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Rofersfam 
ultima 
l’ampliació  
a Llerona 

(Pàgina 17)

L’Ajuntament i experts en sistemes aquàtics demanen que 
es conservi la bassa situada a l’antiga pedrera de Llinars per 
preservar la riquesa de la fauna i flora que hi viu.

(Pàgina 8) La bassa acull diverses espècies d’aus i plantes
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Una bassa a la pedrera
El teatre Margarida Xirgu de Montornès ha acollit la repre-
sentació de Les Pastoretes, obra inspirada en el clàssic d’Els 
Patorets i vinculada a la revolta remença del segle XV.

(Pàgina 26) Una escena de ‘Les Pastoretes’

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

Pastoretes i remences

L’alcaldessa de Sant 
Feliu, Mercè Serratacó, 
es presentarà com a 
cap de llista d’ERC

(Pàgina 10)

El Turó de l’Home i Caldes 
van registrar, l’any passat, 
la temperatura mitjana més 
alta en 70 anys

(Pàgines 4 i 5)

El professor d’història 
Quim Fornés documenta 
la repressió franquista a 
71 persones de la Garriga

(Pàgina 6)

(Pàgina 25) L’Aplec de Sant Hilari va recuperar les tradicionals fogueres
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El KH-7            
empata 
amb l’Aula 
Valladolid   
(24-24)

(Pàgina 27)

Derrota 
immerescuda 
de l’Esport 
Club davant el 
Figueres (0-1)

(Pàgina 28)

L’Ajuntament pagarà perquè 
obrin un caixer automàtic 
al Casal d’Avis de Bellavista
La Junta de Govern Local aprova la licitació del servei (Pàgina 7)

Torna el Sant Hilari de sempre
L’aplec de Cardedeu ha reunit més de 3.000 persones al voltant de l’ermita

Suplement mensual 646 079 023 / 648 678 819
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Dilluns, 61 de gener de 2023

Tot i que en el primer mes de funcionament l’ocu-
pació no ha estat massa elevada, alguns comerços 
propers a l’aparcament destaquen que és una 
bona mesura per fomentar que els clients s’acos-

tin als seus negocis d’una manera més còmoda i 
ràpida. També tenen moltes expectatives de cara a 
l’estiu, quan el municipi rep més visitants de fora 
i el nou pàrquing serà un bon reclam per desco-

brir el centre. Amb la reordenació de la mobilitat, 
el carrer de la Tosca ha passat a ser de vianants i 
s’eliminarà la zona blava de diverses vies del cen-
tre, com ara l’avinguda de la Vila (a la foto). 
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L’aparcament del CAP desencalla 
els canvis per fer que la gent es 
mogui més a peu al centre de Moià 

El comerç creu que el pàrquing li jugarà a favor

(Pàgines 2 i 3)

S’han tret zones blaves i el carrer de la Tosca ha passat a ser de vianants, igual que la plaça Major quan hi ha mercat 

L’Agrupació 
de Defensa 
Forestal Els 
Cingles vol 
captar dones

(Pàgina 6)

Visita als murals 
que expliquen 
la vida a 
Castellterçol a 
través de l’art urbà

(Pàgina 9)

Últims retocs al Centre Recreatiu d’Oló
Santa Maria d’Oló inaugura diumenge la reforma del Centre 
Recreatiu. S’hi ha invertit més d’un milió d’euros perquè 
esdevingui la seu de l’escola de música, la ràdio o les entitats.

(Pàgina 7)
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Guardians del saber Moianès
L’Associació Cultural Modilianum, de Moià, preserva el saber 
de la comarca, des d’història fins a ciència, art o notícies locals. 
Editen dues revistes, la que porta el seu mateix nom i La Tosca.

(Pàgines 4 i 5)
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Suplement mensual

(Pàgina 11)

Rufián 
entrevista 
Junqueras  
a Mollet

Lliurament a l’interior
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MUNICIPI PLURIFAMILIAR UNIFAMILIAR DISSEMINATS

Aiguafreda 130,52 169,92 216,58

L’Ametlla del Vallès 109 a 380 109 a 380 109 a 380

Bigues i Riells del Fai 194 194 194

Caldes de Montbui 181 a 260 181 a 260 181 a 260

Campins 118,37 118,37 118,37

Canovelles 185 185 185

Cànoves i Samalús 119,85 a 159,80 119,85 a 159,80 119,85 a 159,80

Cardedeu 201 201 201

Figaró-Montmany 115 115 171

Fogars de Montclús 56,18 56,18 56,18

Les Franqueses del Vallès 121 a 188 121 a 188 46,5

La Garriga 188 188 188

Granollers 165 165 165

Gualba 139 139 139

La Llagosta 155 155 155

Lliçà d’Amunt 227 227 227

Lliçà de Vall 145 145 145

Llinars del Vallès 180 a 218 180 a 218 218

Martorelles 143,46 a 382,15 143,46 a 382,15 143,46 a 382,15

Mollet del Vallès 174,14 174,14 174,14

Montmeló 182 a 244 182 a 244 182 a 244

Montornès del Vallès 148 170 170

Montseny 75,29 75,29 52,12

Parets del Vallès 95,73 95,73 95,73

La Roca del Vallès 145,09 145,09 145,09

Sant Antoni de Vilamajor 155,25 a 184 155,25 125

Sant Celoni 185 185 185

Sant Esteve de Palautordera 156,24 156,24 156,24

Sant Feliu de Codines 182 182 182

Sant Fost de Campsentelles 159 159 159

Sant Pere de Vilamajor 185 185 a 208 185 a 208

Santa Eulàlia de Ronçana 231 245 245

Santa Maria de Martorelles 166,95 166,95 166,95

Santa Maria de Palautordera 180 a 200 180 a 200 90

Tagamanent 119 119 89,35

Vallgorguina 195 195 195

Vallromanes 148,99 158,48 a 178,84 158,48

Vilalba Sasserra 191 191 191

Vilanova del Vallès 175 175 175

Taxa de residus per tipus d’habitatge (€)

Municipis que fan recollida porta a porta

Martorelles i les Franqueses regis-
tren, respectivament, les taxes de re-
collida de residus més alta i més baixa 
del Vallès Oriental per a habitatges 

particulars. A Martorelles, l’import 
oscil·la entre els 143,36 i els 382,15 
euros en funció de les persones que 
hi hagi empadronades. A les Franque-

ses, les cases disseminades en àrees 
rurals paguen 46,5 euros, tot i que als 
nuclis urbans l’import oscil·la entre 
els 121 i els 128 euros.

