana, 1
Cantonigròs, 2 - Santperenca, 1
Vic Riuprimer, 2 - Gurb, 3
Olímpic la Garriga, 6 - Borgonyà, 0
Descansa: Voltregà

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Olímpic la Garriga... 12 10 1 1 33 11 31
 2.- La Gleva ......................12 10 0 2 38 12 30
 3.- Gurb ............................12 9 2 1 37 23 29
 4.- Cantonigròs ...............12 9 0 3 36 21 27
 5.- Corcó ...........................12 6 3 3 38 18 21

 6.- Santperenca ...............12 7 0 5 24 21 21
 7.- Voltregà ......................12 6 1 5 31 20 19
 8.- Ripoll ..........................12 6 1 5 27 32 19
 9.- Torelló ........................13 5 1 7 15 17 16
 10.- Vinyoles ......................13 5 0 8 31 45 15
 11.- Montesquiu ...............12 4 0 8 23 34 12
 12.- Vic Riuprimer ............11 4 0 7 17 28 12
 13.- Santa Eugènia ............12 2 1 9 19 36 7
 14.- Borgonyà ....................12 2 0 10 19 41 6
 15.- Ribetana .....................11 0 0 11 12 41 0

Grup 4

Calldetenes, 2 - Seva, 2
Taradell C, 4 - Aiguafreda, 1
Ol. La Garriga B, 3 - Centelles, 1
OAR Vic, 2 - Figaró, 0
Collsuspina, 2 - Castellterçol, 2
Balenyà, 1 - Sant Feliu, 2
Tona, 3 - Sant Hilari, 4
Viladrau, 1 - Riudeperes, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- OAR Vic ......................13 10 2 1 31 17 32
 2.- Ol. La Garriga B ....... 13 10 1 2 39 15 31
 3.- Balenyà .......................13 10 0 3 39 16 30
 4.- Sant Hilari ..................12 9 2 1 42 14 29
 5.- Castellterçol ...............13 8 3 2 44 17 27
 6.- Sant Feliu ................ 13 6 3 4 31 17 21
 7.- Calldetenes ................13 4 6 3 31 29 18
 8.- Collsuspina ................13 5 2 6 33 33 17
 9.- Tona ............................13 5 1 7 23 36 16
 10.- Riudeperes .................12 4 2 6 24 31 14
 11.- Taradell C ...................13 4 1 8 20 26 13
 12.- Figaró ....................... 13 3 4 6 18 25 13
 13.- Viladrau ......................13 3 3 7 16 33 12
 14.- Seva .............................13 1 4 8 13 37 7
 15.- Centelles ....................13 2 1 10 20 51 7
 16.- Aiguafreda............... 13 1 1 11 20 47 4

Grup 11

Corró d’Amunt, 3 - CF L’Ametlla B, 4
PBB La Roca, 2 - At. Vallès B, 0
Llinars B, 1 - Ramassà, 3
Santa Agnès, 1 - La Torreta B, 2
Sant Celoni B, 2 - E Pia Granollers, 4
AE l’Ametlla, 5 - Vilamajor B, 3
Descansa: Canovelles B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- PBB La Roca ............. 11 8 3 0 29 13 27
 2.- AE l’Ametlla ............ 11 7 3 1 30 20 24
 3.- Ramassà ................... 11 5 6 0 33 16 21
 4.- La Torreta B ............. 11 6 3 2 28 19 21
 5.- Corró d’Amunt ........ 12 5 3 4 30 31 18
 6.- Santa Agnès ............. 11 4 4 3 37 23 16
 7.- CF L’Ametlla B ........ 11 4 2 5 22 17 14
 8.- At. Vallès B .............. 11 3 4 4 14 13 13
 9.- Canovelles B ............ 11 4 1 6 20 26 13
 10.- Vilamajor B ............. 11 3 3 5 28 36 12
 11.- Llinars B .................. 11 2 3 6 17 25 9
 12.- Sant Celoni B ........... 11 1 2 8 9 35 5
 13.- E Pia Granollers ...... 11 1 1 9 23 46 4

Grup 12

La Llagosta, 4 - Palau-Solità i P, 1
Lliçà d’Amunt, 0 - AD Ripollet, 9
CD Sentmenat, 2 - Lliçà de Vall, 6
UE Mollet B, 4 - F Base Sentmenat, 0
Molletense, 3 - Martorelles B, 2
Sant Fost, 4 - Caldes B, 3
Descansa: Polinyà

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Polinyà ........................11 9 1 1 30 12 28
 2.- UE Mollet B ............. 11 8 3 0 44 9 27
 3.- La Llagosta .............. 10 8 0 2 35 15 24
 4.- Lliçà de Vall ............. 10 7 2 1 37 13 23
 5.- Martorelles B .......... 11 6 2 3 43 20 20
 6.- AD Ripollet ................11 5 3 3 23 12 18
 7.- Molletense............... 11 4 3 4 31 24 15
 8.- F Base Sentmenat ......11 4 2 5 30 20 14
 9.- Palau-Solità i P ..........11 3 2 6 19 26 11
 10.- Sant Fost .................. 11 3 1 7 30 33 10
 11.- Caldes B ................... 12 3 1 8 28 32 10
 12.- CD Sentmenat ...........11 1 0 10 7 52 3
 13.- Lliçà d’Amunt.......... 11 0 0 11 9 98 0

Futbol femení.  
Preferent. Subgrup 1.B

AE Santa Susanna, 1 - PBB La Roca, 4
CE Llerona, 1 - FC Girona, 5
EE Guineueta - FC Cerdanyola, sr.
UE Porqueres, 2 - CE Pontenc, 1
FC Martinenc, 2 - CF Palautordera, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Porqueres .............14 12 2 0 45 13 38
 2.- PBB La Roca ............. 14 9 1 4 30 18 28
 3.- FC Girona ...................14 7 3 4 32 19 24
 4.- AE Santa Susanna .....14 6 4 4 38 26 22
 5.- FC Cerdanyola ...........13 7 1 5 28 30 22
 6.- FC Martinenc .............14 6 2 6 34 30 20
 7.- EE Guineueta .............13 5 2 6 21 29 17
 8.- CE Llerona ............... 14 3 1 10 24 45 10
 9.- CE Pontenc .................14 3 1 10 24 46 10
 10.- CF Palautordera ...... 14 2 1 11 16 36 7

FUTBOL SALA

Futbol Sala. Tercera Divisió 
Estatal. Grup 1

Ol. Floresta, 5 - Gràcia FS, 4
Estel Vallseca, 4 - Montcada, 4
CN Caldes, 1 - Unió Sta. Coloma, 8
Arenys de Munt, 4 - Sant Quirze Vallès, 7
Rubí, 9 - St. Joan Vilassar, 5
Montsant, 4 - Castellar, 2
Mataró, 1 - FS Parets, 9
Prosperitat, 7 - Vacarisses, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Montsant ....................11 9 0 2 51 36 27
 2.- Rubí.............................11 6 1 4 45 33 19
 3.- Unió Sta. Coloma ......11 6 0 5 58 39 18
 4.- Sant Quirze Vallès.....11 5 3 3 49 35 18
 5.- Estel Vallseca .............11 5 2 4 36 32 17
 6.- Arenys de Munt ........11 5 2 4 44 42 17
 7.- St. Joan Vilassar .........11 5 2 4 51 54 17
 8.- Prosperitat .................11 5 2 4 37 45 17
 9.- Ol. Floresta.................11 4 4 3 39 38 16
 10.- CN Caldes ................ 11 5 1 5 41 50 16
 11.- Mataró ........................11 4 2 5 38 47 14
 12.- FS Parets .................. 11 4 1 6 44 39 13
 13.- Montcada ...................11 3 4 4 35 40 13
 14.- Gràcia FS ....................11 3 2 6 48 57 11
 15.- Castellar .....................11 2 4 5 39 46 10
 16.- Vacarisses ...................11 1 2 8 30 52 5

Divisió d’Honor Catalana. 
Grup 1

Sant Julià de Ramis, 3 - R. Santa Coloma , 4
Ciutat de Mataró, 7 - Girona EFS, 2
CFS Lloret, 1 - Unión Santa Coloma, 3
Fundació Terrassa, 5 - CEFS Manlleu, 2
Inter Esp.Malgrat, 9 - CFS Vilamajor, 0
Vilafant CFS, 0 - Sant Cugat FS, 3
Grups Arrahona, 3 - AE Xarxa Horta, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Fundació Terrassa .......9 8 1 0 48 26 25
 2.- CEFS Manlleu ..............9 7 0 2 44 26 21
 3.- Girona EFS ...................9 6 1 2 46 32 19
 4.- AE Xarxa Horta ...........9 5 3 1 46 21 18
 5.- Ciutat de Mataró .........9 5 1 3 42 32 16
 6.- Grups Arrahona ...........9 5 1 3 47 39 16
 7.- R. Santa Coloma  .........9 4 3 2 37 23 15
 8.- Sant Cugat FS ..............9 4 1 4 40 32 13
 9.- Inter Esp.Malgrat ........9 4 1 4 39 36 13
 10.- CFS Lloret ....................9 4 0 5 21 26 12
 11.- Vilafant CFS.................9 3 0 6 23 33 9
 12.- Unión Santa Coloma ...9 2 0 7 23 38 6
 13.- Sant Julià de Ramis .....9 0 0 9 20 46 0
 14.- CFS Vilamajor ........... 9 0 0 9 11 77 0

Futbol Sala femení. 
Segona Estatal. Grup 2

Intersala Zaragoza, 3 - Castelldefels, 3
Peña Deportiva, 3 - Ripollet, 7
Rubí, 4 - Penya Esplugues, 2
CN Caldes, 3 - La Concòrdia, 0
Castelló, 3 - L’Hospitalet, 4
Eixample, 7 - César Augusta, 4
Les Corts, 6 - A Sala Zaragoza, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Penya Esplugues........13 10 1 2 68 16 31
 2.- Les Corts.....................13 10 1 2 55 21 31
 3.- CN Caldes ................ 13 8 2 3 54 22 26
 4.- Eixample .....................13 7 5 1 44 24 26
 5.- Rubí.............................13 6 5 2 44 28 23
 6.- Intersala Zaragoza ....13 7 2 4 43 32 23
 7.- Castelló .......................13 7 1 5 37 21 22
 8.- Ripollet .......................13 5 3 5 53 37 18
 9.- L’Hospitalet ...............13 4 3 6 50 47 15
 10.- Castelldefels ..............13 4 3 6 26 38 15
 11.- César Augusta............13 4 2 7 38 38 14
 12.- La Concòrdia ..............13 2 1 10 15 45 7
 13.- A Sala Zaragoza .........13 1 2 10 18 106 5
 14.- Peña Deportiva ..........13 0 1 12 13 83 1

HANDBOL

Lliga Asobal

AX Puente Genil, 36 - Bidasoa-Irun, 35
Bada Huesca, 27 - BM Cangas, 27
BM Cuenca, 28 - Bathco Torrelavega, 28
Fraikin Granollers, 29 - Atl. Valladolid, 26
Abanca Ademar León, 30 - Barça, 42
Balonmano Sinfín, 26 - BM Guadalajara, 29
Cisne BM, 32 - BM Logroño La Rioja, 33
Helvetia Anaitasuna, 33 - TM Benidorm , 23

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................15 15 0 0 574 398 30
 2.- Fraikin Granollers .. 15 13 0 2 492 443 26
 3.- BM Cuenca .................15 9 3 3 452 424 21
 4.- Abanca Ademar León 15 8 2 5 507 494 18
 5.- Bathco Torrelavega ...15 8 1 6 479 473 17
 6.- Bidasoa-Irun ..............15 8 0 7 478 429 16
 7.- BM Logroño La Rioja 15 7 2 6 443 455 16
 8.- Helvetia Anaitasuna .15 6 2 7 439 440 14
 9.- AX Puente Genil .......15 6 2 7 470 491 14
 10.- TM Benidorm  ...........15 6 1 8 439 457 13
 11.- Atlético Valladolid ....15 5 3 7 437 460 13
 12.- Bada Huesca ...............15 4 3 8 472 476 11
 13.- BM Cangas .................15 4 2 9 422 461 10
 14.- BM Guadalajara .........15 3 2 10 418 489 8
 15.- Club Cisne BM...........15 3 1 11 427 485 7
 16.- Balonmano Sinfín .....15 2 2 11 397 471 6
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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: “INVENTEM UN PARC 
AQUÀTIC”. 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 d’Osona, el Ripollès, 
Vallès Oriental i el Moianès. 

Grup D

KH-7 BM Granollers, 31 - CH Bordils, 28
La Salle Montcada, 32 - Sant Martí 
Adrianenc, 27
OAR G. Sabadell, 41 - Mubak La Roca, 34
H Esplugues, 25 - H Sant Joan Despí, 24
H Sant Cugat, 31 - St E Palautordera, 30
UE Sarrià, 41 - H Terrassa, 22
H Banyoles, 34 - CH Poblenou, 29
St E Sesrovires, 30 - Joventut Mataró, 29

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- KH-7 BM Granollers 14 12 1 1 496 405 25
 2.- H Sant Cugat ..............14 11 2 1 452 405 24
 3.- H Esplugues ...............14 11 0 3 423 374 22
 4.- Mubak BM La Roca . 14 10 0 4 463 400 20
 5.- OAR Gràcia Sabadell 14 10 0 4 494 455 20
 6.- H Sant Joan Despí .....14 9 2 3 440 403 20
 7.- La Salle Montcada .....14 9 2 3 429 399 20
 8.- St E Palautordera .... 14 6 1 7 445 441 13
 9.- CH Bordils ..................14 4 3 7 403 414 11
 10.- UE Sarrià ....................14 5 0 9 404 411 10
 11.- St E Sesrovires ...........14 4 1 9 443 471 9
 12.- H Banyoles .................14 4 1 9 419 466 9
 13.- Sant Martí Adrianenc 14 4 0 10 593 395 8
 14.- Joventut Mataró ........14 2 1 11 380 429 5
 15.- CH Poblenou..............14 2 0 12 359 458 4
 16.- H Terrassa ..................14 1 2 11 373 690 4

Grup C

Palautordera-Salicru, 31 - Trapagaran, 27
Eibar Eskubaloia, 28 - Uharte, 26
San Antonio, 22 - BM Tarazona, 23
Bidasoa, 30 - Tolosa Eskubaloia, 30
Beti-Onak, 23 - Helvetia Anaitasuna, 29
CBM Romo Broker , 32 - Elgoibar, 17
BM Barakaldo, 22 - C Zaragoza, 39
Egia-Teila, 26 - Ereintza, 22

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CBM Romo Broker  ...14 12 1 1 449 319 25
 2.- Helvetia Anaitasuna .14 12 1 1 412 328 25
 3.- C Zaragoza .................14 11 0 3 436 360 22
 4.- Tolosa Eskubaloia .....14 8 3 3 407 360 19
 5.- Eibar Eskubaloia .......14 9 1 4 422 376 19
 6.- Trapagaran .................14 8 1 5 402 372 17
 7.- Palautordera-Salicru 14 7 0 7 389 403 14
 8.- Egia-Teila ...................14 7 0 7 402 417 14
 9.- Beti-Onak ...................14 6 1 7 404 406 13
 10.- Uharte.........................14 6 1 7 360 367 13
 11.- Hondarribia-Bidasoa 14 5 3 6 390 411 13
 12.- Ereintza ......................14 5 1 8 360 370 11
 13.- BM Tarazona ..............14 3 1 10 381 427 7
 14.- BM Barakaldo ............14 2 1 11 353 447 5
 15.- San Antonio ...............14 2 0 12 343 438 4
 16.- Elgoibar ......................14 1 1 12 298 407 3