La taxa de residus al Vallès Oriental 
va de 46 a 382 euros en funció  
del municipi i el tipus d’habitatge
Els veïns de Fogars i els d’habitatges disseminats de les Franqueses i Montseny, els que paguen menys

Granollers

O.S.

Un total de 335,65 euros. És 
la diferència entre la taxa de 
recollida de residus més alta 
i la més baixa que es paguen 
a les llars del Vallès Orien-
tal. La més elevada són els 
382,15 euros que es poden 
assolir si l’habitatge es troba 
a Martorelles. La més eco-
nòmica la paguen els propi-
etaris dels habitatges disse-
minats a les àrees rurals del 
terme municipal de les Fran-
queses, i és de 46,5 euros. Val 
a dir que a Martorelles, l’im-
port d’aquesta taxa parteix 
dels 143,46 euros, i que en 
el cas de les Franqueses pot 
arribar fins als 188 si l’im-
moble es troba en algun dels 
nuclis urbans del municipi.

A Martorelles, la taxa de 
recollida de residus de cada 
habitatge es calcula en fun-
ció del nombre de persones 
que hi ha empadronades. 
“Entenem que com més gent 
hi ha en una casa, més resi-
dus s’hi generen. Per tant, no 
té sentit que aquella senyora 
gran que viu sola i amb prou 
feines en produeix hagi de 
pagar el mateix que una 
família amb molts membres 
que, com és lògic, en produi-
ran més. Per això hem optat 
per un impost progressiu que 
parteix dels 143,46 euros per 
a les llars on viu una sola per-
sona, i arriba fins als 382,15 
en el cas que hi hagi nou 
persones empadronades”, 
explica el regidor de Medi 
Ambient, Joan Marc Flores, 
en declaracions a EL 9 NOU.

“A partir d’aquí, cal tenir 
en compte tot un sistema de 
bonificacions que permeten 
rebaixar el cost de la taxa en 
funció de si es fa ús de recur-
sos com la deixalleria. En 

aquest sentit, qui gestioni bé 
els seus residus pràcticament 
es pot arribar a estalviar la 
meitat de la taxa. També hi 
ha bonificacions de fins al 
90% de l’import per a les 
persones en situació de vul-
nerabilitat econòmica”, afe-

geix Flores. L’Ajuntament de 
Martorelles calcula que cada 
habitant del municipi produ-
eix de mitjana uns 500 quilos 
anuals de residus.

La segona taxa més eleva-
da de la comarca és la que 
paguen els habitatges més 

grans de l’Ametlla, on l’im-
port oscil·la entre els 109 i 
els 380 euros. En aquest cas, 
l’impost es calcula en fun-
ció dels metres quadrats de 
façana i del valor cadastral 
de l’immoble. “Com més 
gran és la casa, més alta és la 

taxa”, apunta l’alcalde, Pep 
Moret. “Però cal tenir en 
compte que en tots els casos 
l’import inclou la gestió de 
la deixalleria, del rebuig, 
dels residus, dels articles 
voluminosos i dels verds, 
amb saques incloses que el 
mateix servei recull a domi-
cili un cop els veïns les han 
omplert.”

A tot això, Moret afegeix 
que la recollida dels residus 
a l’Ametlla es fa amb una 
freqüència alta. “El rebuig 
i l’orgànic es recullen cada 
dia de la setmana menys 
dimarts. Els envasos i els 
plàstics del contenidor groc 
es recullen dimarts i dijous. 
Aquests mateixos dies es 
recullen també els papers i 
cartrons del contenidor blau. 
I el vidre es passa a recollir 
un cop cada tres setmanes. 
Per tant, creiem que el servei 
és òptim”, conclou.

A la part alta de la taula 
d’imports de la taxa de reco-
llida de residus també hi 
destaquen casos com els de 
Caldes, Llinars, Montmeló, 
Cardedeu i Santa Maria de 
Palautordera. A Caldes es 
paguen entre 181 i 260 euros 
en funció de la zona del 
municipi on estigui situada 
la casa. A Llinars, l’import 
és de 218 euros per les cases 
aïllades i de 180 per les que 
no ho estiguin, independent-
ment de si són habitatges 
unifamiliars o plurifamili-
ars, i de la zona del muni-
cipi on estiguin situats. A 
Cardedeu, hi ha una tarifa 
única de 201 euros. A Santa 
Maria de Palautordera la 
taxa oscil·la entre els 180 i 
els 200 euros, en funció dels 
metres quadrats que ocupi 
l’immoble i de si aquest té 
pati o jardí.

Per contra, els municipis 
on es registren les taxes 
més barates són, a més de 
les Franqueses, Fogars de 
Montclús i Montseny, les 
dues úniques poblacions 
vallesanes on els imports 
es troben per sota dels 100 
euros. A Fogars hi ha un 
import únic de 56,18 euros 
a tot el terme municipal. 
A Montseny, cada domicili 
particular paga 75,29 euros, 
una quantitat que baixa fins 
a 52,12 euros en el cas de les 
cases disseminades.

Els habitatges 
disseminats de 
les Franqueses 

paguen una taxa 
de 46,5 euros

A Martorelles, 
la taxa s’aplica 
en funció dels 
habitants de 

cada habitatge
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La Garriga renova papereres 
per evitar que s’hi aboquin 
bosses de brossa domèstiques

Una de les noves papereres amb barret que s’han instal·lat al carrer Cardedeu, a la Garriga

La Garriga

EL 9 NOU

L’Ajuntament de la Garriga 
ha iniciat el procés de reno-
vació de papereres en diver-
sos punts de la via pública. 
El nou model que s’instal·la 
té un barret a la part supe-
rior que fa que la boca sigui 
més petita. Això ha d’evi-
tar que s’hi puguin deixar 
bosses de brossa grans pro-
cedents d’habitatges que 
opten per no participar en 
la recollida porta a porta i 
que abocaven les bosses a 
les antigues papereres que 
ho permetien per les seves 
dimensions i per l’obertura 
de la part superior.

La presència de bosses de 

brossa en papereres proce-
dents d’habitatges s’ha anat 
detectant des de la posada 
en marxa de la recollida 
porta a porta a la Garriga, a 
finals d’abril de l’any passat. 
La retirada de tots els conte-
nidors excepte els de la reco-
llida de vidre ho va propici-
ar. El procés de substitució 
parteix d’un estudi tècnic 
amb la informació rebuda 
del servei de neteja viària de 
l’Ajuntament –els seus ope-
raris són els encarregats de 
buidar les papereres– com 
de la informació aportada 
per la ciutadania. 

El nou model de paperera 
es va començar a instal·lar 
durant el mes de desembre 
passat en “punts conflictius” 

com trams de la ronda del 
Carril, del carrer Cardedeu, 
a l’avinguda Ramon Pareras 
i en punts del barri de Can 

Noguera, va informar l’Ajun-
tament. A partir d’aquí, 
s’aniran canviant altres 
papereres antigues que 

estan malmeses o en aquells 
punts que es consideri 
necessari, segons detallen 
fonts municipals.

“El porta a porta és un sistema més 
car però també més sostenible”
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Cardedeu va implementar el sistema porta a porta l’estiu passat

Bonificacions 
per l’ús de 
la deixalleria 
i les rendes 
més baixes

Granollers

O.S.

Cada municipi de la 
comarca preveu bonifica-
cions de la taxa de recolli-
da de residus per aquells 
domicilis que utilitzin 
la deixalleria amb una 
determinada regularitat, 
que facin compostatge 
o on les persones que 
hi visquin es trobin en 
situació de vulnerabilitat 
econòmica. A casos com 
el de Martorelles –vegeu 
pàgina 2–, se n’hi poden 
sumar d’altres com el de 
Montmeló, que bonifica 
fins al 46% de l’import 
–que va dels 182 als 244 
euros– si es fa compostat-
ge o es va a la deixalleria 
un mínim de 36 cops l’any.

A Granollers es pre-
veuen bonificacions de 
fins al 50% de la taxa i 
exempcions –en funció 
dels ingressos bruts anu-
als– per a persones jubila-
des, pensionistes per inca-
pacitat total o absoluta, 
aturats i perceptors de la 
renda mínima d’inserció 
(Pirmi). També destaca el 
cas de Cànoves i Samalús, 
on els veïns que tinguin 
a més d’un quilòmetre de 
distància el contenidor 
més proper paguen 40 
euros menys que la resta.

Granollers

O.S.

El sistema de recollida porta 
a porta encara no permet 
reduir l’import de la taxa de 
recollida d’escombraries en 
aquells municipis on s’apli-
ca, però els seus partidaris 
defensen els beneficis que 
aquest mètode ja està donant 
en termes mediambientals. 
“És un sistema de recollida 
més car que el tradicio-

nal, però també és el més 
sostenible de tots els que 
coneixem, i el més adient 
ecològicament”, afirma el 

regidor de Medi Ambient 
de Martorelles, Joan Marc 
Flores.

“No és el mateix fer servir 
un camió d’escombraries per 
buidar contenidors on hi ha 
els residus que produeixen 
una vintena llarga de veïns 
que haver de passar a recollir 
casa per casa els residus. Per 
tant, amb el porta a porta 
puja el cost. Però hi sortim 
guanyant en termes de medi 
ambient”, insisteix Flores. 

Martorelles va començar a 
implantar el porta a porta ara 
fa 16 anys. Actualment l’apli-
ca tant al casc antic com a les 
urbanitzacions, que sumen 
el 80% de la seva superfície 
habitada.

Lliçà de Vall, d’altra ban-
da, va ser un dels primers 
municipis vallesans que van 
aplicar aquest sistema. Va 
començar una prova pilot 
el 2003 i el va acabar d’im-
plantar el 2005. “El cost de la 
gestió dels residus ha pujat, 
però la taxa l’hem mantingut 
estable. Tot i l’augment de la 
despesa, hem pogut contenir 
el preu”, apunta el regidor de 
Medi Ambient, Marc Rico. 
“El porta a porta suposa un 
augment de la inversió, i 
per tant no permet reduir 
la taxa d’escombraries. Tot i 
que tenim més ingressos, el 
servei s’ha encarit”, afegeix 
Cristina Fígols, tècnica de 
Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Santa Eulàlia, on el 
mètode va entrar en vigor la 
tardor de 2018.

Actualment hi ha 14 muni-
cipis a la comarca que fan la 
recollida porta a porta. Els 
últims a sumar-s’hi han estat 
la Garriga i Cardedeu, que 
van començar l’any passat. 
Santa Maria de Palautordera 
té previst fer-ho a partir de 
l’any vinent.

Santa Maria 
de Palautordera 
preveu fer porta 
a porta a partir 
de l’any vinent

Aquest mètode encara no permet reduir la taxa de la recollida de residus als municipis on 
s’aplica, però els seus partidaris en defensen els beneficis en termes mediambientals
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Evolució de la temperatura mitjana i la pluja a Caldes de Montbui i Turó de l'Home. 1950 a 2022
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Estació Temperatura
màxima 2022 Data Rècord

(28/06/2019)

Caldes de Montbui 39.6 12/8/2022 42.3

Parets del Vallès 38.9 12/8/2022 42.0

Vilanova del Vallès 38.2 22/5/2022 40.6

Granollers 37.9 14/8/2022

Tagamanent - PN del Montseny 34.8 12/8/2022 37.0

Puig Sesolles (1.668 m) 29.5 22/7/2022 31.7

Temperatures màximes al Vallès Oriental (any 2022)

Estació Temperatura
màxima Data Rècord anterior Data

Caldes de Montbui 38,3 22/5/2022 36,2 14/5/2015

Parets del Vallès 37,7 22/5/2022 34,1 14/5/2015

Vilanova del Vallès 38.2 22/5/2022 34,5 31/5/2001

Tagamanent - PN del Montseny 30,1 21/5/2022 29,3 13/5/2015

Puig Sesolles (1.668 m) 26,3 22/5/2022 25,9 13/5/2015

Temperatures màximes rècord al maig

Estació Temperatura
màxima Data Rècord anterior Data

Caldes de Montbui 23,2 25/12/2022 21,8 5/12/2006

Parets del Vallès 23,3 25/12/2022 22,3 29/12/2021

Vilanova del Vallès 23,8 25/12/2022 23,7 5/12/2006

Temperatures màximes rècord al desembre

707,9, a Puig Sesolles. 
Les xifres de les altres 

estacions automàtiques 
del Meteocat segueixen 
el mateix patró: “Un 2022 
insòlitament càlid i també 

força sec però no tant com 
l’any passat”, comenta Serra. 
Es registra la mitjana anual 
més alta de tota la sèrie i 
precipitacions clarament per 
sota de la mitjana climàtica 

però superiors a les de 2021 
excepte en el cas de la ciutat 
de Granollers, on el 2022 
encara va ploure menys (356 
litres per metre quadrat, en 
total) que el 2021 (373,6).