Lliga Catalana. Grup A

CH Bordils, 28 - Mubak BM La Roca, 23
CA Sabadell, 15 - Handbol Molins, 25
Sant Cugat B, 31 - CH Cardedeu, 27
Handbol La Garriga, 27 - CH Vilamajor, 28

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Handbol La Garriga 12 9 0 3 345 309 18
 2.- CH Vilamajor .......... 12 8 0 4 362 358 16

 3.- Sant Cugat B ..............12 7 1 4 378 344 15
 4.- Handbol Molins ........12 7 1 4 354 318 15
 5.- CH Cardedeu ........... 12 5 1 6 346 361 11
 6.- Mubak BM La Roca . 12 4 1 7 364 379 9
 7.- CH Bordils ..................12 3 0 9 336 398 6
 8.- CA Sabadell ................12 3 0 9 344 362 6

Grup B

UEH Calella, 34 - Handbol Gavà, 30
Espanyol Handbol, 30 - HC Sant Boi, 29
Esplugues B, 34 - SM Adrianenc, 29
Garbí Palafrugell, 26 - CH Parets, 31

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UEH Calella ...............12 9 2 1 353 309 20
 2.- HC Sant Boi ................12 7 2 3 392 340 16
 3.- Espanyol Handbol .....12 7 1 4 329 320 15
 4.- Esplugues B ................12 5 2 5 324 327 12
 5.- SM Adrianenc ............12 4 1 7 339 363 9
 6.- Garbí Palafrugell .......12 3 2 7 347 365 8
 7.- Handbol Gavà ............12 4 0 8 345 370 8
 8.- CH Parets ................. 12 3 2 7 322 357 8

Primera Catalana.  
Primera Fase A

BiB BM Granollers, 33 - BM Barberà, 27
BM Polinyà, 38 - CH Martorell, 30
AEH Les Franqueses, 26 - Égara, 43
Igualada, 42 - Handbol Poblenou B, 25
CH Valldoreix, 28 - CH Vilanova Geltrú, 33
Descansa: Espanyol Handbol B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- BM Polinyà .................10 10 0 0 385 312 20
 2.- CH Vilanova Geltrú ..10 7 1 2 327 297 15
 3.- Handbol Égara ...........10 7 0 3 356 295 14
 4.- Igualada ......................10 6 0 4 350 289 12
 5.- AEH Les Franqueses 10 4 2 4 306 324 10
 6.- BM Barberà ................10 4 1 5 281 306 9
 7.- CH Valldoreix ............10 4 0 6 303 296 8
 8.- BiB BM Granollers .. 10 3 1 6 276 290 7
 9.- CH Martorell .............10 3 0 7 280 332 6
 10.- Espanyol Handbol B ..10 2 1 7 269 310 5
 11.- Handbol Poblenou B .10 2 0 8 281 363 4

Primera Fase-B

Sant Joan Despí B, 23 - OAR Gràcia SBD , 35
St Esteve Sesrovires, 24 - Ràpid Cornellà, 28
CEH BCN Sants, 28 - Lleida HC, 27
CH Canovelles, 25 - Handbol Súria, 34
Sant Llorenç, 32 - St E. Palautordera B, 26
Descansa: Joventut Mataró B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- OAR Gràcia SBD  .......10 9 0 1 308 252 18
 2.- CEH BCN Sants .........10 8 0 2 292 239 16
 3.- CH Ràpid Cornellà ....10 7 2 1 304 271 16
 4.- Handbol Súria............10 6 0 4 274 256 12
 5.- Sant Joan Despí B ......10 5 1 4 290 285 11
 6.- Lleida HC ...................10 4 1 5 298 281 9
 7.- CH Sant Llorenç ........10 4 1 5 266 283 9
 8.- St Esteve Sesrovires ..10 3 1 6 275 303 7
 9.- St E. Palautordera B 10 3 0 7 283 316 6
 10.- CH Canovelles ......... 10 2 0 8 253 297 4
 11.- Joventut Mataró B ....10 1 0 9 265 325 2

Segona Catalana. 

Primera Fase A

Llavaneres, 22 - Handbol Terrassa, 23
Salle Bonanova Atl, 24 - Castelldefels, 24
Esplugues C, 19 - Handbol Fornells, 30
Cerdanyola CH, 30 - GEIEG, 32
Coop. Sant Boi, 30 - UE Sarrià, 17
Handbol Banyoles, 24 - CH Bordils C, 23
CH Sant Fost, 37 - Garbí de Palafrugell, 44
Descansa: CH La Salle Montcada

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Handbol Fornells ......10 10 0 0 310 232 20
 2.- Coop. Sant Boi ...........10 8 1 1 294 274 17
 3.- Handbol Terrassa ......11 7 1 3 333 282 15
 4.- Handbol Banyoles .....11 7 1 3 370 328 15
 5.- Handbol Llavaneres ..10 5 3 2 283 264 13
 6.- GEIEG .........................10 6 0 4 333 293 12
 7.- Salle Bonanova Atl ....10 5 2 3 288 299 12
 8.- CH Sant Fost ............ 11 4 2 5 362 378 10
 9.- Esp Castelldefels .......11 4 1 6 317 308 9
 10.- CH La Salle Montcada 10 4 1 5 263 279 9
 11.- CH Bordils C ..............10 3 0 7 282 294 6
 12.- UE Sarrià ....................10 3 0 7 268 303 6
 13.- Esplugues C ...............10 2 0 8 270 312 4
 14.- Cerdanyola CH ..........10 1 2 7 329 379 4
 15.- Garbí de Palafrugell ..10 1 0 9 222 299 2

Grup B

Palautordera Salicru, 37 - Maristes Rubí, 36
AE Aula - CH Vilamajor B, sr.
CH Castellbisbal - Handbol Molins, sr.
CH Cambrils, 27 - CH Vic, 37
Berga, 29 - Handbol Sant Quirze, 30
CE Tortosa, 26 - FH Sant Vicenç, 34
Handbol Ribes, 27 - CH Sant Andreu, 28
Descansa: H Sant Cugat C

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CH Sant Andreu ........10 7 2 1 355 308 16
 2.- AE Aula .........................9 7 1 1 259 216 15
 3.- Handbol Ribes ...........11 7 0 4 357 305 14
 4.- FH Sant Vicenç ..........10 7 0 3 342 309 14
 5.- Handbol Sant Quirze 10 7 0 3 291 286 14
 6.- CH Cambrils ..............10 6 0 4 318 294 12
 7.- CH Castellbisbal..........9 5 1 3 277 266 11
 8.- Handbol Berga ...........10 5 1 4 295 285 11
 9.- H Sant Cugat C ..........10 4 2 4 278 281 10
 10.- Palautordera Salicru 10 5 0 5 314 322 10
 11.- CH Vic .........................10 4 1 5 294 291 9
 12.- Handbol Molins ..........9 4 1 4 252 256 9
 13.- CH Vilamajor B ....... 10 1 1 8 284 336 3
 14.- CE Tortosa ..................11 1 0 10 292 361 2
 15.- CE Maristes Rubí ......11 0 0 11 311 403 0

Tercera Catalana.
Primera Fase. Grup B

Montmeló Darmax, 32 - Sant Llorenç, 27
BM Pau Casals, 24 - CEH Vendrell, 25
CH Vilanova Blau, 32 - CE BCN Sants, 24
Handbol Gavà, 26 - HC Laietà Argentona, 21
OAR G. Sabadell, 35 - Vallag la Llagosta, 39
Descansa: S Andreu de la Barca

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Montmeló Darmax . 10 8 2 0 300 245 18
 2.- S Andreu de la Barca .10 8 2 0 287 244 18
 3.- HC Laietà Argentona 10 6 2 2 280 258 14