Caldes i el Turó de 
l’Home registren 
la temperatura 
mitjana més alta 
en 70 anys
És dos graus superior a la mitjana

Caldes de Montbui

Ferran Polo

Les estacions meteorològi-
ques de Torre Marimon, a 
Caldes, i de Puig Sesolles, 
hereva de la històrica del 
Turó de l’Home, van regis-
trar la temperatura mitjana 
anual més alta de tota la seva 
sèrie històrica de dades, l’any 
passat. En concret, va situar-
se en 16,9 graus a Caldes, 
1,1 graus més que l’anterior 
rècord, que datava de 2020 
(15,8). A Puig Sesolles, la 
temperatura mitjana va ser 
de 9,8 graus, un grau més 
que l’anterior registre més 
alt: els 8,8 graus de l’any 
2015. En tots dos casos, la 
mitjana anual supera en 2 
graus centígrads la mitjana 
climàtica calculada amb les 

dades del període 1991-2020. 
Són xifres facilitades a EL 9 
NOU pel Servei Meteorolò-
gic de Catalunya (SMC).

Els registres recollits en 
aquestes dues estacions 
meteorològiques també con-
firmen el 2022 com un any 
de continuïtat de la sequera 
“tot i que la precipitació 
anual no ha estat tan escassa 
com al 2021”, destaca Aleix 
Serra, de l’àrea de sistemes 
d’observació meteorològica 
del Meteocat. A Caldes, van 
ploure 392,1 litres per metre 
quadrat en tot l’any. És un 
37% menys que la mitjana 
climàtica 1991-2020. I, a Puig 
Sesolles, 743,5, un 28% per 
sota de la mitjana climàtica 
d’aquestes tres dècades. En 
tots dos casos, el 2021 va ser 
pitjor: 336,4 litres a Caldes i 
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CICLE

Casino de Granollers
AFORAMENT LIMITAT
Inscripcions obligatòries: casinog@hotmail.com 
casinodegranollers.com

Amb el suport de:Mitjans oficials: Patrocinadors: Entitats col·laboradores:

Assemblea Territorial de l’ANC, a Granollers

23 de gener de 2023
a les 19.30 h

ELS MITJANS AUDIOVISUALS
Com evolucionaran els mitjans audiovisuals de cara al futur?

Ponent: Jaume Roures
Productor de cinema i fundador del grup Mediapro, líder mundial en contingut multimèdia, 
que destaca en les àrees d’integració de continguts, producció i distribució, amb 53 oficines 
arreu del món. Va participar en la creació i desenvolupament de Televisió de Catalunya (TV3), 
on va ser responsable durant vuit anys del Departament de Producció de Notícies i d’Esports. 
Va exercir com a responsable d’Operacions Especials de FORTA (Federació d’Organismes de 
Ràdio i Televisió Autonòmiques). Va ser cap del Departament de Televisió a Dorna (empresa 
organitzadora del Campionat del Món de motociclisme).
Va crear el diari Público i va obtenir la concessió de la darrera llicència de televisió analògica, 
La Sexta, en obert que es va concedir per part del govern.
És copresident de THE MEDIAPRO STUDIO, la factoria de continguts que integra totes les 
productores del Grup, amb presència destacada a Espanya, Europa, Amèrica Llatina i els Es-
tats Units, que, entre altres, ha produït pel·lícules com Los lunes al sol; Salvador; Midnight in 
Paris i Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen; Un dios salvaje, de Roman Polanski; El buen 
patrón, de Fernando León de Aranoa, i el documental Comandante, d’Oliver Stone. Les pro-
duccions de THE MEDIAPRO STUDIO han rebut un ampli reconeixement de públic i crítica, i 
han estat guardonades amb dos Oscars i tres nominacions, dos Globus d’Or, un BAFTA, dos 
Independent Spirit Awards, un Premi Vulcain del Festival de Cinema de Canes, un Os de Plata 
de la Berlinale, 34 Premis Goya i una Concha d’Oro del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
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Evolució de la temperatura mitjana i la pluja a Caldes de Montbui i Turó de l'Home. 1950 a 2022
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maig i al desembre però no a 
l’agost (vegeu quadres amb 
dades mensuals). “L’estiu va 
ser llarguíssim i molt calorós 
però sense onades de calor 
tan fortes com la de finals de 
juny de 2019”, recorda Aleix 
Serra en valoracions a EL 9 
NOU.

VILANOVA: LA MÀXIMA 
DE L’ANY AL MAIG

A les estacions de la 
plana vallesana (Cal-
des, Granollers, Parets i 
Vilanova), les màximes 
anuals es van moure entre 
els 37,9 i el 39,6 graus. Totes 
es van registrar a l’agost 
excepte a Vilanova, on la 
temperatura més alta de tot 
l’any va ser la de la calorada 
dels dies 21 i 22 de maig amb 
38,2 graus. A muntanya, es 
van fregar els 35 graus al 
Turó de Tagamanent (34,8 
graus al 12 d’agost) i els 30 
a Puig Sesolles (29,5 al 22 
de juliol). Es van superar els 
màxims recollits fins ara, que 
dataven del 2015 en tots els 
casos excepte a Vilanova, on 
la màxima d’un mes de maig 
s’havia assolit l’any 2001. Al 
desembre, el dia de Nadal va 
assolir màximes per damunt 
dels 23 graus i rècords a 
Vilanova (23,8), Parets (23,3) 
i Caldes (23,2).