 4.- CEH Vendrell .............10 5 0 5 259 252 10
 5.- J Vallag la Llagosta .. 10 5 0 5 284 279 10
 6.- Handbol Gavà ............10 5 0 5 267 265 10
 7.- CH Vilanova Blau ......10 4 0 6 300 306 8
 8.- CE BCN Sants.............10 3 1 6 239 270 7
 9.- CH Sant Llorenç ........10 2 2 6 285 294 6
 10.- OAR Gràcia Sabadell 10 2 1 7 279 324 5
 11.- BM Pau Casals ...........10 2 0 8 266 309 4

Femení. Divisió d’Honor 
Femenina

Porriño, 26 - Grafometal La Rioja, 21
Gijón, 21 - Balonmano Elche, 22
Beti-Onak, 23 - KH-7 BM Granollers, 23
Valladolid, 21 - Costa del Sol Málaga, 30
Atlético Guardés, 30 - Zuazo , 33
Bera Bera, 30 - Rocasa Gran Canaria, 22

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bera Bera ....................10 9 0 1 316 239 18
 2.- Rocasa Gran Canaria .10 8 0 2 288 257 16
 3.- Costa del Sol Málaga 10 7 1 2 278 251 15
 4.- Porriño........................10 7 0 3 280 257 14
 5.- Gijón ...........................10 5 0 5 246 248 10
 6.- Balonmano Elche.......10 4 2 4 231 237 10
 7.- Aula Valladolid ..........10 4 2 4 257 270 10
 8.- Beti-Onak ...................10 4 1 5 242 265 9
 9.- Atlético Guardés .......10 3 1 6 261 260 7
 10.- Zuazo  .........................10 2 2 6 263 274 6
 11.- KH-7 BM Granollers 10 1 2 7 229 256 4
 12.- Grafometal La Rioja ..10 0 1 9 215 292 1

Divisió d’Honor Plata 
Femenina

BM Castellón, 20 - Joventut Mataró, 33
H Mislata, 24 - FH Sant Vicenç, 20
O Lleida, 25 - H Gavà, 23
CH Amposta, 25 - Levante Marni, 25
OAR G. Sabadell, 36 - Sant Joan Despí, 27
Mubak BM La Roca, 30 - H Onda, 28
BM Benidorm, 24 - EÓN Alicante, 24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- H Mislata ....................14 13 0 1 411 314 26
 2.- OAR Gràcia Sabadell 14 11 1 2 429 361 23
 3.- Mubak BM La Roca . 14 9 1 4 394 371 19
 4.- FH Sant Vicenç ..........14 9 1 4 358 336 19
 5.- Joventut Mataró ........14 8 2 4 374 336 18
 6.- H Onda .......................14 8 0 6 410 409 16
 7.- EÓN Alicante .............14 7 1 6 379 354 15
 8.- H Sant Joan Despí .....14 7 0 7 356 348 14
 9.- BM Benidorm ............14 4 2 8 349 378 10
 10.- O Lleida ......................14 5 0 9 344 376 10
 11.- Levante Marni ...........14 4 1 9 346 356 9
 12.- CH Amposta ...............14 3 1 10 326 397 7
 13.- H Gavà ........................14 3 0 11 343 381 6
 14.- BM Castellón .............14 2 0 12 300 402 4

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

Parlem Calafell, 3 - Igualada Rigat, 3
Pas Alcoi, 6 - Recam Làser Caldes, 3
Barça, 6 - CP Vilafranca, 2
Deportivo Liceo, 5 - Finques Prats Lleida, 2
CE Noia Freixenet, 4 - CP Voltregà, 6

PHC Sant Cugat, 1 - Garatge Plana Girona, 2
CE Arenys de Munt, 2 - Reus Deportiu, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................13 12 1 0 78 23 37
 2.- Deportivo Liceo .........13 10 0 3 56 26 30
 3.- Reus Deportiu ...........13 9 1 3 45 32 28
 4.- CE Noia Freixenet .....12 8 1 3 48 33 25
 5.- Parlem Calafell ..........13 7 3 3 42 39 24
 6.- Igualada Rigat ...........13 6 2 5 51 51 20
 7.- Recam Làser Caldes 12 5 3 4 43 49 18
 8.- CP Voltregà ................13 5 1 7 43 39 16
 9.- Pas Alcoi .....................13 5 1 7 45 47 16
 10.- Finques Prats Lleida .13 5 1 7 42 48 16
 11.- Garatge Plana Girona 13 3 3 7 24 40 12
 12.- PHC Sant Cugat.........13 3 2 8 27 49 11
 13.- CE Arenys de Munt...13 1 2 10 31 61 5
 14.- CP Vilafranca .............13 0 1 12 20 58 1

OK Lliga Plata Sud

CH Palafrugell, 4 - CP Tordera, 0
CP Rivas las Lagunas, 2 - CP Alcobendas, 2
CP Las Rozas, 3 - SHUM Frit Ravich, 7
Lleidanet HC Alpicat, 2 - Martinelia 
Manlleu, 2
Wings SD Espanyol, 3 - CP Vic, 2
CHP Sant Feliu, 5 - Colegio Alameda, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- SHUM Frit Ravich ......9 7 1 1 40 20 22
 2.- CP Rivas las Lagunas ..9 6 3 0 40 18 21
 3.- CH Palafrugell .............9 6 1 2 31 17 19
 4.- Lleidanet HC Alpicat ..9 5 1 3 28 28 16
 5.- CP Vic ...........................9 4 2 3 36 29 14
 6.- CP Alcobendas .............9 4 2 3 30 25 14
 7.- Martinelia Manlleu ....9 4 2 3 22 17 14
 8.- Wings SD Espanyol ....9 3 2 4 20 27 11
 9.- CP Tordera ...................9 2 3 4 21 29 9
 10.- CHP Sant Feliu .......... 9 2 0 7 19 39 6
 11.- CP Las Rozas ................9 1 2 6 28 43 5
 12.- Colegio Alameda .........9 0 1 8 24 47 1

Femení. OK Lliga Iberdrola

ORKLA Bigues Riells, 4 - Igualada, 1
CP Voltregà - Telecable HC, ajornat
CP Vila-Sana - Palau de Plegamans, ajornat
CP Esneca Fraga, 4 - CH Mataró, 2
Lleidanet HC Alpicat - Cerdanyola, ajornat
CP Las Rozas, 3 - PHC Sant Cugat, 1
CP Manlleu - Deportivo Liceo, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CP Vila-Sana ..............11 10 1 0 40 18 31
 2.- Palau de Plegamans ..11 9 2 0 58 18 29
 3.- Telecable HC..............11 8 2 1 50 16 26
 4.- CP Esneca Fraga ........12 7 3 2 20 15 24
 5.- CP Manlleu ................11 7 0 4 39 24 21
 6.- ORKLA Bigues Riells 12 5 2 5 36 35 17
 7.- CP Voltregà ................11 5 1 5 30 28 16
 8.- Deportivo Liceo .........11 5 1 5 24 28 16
 9.- CH Mataró .................12 4 2 6 27 38 14
 10.- PHC Sant Cugat.........12 3 3 6 28 31 12
 11.- Igualada Femení ........12 3 0 9 34 63 9
 12.- CP Las Rozas ..............12 2 1 9 20 38 7
 13.- Cerdanyola CH ..........11 2 1 8 23 44 7
 14.- Lleidanet HC Alpicat 11 0 1 10 22 55 1
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cada mes EL 9 NOU
publica un suplement 
mensual íntegrament 
dedicat al Moianès

:

ESPECIAL
BAIX MONTSENY

Cada 4t divendres de 
cada mes EL 9 NOU
publica un especial 
dedicat al
Baix Montseny

EDICIÓ OSONA I EL RIPOLLÈS:
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EDICIÓ VALLÈS ORIENTAL:
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La millor manera d’arribar 
als vostres clients
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GUIA DE SERVEIS
93 889 49 49 - 93 860 30 20

Treball

Oferta de treball depar-
tament laboral asses-
soria de Granollers. Es 
necessita una persona per 
al departament laboral a 
jornada sencera. Incorpo-
ració durant els mesos de 
febrer o març. Interessats 
envieu currículum a pol@
cuesta-pol.com

CLASSIfICATS

L’Ametlla del Vallès
Camí Puig-graciós, 1 (davant l’església)

Tel. 93 843 00 71 - www.milletpark.com

Residència assistida
Centre de dia

Estades temporals
Ronda del Carril, 63 - (Cantonada ctra. Samalús)

Tel. i fax 93 871 75 07 - 08530 LA GARRIGA
www.canjordan.com

e-mail: canjordan@canjordan.com
Al costat d’estació RENFE

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya
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LLINARS DEL VALLÈS 
XERRADA:  
“CAN CASAS, 
UN EDIFICI AMB 
MOLTA HISTÒRIA”. 
Biblioteca Can Casas. 
Dijous 12, a les 19.00Dilluns 9

Les Franqueses del Vallès. 
Consell de Poble de Llerona. . 
Antigues Escoles de Llerona. 
20.30.