Respecte a les dades de la 
pluviometria, l’estació del 
Turó de Tagamanent acu-
mula una precipitació total 
al llarg de l’any de 447,2 
litres per metre quadrat, la 
segona més baixa de tota la 
sèrie, que arrenca el 1996. 
Per sota, queden els 398 
litres del 2021. A Vilanova, 
es van quedar en 388,8 litres 
per metre quadrat. Supera 
en poc més de 30 litres la 
xifra de 2021, la més baixa en 
dues dècades de recollida de 
dades. I, a Parets, es van acu-
mular 333,8 litres per metre 
quadrat. L’any 2021, s’havien 
quedat el 284,1. Com al Turó 
de Tagamanent, el registre 
de l’any passat també és el 
segon més escàs de tota la 
sèrie per darrere de l’any 
2021.

Estació Temperatura
mínima Data Rècord Rècord anterior

Caldes de Montbui -1,9 5/4/2022 -1,7 4/4/1996

Parets del Vallès 0,8 5/4/2022 1,8 28/4/2017

Vilanova del Vallès -1,9 5/4/2022 -1,2 4/4/2003

Tagamanent - PN del Montseny -4,5 2/4/2022 -3,3 4/4/2019

Puig Sesolles (1.668 m) -8,2 2/4/2022 -6,9 4/4/2019

Temperatures mínimes rècord a l’abrilAl turó de Tagamanent, 
amb registres meteorològics 
des de 1996, se supera en 
1,1 graus l’anterior mitjana 
més alta (12,1), que es va 
donar els anys 2006 i 2015. A 
Vilanova, amb l’estació ope-
rativa des de 2001, la mitjana 
de 15,8 graus de 2022 supera 
en dues dècimes el rècord 
anterior de 2006 (15,6). I 
a l’estació meteorològica 
de Parets, operativa des de 
2009, els 17,4 graus de mit-
jana passen al davant en un 
grau l’anterior xifra màxima 
(16,4), que es va recomptar 
l’any 2020.

Les temperatures van 
marcar rècords mensuals al 

Mínimes de rècord a l’abril

Granollers Tot i la temperatura mitjana 
de rècord per càlida assolida a les estaci-
ons del Servei Meteorològic de Catalunya 
al Vallès Oriental, el 2022 també va fixar 
noves marques de fred al mes d’abril. Es va 

arribar als -8,2 graus al cim de Puig Sesolles, 
al Montseny. La xifra rebaixa en 1,3 graus 
la temperatura més baixa que s’hi havia 
registrat fins aleshores (-6,9 graus, l’abril 
de 2019). El mercuri també va marcar valors 
clarament negatius a Caldes, Vilanova i al 
Turó de Tagamanent (vegeu quadre).

Temperatures  
amb una tendència 
a l’increment  
i pluges a la baixa
Caldes de Montbui 

Les estacions de Caldes, a 
Torre Marimon, i de Puig 
Sesolles, a la part més alta 
del Montseny, ofereixen 
les sèries més llargues de 
dades. L’anàlisi de les tem-
peratures mostra una ten-
dència a l’increment de les 
mitjanes. En el cas de Cal-
des, a la dècada dels anys 
vuitanta apareix el primer 
any amb una mitjana anual 
de 15 graus. Als noranta 
i a la primera dècada dels 
2000, ja passa quatre vega-
des. I la tendència segueix 
perquè des de 2014 fins ara 
cap any la mitjana ha que-
dat per sota d’aquest valor 
mitjà. En el cas del Turó de 
l’Home/Puig Sesolles, la 
mitjana supera els 8 graus 
per primer cop l’any 1994. 
Torna a passar el 1997 i ja 
es repeteix en quatre anys 
de la primera dècada dels 
2000. Entre 2010 i 2019, ja 
ha passat en vuit dels deu 
anys del decenni. En el cas 
de la pluviometria, hi ha 
una certa tendència a la bai-
xa tot i la irregularitat dels 
registres, també aquests 
darrers amb puntes com la 
del 2020: 1.679 litres a Puig 
Sesolles i 810 a Caldes.
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Nom Sentència

Pere Argemí Bosch Mort

Pere Figueras Traveria Mort

Lluís Nogués Gili Mort

Tomàs Ribera Bardají Mort

Ramón Solé Clavé Mort

Pere Ventura Rodríguez Mort

Esteve Casals Simó 30 anys

Lluís Clapés Ballús 30 anys

Jaume Masmiquel Fina 30 anys

Ramon Ribera Grasset 30 anys

José Sagrera Aguirre 30 anys

Joan Abelló Raurell 20 anys

Lluís Carreras Romagueras 20 anys

Andreu Font Boté 20 anys

Frederic Freixa Mir 20 anys

Andre Masmiquel Serra 20 anys

Joan Vila Rovira 20 anys

Gabriel Jiménez Correas 20 anys

José Agut Jarque 20 anys

Josep Garriga Martí 15 anys

Josep Blancafort Gay 12 anys

Francesc Blancafort 12 anys

Josep Colomer Compte 12 anys

Jaume Comas Argelaguer 12 anys

Joan Galvany Vila 12 anys

José Martínez Sánchez 12 anys

Joan Masmiquel Fna 12 anys

Jaume Sanmartí Echevarria 12 anys

Agustí Tomás Pubill 12 anys

Jaume Ventura Iglesias 12 anys

Josep Viñas Dalmau 12 anys

Manuel Rodríguez Fernández 8 anys

Elias Benzekry Eljarrat 6 anys

Francesc Crusat Mir 6 anys

Jaume Díaz Vila 6 anys

Florenci Dalpi Tomás 6 anys

Adelaida Figueras Baset 6 anys

Antonio García Ostar 6 anys

Juan Lupón Liria 6 anys

Andreu Mas Noguera 6 anys

Juan Muñoz Montesinos 6 anys

Esteve Oiveras Comas 6 anys

Andreu Portet Puig 6 anys

José Vicente Castany 6 anys

Juan Alius Puig 2 mesos i multa

Ramón Benedicto Navarro 2 mesos i multa

Ferran Font Flaquer 2 mesos i multa

Jaume Serra Canals 2 mesos i multa

Jaume Figuerola Jiménez 8 anys d’inhabilitació

Persones de la Garriga jutjades en consells de guerra del franquisme

Persones absoltes

Francesc Pujol Bonastre

Angela Sagrera Aguirre

Enrique Sánchez Munné

Amadeu Sanmartí Muset

Joan Torrent Carreras

Lluís Vilardell Campdelacreu

Joan Arbós Gallart

Teresa Arquer Bassas

Isidoro Balaguer Godayol

Miquel Clapés Abancó

Enrique Comere Peuple

Petra del Río Rubiana

Ferran Fitó Arbó

Francisco Godia Roca

Pedro Mañoso Mañoso

Ramón Martín Viñolas

Josep Molins Vilardebó

Antoni Nogués Musoll

Joan Parera Petit

Sabina Pujol Agustí

Josep Balaguer Querol

Un estudi documenta  
els consells de guerra  
del franquisme a la Garriga

La Garriga

J.V.

Un total de 71 persones de 
la Garriga van ser sotmesos 
a consells de guerra després 
de la Guerra Civil i d’aquests, 
50 van rebre diverses con-
demnes que van des de la 
inhabilitació o els quatre 
mesos de presó més multa 
fins a la pena de mort –vegeu 
gràfic adjunt–. La dada és 
fruit del treball de recer-
ca que ha fet el professor 
d’Història i membre de la 
Fundació Cipriano Garcia-
CCOO, Quim Fornés. Un dels 
objectius de la recerca és que 
l’Ajuntament condemni la 
repressió franquista contra 
persones republicanes per 
mitjà dels consells de guerra 
i de les sentències del Tribu-
nal de Orden Público. També 
que es posi a disposició dels 
familiars de les víctimes 
de la repressió per donar 
suport a les peticions de cer-
tificació de nul·litat de les 
condemnes, d’acord amb la 
recentment aprovada Llei de 
Memòria Democràtica.

Fornés diu que la repressió 
franquista “va ser brutal i 
despietada contra tots els 
partidaris de la República. Va 
ser planificada i sistemàtica 
per mitjà de lleis exprés com 
la Ley de Responsabilidades 
Políticas i la Ley de Represión 
de la Masonería i el Comu-
nismo”.  Posa de relleu el fet 
que totes les persones van ser 
acusades de rebel·lió militar, 
cosa que considera una “per-
versa paradoxa històrica quan 
els que ho havien fet eren els 
militars colpistes contra el 
legítim govern democràtic de 
la República”. Fornés explica 
que fins i tot es va perseguir 
les persones que havien inter-
vingut en els anomenats fets 
d’octubre del 1934 i els que 
haguessin donat suport al 
Front Popular i apunta el fet 
que va ser processat el 4,5% 
de la població de la Garriga i 
que l’1,7% van ser afusellats.

 La dictadura franquista va 
elaborar un expedient contra 
tots els acusats, conegut com 
la Causa General. Basaven les 
acusacions en informes dels 
nous alcaldes franquistes, 
la Falange, la Guàrdia Civil, 
alguns capellans i les denún-
cies de particulars. “Aquests 
expedients es van fer sen-
se proves contrastades ni 
garanties jurídiques. A més 

d’aquests consells de guerra, 
amb les acusacions de la Cau-
sa General, la dictadura en va 

fer molts d’altres amb opo-
sitors demòcrates que foren 
detinguts.”

Noves dades sobre 
l’assalt carlí a la 
ciutat de Granollers 
de l’any 1875

Granollers

Noves dades completen 
la informació disponible 
sobre el violent assalt carlí 
a la ciutat de Granollers 
el 17 de gener de 1875. La 
recopilació d’informació ha 
anat a càrrec de Josep Maria 
Fornés (Granollers, 1945), 
que ja havia fet una primera 
recollida sobre l’assalt en un 
estudi de 1981. Les noves 
dades es presentaran en un 
acte del Centre d’Estudis de 
Granollers, aquest dijous a 
la sala d’actes del Museu. 
L’assalt a Granollers per uns 
3.000 carlins el 17 de gener 
de 1875 és considerat un dels 
fets històrics més traumàtics 
en la història de la ciutat. 
Fins ara se n’havien presen-
tat detalls el 1981. Ara hi 
ha noves aportacions sobre 
l’atac i les atrocitats sobre 
la població civil, a partir de 
la troballa de la narració en 
primera persona del cap de 
l’exèrcit carlí del Principat, 
Rafael Tristany. Aquest relat 
permet mostrar la planifi-
cació, amb detalls descone-
guts, i també la defensa que 
relata el comandant militar 
de la caserna de Granollers, 
Serapio Noval.

La Llagosta dona a 
un passeig el nom de 
qui en va ser alcalde, 
José Luis López

La Llagosta

El passeig del Pintor Sert ha 
passat a ser passeig de l’alcal-
de José Luis López Segura. 
El canvi de nom de la via es 
va acordar en un ple al mes 
d’octubre en el qual també 
es va concedir el títol de Fill 
Adoptiu de la Llagosta. José 
Luis López, que va morir el 
2013, havia estat alcalde de 
la Llagosta entre 1983 i 2002. 
Els residents al passeig no 
hauran de fer tràmits admi-
nistratius pel canvi. L’Ajun-
tament ha fet les notifica-
cions oportunes i ha lliurat 
certificats als residents.

Eduard Olivés serà 
enterrat dimarts al 
cementiri de Granollers 
Granollers

Eduard Olivés, que va morir 
el 29 de desembre passat, 
serà enterrat aquest dimarts 
a les 12 del migdia en una 
cerimònia al cementiri de 
Granollers. Olivés era cone-
gut per la seva presència 
habitual als actes públics de 
la ciutat, on captava imatges 
amb la càmera fotogràfica 
o de vídeo. La cerimònia es 
farà a peu de nínxol i un grup 
de coneguts convida a parti-
cipar-hi.

Reconeixement 
als familiars  
de les víctimes  
de la repressió
La Garriga

L’Historiador Quim For-
nés també ha fet una 
recerca dels familiars de 
les víctimes de la repressió 
franquista a la Garriga i 
ha aconseguit, fins ara, 
contactar amb els de 
set d’aquestes víctimes. 
Entre elles hi ha la neta 
de Pere Figueras Traveria, 
condemnat a mort, i de la 
seva filla, Adelada Figue-
ras Baset, que, en acabar 
la seva condemna de sis 
anys, va marxar a l’exili 
a l’Argentina. Fornés ha 
explicat que aquesta dona 
vindrà a la Garriga, des 
de l’Argentina, per par-
ticipar en l’activitat de 
memòria democràtica del 
29 de gener al cementiri 
de la Doma. A més, diver-
ses entitats de memòria 
democràtica han redactat 
una resolució que es pre-
sentarà, per primer cop, al 
ple de l’Ajuntament de la 
Garriga del mes de febrer i 
que després es farà exten-
siva a la resta d’Ajunta-
ments de Catalunya. 