La Garriga. Sangarra a l’Stro-
goff. Amb Joan Fort Organ 
Trio Feat, Mogi Taylor. 
Llibreria Strogoff. 20.00.

Granollers. El Petit Oller. 
Espai cobert de joc i relació 
pensat per a infants i les seves 
famílies. Centre Cívic Jaume 
Oller. 16.00.

Parets del Vallès. Grup de 
conversa en francès, a càrrec 
de Marlen Castro. Biblioteca 
Can Rajoler. 18.30.

Dimarts 10

Bigues i Riells del Fai. Club 
de lectura, amb Rosa Solé. 
Biblioteca Municipal. 18.30.

La Garriga. Xerrada: “Amor i 
humor en la música del 1800”, 
a càrrec d’Olga Miracle, 
soprano i historiadora musi-
cal. Conferència inclosa a 
l’Aula de la Universitat a 
l’abast de la Fundació Martí 
l’Humà. Teatre. 18.30.

Granollers. Hora del conte 
(+3 anys): Quina colla, els 
ratolins, contes amb Rosa 
Pinyol. Biblioteca Roca 
Umbert. 17.30.

Xerrada: “La importància de 
la intel·ligència emocional 

per a la nostra salut mental”, a 
càrrec de Josep Gendra, coach, 
psicòleg i formador, i Íngrid 
Ballesta, neurocoach, prac-
titioner PNL i mindfulness. 
Museu de Granollers. 18.30.

La Llagosta. Donació de sang. 
De 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 
21.00. Centre Cultural.

Parets del Vallès. Hora del 
conte en anglès: The Gruffalo, 
a càrrec d’un professor de 
Cambridge School. Biblioteca 
Can Rajoler. 17.30.

Hora del conte (0-3 anys): 
Bressol de contes, contes a 
càrrec de Mercè Martínez. 
Biblioteca Can Butjosa. 18.15.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Club de lectura: Oso, de 
Marina Engel, dinamitzat 
per Alba Dalmau. Biblioteca 
Casa de Cultura Joan Ruiz i 
Calonja. 18.15.

Dimecres 11

Caldes de Montbui. Xerrada: 
“Com es desenvolupen els 
fàrmacs que ens prenem 
cada matí”, a càrrec de la 
doctora Imma Clotet Codina. 
Conferència inclosa a les 
Aules d’extensió universitària 
Delfí Dalmau i Argemir. Can 
Rius. 19.00.

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

Club de lectura “Quatre ulls”: 

Rapsòdia gourmet, de Muriel 
Barbery. Biblioteca Núria Albó. 
15.00.

Granollers. El Petit Oller. 
Espai cobert de joc i relació 
pensat per a infants i les seves 
famílies. Centre Cívic Jaume 
Oller. 16.00.

Hora menuda (0-15 mesos): 
Minimúsics, contes amb 
Albada Blay. Biblioteca Roca 
Umbert. 17.30.

Xerrada: “De Ciutat del Cap 
fins al Caire”, a càrrec de dos 
socis de l’AEG. Agrupació 
Excursionista. 19.30.

Parets del Vallès. Taller: 
“Descobreix l’art”, a càrrec 
d’Iris Paris. Biblioteca Can 
Rajoler. 18.30.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Club de lectura SAV: El llibre 
de la senyora Buncle, de D.E. 
Stevenson, dinamitzat per 

José Luis Ibáñez. Biblioteca 
Joana Raspall. 19.00.

Sant Pere de Vilamajor. 
Sortida dels Caminaries de 
les Faldes a la Mina del Socau 
(Vallfornés). Sortida des del 
restaurant Casa Alba. 8.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
ITV per a vehicles agrícoles, 
amb la unitat mòbil de la 
Generalitat. La Fàbrica. 8.30.

Dijous 12

Les Franqueses del Vallès. 
Hora del conte per a nadons: 
Músiques de neu, a càrrec 
d’Anna Farrés. Biblioteca de 
Corró d’Avall. 17.30.

Espai de lectura: Los besos en 
el pan, d’Almudena Grandes, 
dinamitzat per María del 
Valle Portero. Biblioteca de 
Bellavista. 18.00.

La Garriga. Hora del conte 

en anglès: The Gruffalo, a 
càrrec d’Andrea Pavlich, 
professora d’anglès de 
Cambridge School. Biblioteca 
Núria Albó. 18.00.

Granollers. Club de lectura: 
Expedients, de Kate Atkinson, 
dinamitzat per Albert Rubio, 
lector editorial. Biblioteca 
Roca Umbert. 19.00.

Llinars del Vallès. Donació 
de sang. De 17.30 a 21.00. 
Can Lletres.

Xerrada: “Can Casas, un 
edifici amb molta història”, 
a càrrec d’Albert Gómez, 
responsable de l’Arxiu de 
l’Ajuntament de Llinars. 
Celebració dels 100 anys de 
l’edifici i els 20 anys de la 
biblioteca. Can Casas. 19.00.

Parets del Vallès. Hora del 
conte: Un conte al sac, contes 
a càrrec de Mercè Martínez. 
Biblioteca Can Butjosa. 17.30.

AGENDA

BIBLIOTECA CAN CASAS
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Dirigida per Gerard Johnstone. 
Amb Allison Williams, Violet 
McGraw, Ronny Chieng, Jen 
Van Epps i Arlo Green. Terror.
dl.	 16.15,18.15,	20.15	i	22.40.
dm.	16.15,	18.15,	20.15	i	22.40.
dc.	 16.15,	18.15,	20.15	i	22.40.
dj.	 16.15,	18.15,	20.15	i	22.40.

operación fortune:  el 
gran engaño
Dirigida per Guy Ritchie. Amb 
Jason Stathem, Aubrey Plaza, 
Josh Hartnett, Cary Elwes, 
Hugh Grant, Bugzy Malone i 
Sam Douglas. Comèdia. .
dl.	 16.00,	18.15,	20.30	i	22.45.
dm.	16.00,	18.15,	20.30	i	22.45.
dx.	 16.00,	18.15,	20.30	i	22.45.
dj.	 16.00,	18.15,	20.30	i	22.45.

reza por el diablo
Dirigida per Daniel Stamm. 
Amb Jacqueline Byers, Ben 
Cross, Colin Salmon, Christi-
an Navarro i Virginia Madsen. 
Terror.
dl.	 21.00	i	22.45.
dm.	21.00	i	22.45.
dc.	 21.00	i	22.45.
dj.	 21.00	i	22.45.

todos lo hacen
Dirigida per Martín Cuervo. 
Amb Salva Reina, Kira Miró, 
Carlos Santos, Mariam Her-
nández, Julián López i Pablo 
Carbonell. Comèdia.
dl.	 16.15.
dm.	16.15.	
dc.	 16.15.
dj.	 16.15.