Un total de 71 persones van ser jutjades, de les quals 50 van rebre condemnes
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Parets del Vallès
22, 23, 24 i 25 gener 2021

festa
hivern

Parets del Vallès
20, 21, 22 i 23 de gener

2023

Divendres 20

Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
18.30 h CANTA Parets! 2023
Al Teatre Can Rajoler
20.30 h Medalles de la Vila 2022

Dissabte 21

A la Sala polivalent de l'escola Pau Vila
9 h Torneig de tennis taula
Al Barri Antic

Festa Major Hivern
Sota la plaça de la Vila
11 h Pessebre monumental sobre taula
A la plaça de la Vila
11 h Toc de campanes i tronada d’inici 
de festa
11.05 h Toc d'inici de Festa Major 
d'hivern
11.20 h Pilar de Festa Major d'hivern
Al Barri Antic
D’11 a 22 h IX Parets medieval
A l’aparcament de la Linera
11 h Plantada VI Trobada de Bestiari 
Diables Parets
12.30 h Inauguració de la VI Trobada de 
Bestiari Diables Parets
Al Casal de Cultura Can Butjosa
12.30 h Concurs de cuina de la mongeta 
paretana
14 h XXV Calçotada Popular
15.30 h Concert de versions amb Los 
1000 Hombres

Dissabte 21

A l’aparcament de la Linera
17 h A toc de tabal
18 h Xocolatada i cremat de rom
19 h Correfoc de Bèsties i XXV 

20.30 h Històries de bèsties
Al Teatre Can Rajoler
XXVI aniversari del centre
22 h Concert: Jazz som aquí! a càrrec 
de Pep Plaza & Big Band Jazz Maresme
Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
23 h Concert de versions amb Hotel
Cochambre
1.15 h Sessió d’electrònica amb el 
paretà Dj Alan

Diumenge 22

Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
10 h XXV Trobada i Plantada de Gegants 
de Parets
Al Barri Antic

Festa Major Hivern
Davant la Morada (carrer Ponent)
10.30 h Escalabirres
Sota la plaça de la Vila
11 h Pessebre monumental sobre taula
Al Barri Antic
D’11 a 20 h IX Parets medieval
A la plaça de la Vila
11 h Ballada de sardanes

Diumenge 22

Al Barri Antic
11 h Cercavila de Gegants
Al carrer Barcelona
12 h Correfoc simulat
A la plaça de la Vila

Al carrer Barcelona
17.30 h Correfoc simulat
Al Teatre Can Rajoler
XXVI aniversari del centre
18 h Espectacle familiar La bella 
dorment
Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
18 h Gran ball de Festa Major

Dilluns 23

Al Casal d'avis Sant Jordi
9 h Acapte de Sang
Al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez
11 h Parc Infantil
17 h Castells de Gel
18 h Berenar tradicional per a tota la 
mainada
Al Teatre Can Rajoler
XXVI aniversari del centre Teatre
19 h Teatre: Gran reserva a càrrec 
de Rhum & Cia

ACTES PRINCIPALS
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Les Franqueses pagarà per tenir 
un caixer automàtic a Bellavista

Les Franqueses del Vallès

J.V.

La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de les Franque-
ses va aprovar dijous l’inici 
de l’expedient de licitació, 
per procediment obert, per al 
subministrament, instal·lació 
i manteniment d’un caixer 
automàtic a la façana del 
Casal d’Avis de Bellavista. 
No es donaran a conèixer les 
condicions econòmiques ni 
temporals del contracte fins 
que no es publiqui oficial-
ment la licitació al perfil del 
contractant de l’Ajuntament. 

La regidora de Dinamit-
zació Econòmica, Raquel 
Cortés, admet: “Haurien de 
ser les entitats financeres les 
que es fessin càrrec del ser-
vei i ho vam dir des del pri-
mer moment, però no podem 
deixar sense servei als veïns 
i aquest és un servei essen-
cial per a ells. I també per al 
comerç i per a les empreses 
de Bellavista.”

Cortés explica que el fet 

La Junta de Govern Local ha aprovat l’inici del procés de licitació

Un camioner, 
ferit crític en 
un accident a 
l’autopista AP-7 
a Montornès

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

El conductor d’un camió 
va resultar ferit crític en 
un accident a l’autopista         
AP-7 en terme de Montornès 
la matinada d’aquest diu-
menge. Per causes que es 
desconeixen, el camió, que 
circulava en direcció nord, va 
sortir de la via i va bolcar cap 
a 3/4 de 4 de la matinada. El 
conductor va quedar atrapat 
i va caldre la intervenció dels 
bombers per rescatar-lo del 
vehicle. Va ser necessària la 
intervenció d’una grua de 
gran tonatge per assistir en 
les tasques de rescat. 

El conductor, amb un trau-
matisme cranial i diverses 
factures al braç, va ser tras-
lladat per equips del Servei 
d’Emergències Mèdiques a 
l’Hospital de Sant Pau. En 
les tasques d’atenció a l’acci-
dentat, hi van intervenir vuit 
dotacions dels Bombers i sis 
del Servei d’Emergències 
Mèdiques.

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

El caixer automàtic es posarà al Casal d’Avis 

de licitar i, per tant, pagar 
un preu per poder disposar 
del caixer ha estat l’única 
alternativa que ha tingut 
l’Ajuntament, que fa un any 
va demanar, sense èxit, a 
la Diputació que es pogués 
incloure Bellavista en el pla 
per cofinançar la instal·lació 
de caixers en municipis de 
menys de 5.000 habitants. 
Posteriorment, a l’octubre 

del 2021, l’Ajuntament va 
aprovar una moció en què 
demanava que es mantingués 
oberta la darrera oficina del 
barri, del BBVA i es plan-
tejava oferir a les entitats 
financeres espais municipals, 
sense cost, per mantenir 
l’atenció financera als veïns.