Whitney houston: 
i Wanna dance 
With somebody
Dirigida per Kasi Lemons. 
Amb Stanley Tucci, Clarke 
Peters, Naomi Ackie i Ashton 
Sanders. Biogràfica.
dl.	 22.15.
dm.	22.15.
dc.	 22.15.
dj.	 22.15.

zoe y tempestad
Dirigida per Christian 

Duguay. Amb Mélani Laurent, 
Pio Marmal, Carmen Kasso-
vitz i Hugo Becker. Drama.
dl.	 16.00	i	20.30.
dm.	16.00	i	20.30.
dc.	 16.00	i	20.30.
dj.	 16.00	i	20.30.

Cinema Alhambra

la garriga

as bestas
Dirigida per Rodrigo Soro-
goyen. Amb Denis Ménochet, 

Marina Foïs, Luis Zahera, 
Diego Anido, Marie Colomb, 
Luisa Merelas, José Manuel 
Fernández i Federico Pérez 
Rey. Drama.
dl.	20.15

el peor vecino  
del mundo
Dirigida per Marc Forster. 
Amb Tom Hanks, Manuel 
García-Rulfo, Rachel Keller, 
Cameron Britton i Mariana 
Treviño. Drama i comèdia.
dl.	 18.00.

Ocine

sant celoni

avatar 2: el sentido  
del agua (2d)
Dirigida per James Cameron. 
Amb Sam Worthington, Zoe 
Sana, Sigourney Weaver, Kate 
Winslet, Stephen Lang, Cliff 
Curtis, Joel David Moore, 
Giovanni Ribisi i Edie Falco. 
Ciència ficció.
dc.	 18.30	i	22.00.

avatar 2: el sentido 
del agua (3d)
Dirigida per James Cameron. 

Amb Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver, 
Kate Winslet, Stephen Lang, 
Cliff Curtis, Joel David Moore i 
Giovanni Ribisi. Ciència ficció.
dc.	 19.30

el gato con botas:  
el último deseo

Dirigida per Joel Crawford i 
Januel Mercado. Animació.
dc.	 18.15	i	20.00.

el gat amb botes: 
l’últim desig (cat.)
Dirigida per Joel Crawford i 
Januel Mercado. Animació.
dc.	 17.45.

m3gan (atmos)
Dirigida per Gerard Johns-
tone. Amb Allison Williams, 
Violet McGraw, Michael 
Saccente, Amie Donald i Arlo 
Green. Terror.
dc.	 18.15,	20.20	i	22.30.

operación fortune:   
el gran engaño
Dirigida per Guy Ritchie. Amb 
Jason Stathem, Hugh Grant, 
Bugzy Malone i Sam Douglas. 
Comèdia. .
dc.	 20.15	i	22.30.

reza por el diablo

Dirigida per Daniel Stamm. 
Amb Jacqueline Byers, Chris-
tian Navarro i Virginia Mad-
sen. Terror.
dc.	 22.30.

Cinema Edison

granollers

el despertar de maría

Dirigida per Lauriane Escaffre 
i Yvonnick Muller. Amb Karin 
Viard, Grégory Gadebois,Noée 
Abita i Tom Rivoire. 
dl.	 20.00.

Ocine

granollers

al descubierto
Dirigida per Maria Schrader.
Amb Zoe Kazan, Patricia 
Clarkson, Carey Mulligan, 
André Braugher, Jennifer 
Ehle, Angela Yeoh, Maren 
Heary i Sean Cullen. Drama.
dl.	 22.45.
dm.	22.45.
dc.	 22.45.
dj.	 22.45.

a todo tren 2: sí,  
le ha pasado otra vez
Dirigida per Inés de León. 

Amb Paz Vega, Paz Padilla, 
Santiago Segura, Leo Har-
lem, Luna Fulgencio, Sirena 
Segura, Alan Miranda, Eneko 
Otero i Florentino Fernández. 
Comèdia.
dl.	 17.00.
dm.	17.00.
dc.	 17.00.
dj.	 17.00.

avatar: el sentido  
del agua 
Dirigida per James Cameron. 
Amb Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver, 
Kate Winslet, Stephen Lang, 
Cliff Curtis, Joel David Moore, 
Giovanni Ribisi i Edie Falco. 
Ciència ficció.
dl.	 18.30	i	22.15.
dm.	18.30	i	22.15.
dc.	 18.30	i	22.15.
dj.	 18.30	i	22.15.

avatar: el sentido 
del agua (3d)
dl.	 17.00,	17.45,	20.45	i	21.30.
dm.	17.00,	17.45,	20.45	i	21.30.
dc.	 17.00,	17.45,	20.45	i	21.30.
dj.	 17.00,	17.45,	20.45	i	21.30.

avatar: el sentido 
del agua (3d) (atmos).
dl.	 16.15,	18.15,20.00	i	22.00.

dm.	16.15,	18.15,	20.00	i	22.00.
dc.	 16.15,	18.15,	20.00	i	22.00.
dj.	 16.15,	18.15,	20.00	i	22.00.

avatar: el sentido 
del agua (sala ice).

dl.	 15.45	i	19.30.
dm.	15.45	i	19.30.
dc.	 15.45	i	19.30.
dj.	 15.45	i	19.30.	

el gato con botas:  
el último deseo 
Dirigida per Joel Crawford i 
Januel Mercado. Animació.
dl.	 16.00,	17.00,	18.30,	18.00	i	

19.00.
dm.	16.00,	17.00,	18.30,	18.00	i	

19.00.
dc.	 16.00,	17.00,	18.30,	18.00	i	

19.00.
dj.	 16.00,	17.00,	18.30,	18.00	i	

19.00.

el inspector sun 
y la maldición 

de la viuda negra
Dirigida per Julio Soto Gurpi-
de. Animació. 
dl.	 16.00.
dm.	16.00.
dc.	 16.00.
dj.	 16.00.

el peor vecino 

del mundo
Dirigida per Marc Forster. 
AMb Tom Hanks i Mariana 
Treviño. Drama i comèdia.
dl.	 16.00,	20.00	i	22.20.
dm.	16.00,	20.00	i	22.20.
dc.	 16.00,	20.00	i	22.20.
dj.	 16.00,	20.00	i	22.20.

m3gan 
Dirigida per Gerard Johns-
tone. Amb Allison Williams, 
Violet McGraw, Ronny 
Chieng, Jen Van Epps i Arlo 
Green. Terror.
dj.	 18.15,	20.15	i	22.40.
dv.	 18.15,	20.15	i	22.40.
ds.	 18.15,	20.15	i	22.40.
dg.	 18.15,	20.15	i	22.40.

m3gan (atmos)

CINEMA OCINE 
granollers  
i sant celoni 
Imatge de la pel·lícula 
‘Operación Fortune: el 
gran engaño’
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Granollers

Museu de Granollers. 
“L’infern de Dante”, del pin-
tor Jordi Díaz Alamà i l’escul-
tor Grzegorz Gwiazda. Fins al 
5 de febrer.

“Granollers, en el centre de 
la perifèria”, pintures de Ber-
nat Barris. Fins al 9 d’abril.

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

“L’art de la ciència, Jordi 
Sabater Pi”, dibuixos i altres 
obres del reconegut primatò-
leg. Fins al 2 d’abril. 

“Agents rurals, guardians del 
medi natural”. Fins al 22 de 
gener.

Vestíbul de l’Ajuntament. 
“60 anys de la gran nevada. 
10 anys d’exposicions de l’Ar-
xiu”, fotografies antigues. 
Fins al 24 de febrer. 

Sala Aire F. “Femmes en 
résistance”, exposició del 
40è aniversari de l’Alliance 
Française.

Espai d’Arts de Roca Umbert. 
“Translacions, de la imatge–a 

l’entorn”, de Miranda Pastor. 
Fins al 19 de febrer.

Espai Tranquil. “Petita 
memòria visual segle XX”, 
objectes antics recopilats per 
Esteve Giménez Suriñach, 
jubilat actiu. Fins al 12 de 
gener.

Llinars del Vallès

Espai d’Art Llinars. “Meu 
jardim”, de l’artista visual 
Aline Costa Miguel. Fins al 
15 de gener.

 Mollet del Vallès

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

“La col·lecció viscuda, la vida 
pintada”, dedicada a Joan 
Abelló. Fins al 18 de juny. 

Centre Cultural La 
Marineta. Exposició de les 
fotografies guanyadores del  
28è Concurs de Sant Vicenç 
2023. Fins al 31 de gener.

CIRD Joana Barcala. 
“Exposició en femení: Entre 
arbres”, a càrrec de Marutxi 
Beaumont. “Història en 
femení: Elisabeth Eidenbez”, 
de la Maternitat d’Elna. Fins 
al 10 de febrer.

Aiguafreda

Casal Sant Jordi. Pessebre 
dedicat a la plaça Major 
d’Aiguafreda tal com era 
antigament. Cada tarda de 
15.00 a 19.00.

L’Ametlla del Vallès

Sala Polivalent. “120 anys de 
la coral Lo Lliri”, fotografies. 
Organitzen l’AFA i la coral.

Caldes de Montbui

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

Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. “Tomàs Balvey 
col·leccionista. Col·lecció 
de col·leccions”, “La farmà-
cia Balvey” i “Cardedeu, 
mirant passat, teixint futur”. 
Permanents.

“Manuel Subirà i Rocamora. 
Farmacèutic, col·leccionista i 
activista cultural”. 

“Núria Duran. Pobles nòma-
des”. Dins el cicle Cardedeu 
amb l’Art Vigent. Fins al 
maig.

L’estació és allà... espai per 
les arts i les lletres. “Espai 
per a la soledats”, gravats de 
Glòria Izquierdo. 

Castellterçol

Casa Museu Prat de la Riba. 
Espais familiars i de treball 
del polític catalanista Prat de 
la Riba. De dijous a dissabte 
de 10.00 a 13.30 i de 15.00 a 
17.30. Diumenges i festius 
de 10.00 a 15.00.

Escoles Velles. Exposició de 
pessebres, organitzada per 

l’Agrupació de Pessebristes 
de Castellterçol. Fins al 29 de 
gener.

Espai de Lectura. Mostra 
del concurs de fotografia 
#VilaFlorida. Fins al 13 de 
gener.

Figaró

Santuari de Puiggraciós. 
Exposició al cambril d’icones 
de la Mare de Déu de les 
diferents esglésies orientals. 
Fons de mossèn P. Ynaraja. 

Fogars de Montclús

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

Masia Mariona de Mosque-
roles. “Univers Patxot”. 
Permanent.

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

Les Franqueses del Vallès

Centre Cultural de Bellavis-
ta. “Temps i emocions. Ven-
cem l’Alzheimer”, fotografi-
es de Marga Pérez. Del 13 de 
gener al 31 de març. Inaugu-
ració aquest divendres 13 a 
les 19.00.

La Garriga

Torre del Fanal. “Amb vida 
interior”, fotografies de 
Josep Maria Roig Plans. 

Can Ramos. “Reravera 
2022: L’aigua i les fonts del 
Montseny”, fotografies dels 
garriguencs forjadors de 
fonts. Fins al 12 de gener.

Vestíbul de l’EMAD. “Premi 
Catalunya d’Ecodisseny 
2021”. Fins al 16 de gener.

EXPOSICIONS 

LES FRANQUESES 
“TEMPS I EMOCIONS”, 
Centre Cultural Bellavista. 
A partir del 13 de gener.

Surt 6 dies al diari de paper
i durant 3 setmanes a

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

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

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€

Montseny

Casal de Cultura. “Les 
esquelles d’en Jaume” i “El 
Parc Natural del Montseny. 
Un diàleg entre l’home i el 
territori”. Permanents.

Parets del Vallès

Plaça de la Vila. 36è 
Pessebre monumental de 
l’Agrupació Pessebrista 
Parets del Vallès. Fins al 22 
de gener. 

Sant Celoni

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

Biblioteca L’Escorxador. 
“Liminalitat”, olis de Sara 
Cañada. Fins al 28 de gener.

Rectoria Vella. “Si ens 
rendim, morirem”, col·lectiva 
a partir de textos de cabdills 
indis. Fins al 15 de gener. 

Sant Pere de Vilamajor

La Mongia. “En Quico i els 
capgrossos” i “Les campanes 
de Vilamajor”. Permanents.

“Castells del Montseny”, 
fotografies de Mariano 
Pagès. Fins al 5 de març.

Sta. M. de Palautordera

Biblioteca Ferran Soldevila. 
“Quan parles fas màgia”, 
exposició del Consorci per a 
la Normalització Lingüística. 
Fins al 31 de gener.

Vallromanes

Casal de Cultura. “Peces 
arqueològiques del Castell 
de Sant Miquel”. Fins al 13 
de gener.

Vallgorguina

Museu del Bosc i la Pagesia. 
Col·lecció d’eines del camp i 
testimonis de treballs a bosc 
i pagès. Obert dissabtes i 
diumenges de 10.00 a 14.00.
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Fa 30 anys 
11/1/1993

“Fan un golf 
sense permís 
a la Roca i els 
costa d’aturar 
les obres”

Fa 20 anys 
6/1/2003

“Soterrar el TAV 
a Montmeló 
és viable 
i només depèn 
del Ministeri 
de Foment”

Fa 10 anys 
11/1/2013

“Granollers 
ja ho té tot 
llest per al 
Campionat del 
Món d’Handbol”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

Aiguafreda
✚ LLUÍS MIMÓ 
Ctra. de Ribes, 31. Tel. 93 844 
25 14 | dilluns a dissabte, de 
9.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.30.

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.

Cànoves i Samalús
✚ IMMACULADA BASTÉ 
C. del Sui, 2. Tel. 93 871 05 34 | 
laborables, de 9 a 13.30h i de 17 
a 20.15h.

Cardedeu
✚ MARIA PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dies 9 a 12. 
✚ XAVIER CASAS 
Pl. Francesc Macià, 2.  
Tel. 93 168 29 97 | dies 9 a 12.

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.

Figaró-Montmany
✚ ELISABETH CORTADA 
Ctra. de Ribes, 51. Tel. 93 842 90 
54 | laborables, de 8.30 a 13h i de 
17 a 20h; dissabte, de 10 a 13h.

La Garriga
✚ FERRARONS 
C. Banys, 106-108.  
Tel. 93 871 81 28 | dies 9 a 12.

Granollers
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ RUTH CALVO SÁNCHEZ 
Plaça de la Concòrdia, 1.  
Tel. 93 560 18 16 | dies 9 a 12.

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
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 9.  
✚ VÍNZIA 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 10. 
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 11. 
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 12.

Montmeló
✚ 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. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 12.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 11. 
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 12.

Montornès del Vallès
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 9. 
✚ NORD  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 10. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 11. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 12.

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 | laborables, de 9 a 14h i de 
16.30 a 20.30h.

Sant Celoni
✚ NÚRIA MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 9. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 10. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 11. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 12.

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. 

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. De tots els advocats, 
fiscals i procuradors, sens dubte el més caut 
/ 2. Evacuar líquids amb distinció. Aspror de 
cor i magresa de cos / 3. Als límits del no-
queig. Que va per tothom, com l’escalfament 
i el mercat. Extrems del Barça / 4. Ei, no re, 
si només és Irlanda! Que va gat i fot esses?:, 
ca, menudències... / 5. Cosí del pardal, el que 
treballa a la tele. I aquest també hi ha treba-
llat, però d’infiltrat / 6. És com un, però més 
curt. Deixats, dipositats, cap a l’altra banda. 
És com un però més prim / 7. El partit, com si 
no s’hagués jugat. Troba les sueques massa 
vulgars, massa del sud / 8. De sàvia a santa. 
Camines esbojarradament entre nois sense 
energia / 9. Que creu en la poesia nocturna 
del romancer gitano. Enemics de la Pepa Maca 
/ 10. Fluïts d’una manera que formen una sal 
sulfurosa. Tija, tronc d’aparença caulescent 
/ 11. Indicis d’erecció. És al vinagre com a la 
perna el pernil. Mitges de nàilon / 12. Panta-
lons, armilla i americana. Antics rals valen-
cians amb l’efígie del rei Joan II / 13. Figura 
de dansa en ple penya-segat. Orella de cabàs.

VERTICALS: 1. Tan joves, les vaques, i ja tan 
rònegues... El cardinal de cavalleria / 2. Fer 
falta per ahir. Malalties, com ara afeccions i 
contractures / 3. Abracen la Remei. En Casas-

ses no el gastava i el va deixar a la plaça. Part 
interna de l’arpa / 4. Absorció d’un remenat 
de ginesta. Bufa, la Palacio, i tan orgullosa! / 
5. PIB de Gerri. Del ritual que invoca el ban-
yeta. El capciró del dit / 6. Monjo que tracta 
els vots com educadors. Quan té el servei 
de vaga tothom es grata / 7. P amb crossa. 
No prem botons, que en fa. Tres quadrets 
contenint l’absolut / 8. Del vehicle ocasionat. 
És cosa del pom però s’assembla a una poma 
en una farmàcia / 9. Molt danyós, tot i crear 
força deler. Antiga mesura equivalent a mig 
metre / 10. En plena Meca. Era fàcil de trobar 
prop d’una saducea. Prefix al dia / 11. Premi 
dinamitat des de l’origen. Malenconies de 
temps britànics / 12. Crucífera d’aspecte 
estranyament crispat. Males males, en aquest 
òrgan.
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Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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

SORTEIG
D’ENTRADES

DOBLES

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.

santa EuGènia DE bErGa

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

torrEllEs DE llobrEGat

2X1
EN L’ENTRADA

GranollErs

20%
A LES

pòLISSES

Oferta vàlida per només una compra al mes
Consulteu el codi del mes de gener entrant a: el9club

supermercat-online

bonpreuesclat.com

5 de
descompte

en compres
online

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

barcElona

santa EuGènia DE bErGa

2X1
EN LES

VISITES A LA
GRANjA

Camí a l’esCola
Dissabte, 14 de gener a les 18.00    Les Franqueses del Vallès

Teatre

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Bellavista
teatreauditori
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Destirotades
Aquestes peres són de 
l’hort d’en Pep Salsetes, 
a l’Ametlla. No són nor-
mals aquestes peres al 
mes de gener, però és que 
les altes temperatures 
d’enguany estan destiro-
tant els fruiters. En cas-
tellà hi ha la dita que no 
se pueden pedir peras al 
olmo, que en català seria 
que no es pot demanar la 
lluna en un cove. Doncs 
potser que comencem 
a demanar-la (la lluna 
en un cove) perquè els 
polítics prenguin accions 
contra el canvi climàtic. G
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VISIÓ PERIFÈRICA

ANATOMIA D’UN CANVI CLIMÀTIC (XIX)

Vostè és més cuiner o pagès?
Les meves arrels fortes són de cui-

ner i això de pagès em ve perquè sem-
pre diem que la cuina és producte. 
Coneixent productes vaig despertar 
una tendència a fer proves i ara soc 
més hortolà que no pas cuiner, però 
continuo cuinant cada dia, si puc.

Vostè és un dels pioners del Km0 i 
l’slow food. Com hi va arribar?

Qui va començar aquí al Vallès va 
ser la Marina Duñach, de Mollet. 
Ella havia tingut contactes amb el 
fundador de l’Slow Food, en Carlo 
Pertini, de Torí. Ella me’n va parlar i 
al començament em va semblar una 
mica secta... Però no, la cosa tenia 
molt sentit i jo estava en aquesta 
línia. Però tot això és com l’agricultu-
ra ecològica, que no és altra cosa que 
l’agricultura de tota la vida, la d’abans 
que arribessin els fertilitzants i l’es-
perit d’industrialitzar l’horta.

Com està canviant l’horta amb el 
canvi climàtic?

La Griselda, la fotògrafa d’EL 9 
NOU, ha estat fent fotos d’un arbre de 
casa amb peres. També podria haver 
fet fotos d’alguna pomera i algu-
na figuera amb fruita. Aquí al mes 
d’agost va caure una pluja forta, de 
200 litres, una pluja extraordinària i 
torrencial. Els arbres van refer-se de la 
sequera i, a partir de l’octubre, peres, 
pomes i figues. Si això no és canvi 
climàtic, ja m’explicaràs què ho és, oi? 
Tot està molt destirotat i les plantes 
tampoc no saben per on han d’anar les 
coses. Ara estic ombrejant a l’estiu...

Què vol dir amb ‘ombrejant’?
Igual que s’ha fet durant anys amb 

els hivernacles ara ens hem de plan-
tejar de muntar ombracles. Són com 
els hivernacles, però amb unes malles 
que matisen la llum del sol i això 
fa que les plantes no pateixin tant i 
puguin produir d’una manera més o 
menys normal. Però l’altre problema 
principal que tenim és la manca d’ai-
gua. Les bombes cada vegada van més 
avall a buscar-la. Hi ha tot un desga-
vell que no sé com el solucionarem.

Josep Sabater, conegut per ‘Pep Salsetes’ i a punt de fer 
78 anys, va ser un dels pioners de la producció km0 i de 
l’‘slow food’. Ell està ara més aviat en retirada, però diu 
que cal confiar en els joves que conreen la proximitat.

L’any ha estat dolent per a l’horta?
Aquí a casa ha estat un dels anys 

més dolents de la història. Instintiva-
ment intentes reaccionar i fer coses, 
com els ombracles, que també aguan-
ten la pedregada. Cal una inversió, 
és clar, però al final surt a compte 
perquè el resultat és considerable. 
Les plantes volen sòl, però més aviat 
el de la tarda, que és un sol apaiva-
gat. El sol del matí i el migdia, amb 
aquella canya, les mongeteres, les 
tomaqueres... l’aguanten amb moltes 
penalitats. I que aquest any hi ha 
hagut molta aranya roja, també per 
aquestes altes temperatures. Tot va 
començar al maig, que va començar 
una mena d’estiu de juliol-agost, en 
lloc de ser tranquil i d’anar plovent. 
Enguany l’estiu s’ha allargat una ani-
malada.

Tampoc no és normal la calor 
d’aquests dies de Nadal.

Algun Nadal, fa temps, havia fet 
calor. Però el problema no són les 
calors ocasionals, aïllades, el proble-
ma és la continuïtat de la calor. Al 
mes de maig, juny, juliol... cada mes, 
calor, menys l’agost, que va ser plu-
jós. El problema principal és la conti-
nuïtat de la calor i l’absència d’aigua.

Però l’horta es pot regar.
La pluja té uns trets que no es 

poden imitar amb cap sistema mecà-
nic. Fa molts anys, el desaparegut 
Francesc Brustenga, de Santa Eulàlia 
de Ronçana, va regar amb aspersors 
un bosc per collir rovellons. No va 
collir res, pràcticament. Una cosa és 
que mullis les plantes, amb el reg, 
però, en general, no aconseguiràs el 
mateix que amb la pluja.

I com serà aquesta temporada?
Els que hi entenen diuen que tor-

narà a ser un any calorós. Més d’un 
s’haurà d’espavilar amb l’aprofita-
ment d’aigua i els ombrejats. I tot 
això s’haurà de generalitzat perquè, a 
més, el 2022 també ha estat un any de 
pedregades i cal posar-hi remei amb 
aquests ombracles. 

Jesús Medina

PEP SALSETES, cuiner, guardià de llavors  
i pagès de l’Ametlla del Vallès
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“Igual que s’ha fet amb els hivernacles, a 
partir d’ara haurem de muntar ombracles”