L’Ajuntament ja disposa 
d’un informe tècnic de les 
condicions que ha de complir 

la instal·lació del caixer, que 
inclourà una càmera com a 
mesura de seguretat per als 
seus usuaris. Per fer l’adap-
tació de l’espai, l’Ajuntament 
va aprovar una partida de 
20.000 euros en el pressupost  
municipal de l’any passat.

La darrera oficina bancària 
de Bellavista, del BBVA, va 
tancar a finals de setembre 
de 2021 i, des de llavors, els 
veïns del barri que vulguin 
utilitzar un caixer automàtic 
es veuen obligats a despla-
çar-se a Corró d’Avall o bé a 
Granollers, com a punts més 
propers.

L’alcalde, Francesc Colomé, 
que ha criticat des del pri-
mer moment haver de pagar 
a una entitat financera per 
mantenir el caixer, es torna-
va a queixar divendres a tra-
vés del seu compte d’Insta-
gram: “Malauradament, qui 
tingui la competència hauria 
de regular i no permetre que 
un barri amb prop de 9.000 
habitants es quedi sense cap 
entitat bancària”, deia.
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Sant Pere retira  
la darrera cabina 
Sant Pere de Vilamajor 

Dijous van retirar l’última 
cabina telefònica que hi 
havia al nucli urbà de Sant 
Pere de Vilamajor, a l’avin·
guda Sant Nonet, davant 
del parc infantil. Feia 
temps que ja no funcionava 
i les persones que no tenien 
o no podien fer servir el 
telèfon mòbil havien d’anar 
als restaurants de Can Pau 
o Can Noguera a telefonar. 
A Sant Pere, ara ja només 
queda operativa la cabina 
de Faldes del Montseny. 
J.B.M.
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Crida per preservar l’espai natural 
de la bassa de la bòbila de Llinars
S’han tornat a detectar abocaments per reomplir amb terra l’espai sorgit per l’extracció d’àrids
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Els abocaments de terres fets recentment que redueixen la làmina d’aigua són molt visibles

Llinars del Vallès

J.B.M./F.P.

La detecció de nous aboca·
ments de terres a la bassa de 
la bòbila i al seu entorn, a 
Llinars, han posat en alerta 
persones i grups ambien·
talistes que fan una crida 
perquè s’adoptin mesures 
que permetin la preservació 
d’aquest hàbitat amb aigua 
neta permanent. La bassa 
es va crear a partir de l’acu·
mulació d’aigua a la zona 
on durant anys s’havia fet 
l’extracció dels àrids neces·
saris per a la producció de la 
bòbila. La presència d’aigua 
s’hi ha consolidat des que la 
bòbila va tancar, fa una dot·
zena d’anys. I, amb l’aigua, 
s’hi van començar a detectar 
la presència d’aus com el 
bernat pescaire, el cabucet, 
les polles d’aigua o ànecs 
coll verd però també d’am·
fibis com el gripau corredor 
o altres espècies lligades al 
medi aquàtic com les libèl·
lules. També vegetals com 
salzes, pollancres o la cua de 
cavall. Segons els naturalis·
tes de la zona, l’espai també 
és un recurs per a altres 
espècies com els cabirols, 
ocells propis d’espais oberts 
o serps i llangardaixos. 

Els abocaments de terres 
estan lligats al projecte de 
restauració de l’espai. L’al·
calde de Llinars, Martí Pujol, 
confirma que hi ha “un pla 
de restauració que preveu 
que es torni a omplir” amb 
terra vegetal. Aquesta opció, 
recorda, la defineix la Gene·
ralitat. “L’Ajuntament no hi 
té res a veure i no pot fer·hi 
res”, diu. Des del Departa·
ment d’Acció Climàtica han 
assegurat a EL 9 NOU que 
comprovaran les actuacions 

espai desapareix”. “És una 
gran oportunitat per a la 
fauna i la flora d’àmbits aqüà·
tics”, diu Ubach, que lamenta 
que fins ara no s’ha pogut 
consolidar “pels abocaments 
que hi ha periòdicament”. 
Arnau Tolrà, ecòleg i especi·
alista en sistemes fluvials i 
aquàtics, destaca la importàn·
cia de la bassa en un entorn 
a cavall de les conques del 
Mogent i de la Tordera i “on 
no hi ha un espai tan gran per 
a les espècies aquàtiques”. 
“És una zona de transició 
entre boscos i conreus que 
genera uns hàbitats molt 
interessants i a mesura que 
passa el temps, més.” “En 
plena crisi de biodiversitat és 
una llàstima que no hi hagi 
l’agilitat per actuar” i, si cal, 
adaptar el pla de restauració 
a la nova realitat, lamenta 
Andreu Salvat, especialista en 
entorns fluvials. “És un tema 
que hauria de ser prioritari” 
perquè aquí “hi ha un gran 
oportunitat” en un territori 
amb “una mancança impor·
tant” d’espais amb aigua.

Segons Pujol, al nou POUM 
de Llinars que s’està elabo·
rant, la bassa “està marcada 
com a sistema hidràulic”. “Sap 
greu que es perdi. Que quedi 
com una bassa no sembla 
malament, al contrari, hi ha 
biodiversitat.”  En canvi, la 
regidora del Moviment Alter·
natiu de Llinars (Mall), Fide·
la Frutos, lamenta que la zona 
“forma part de sòl industrial” 
i explica que han presentat 
al·legacions perquè sigui “un 
espai especialment prote·
git per a la biodivertsitat”. 
Coincideix que mantenir la 
bassa “és una oportunitat”. El 
MALL ha demanat informa·
ció sobre les llicències urba·
nístiques que s’han donat per 
al reomplert de l’aiguamoll. 

La Plataforma per la 
Defensa i la Sobirania del 
Territori Llinars del Vallès 
i Vilamajor, El Gaig, en una 
al·legació al nou POUM de 
Llinars feia una referència 
als elements de valor de la 
bassa de l’antiga bòbila com 
a elements interessants a 
preservar.

Desarticulat un grup acusat 
de robatoris a camions aturats 
a l’AP-7 a Cardedeu i Llinars

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos han detingut sis 
homes d’entre 23 i 38 anys 
i han donat per desarticulat 
un grup criminal especia·
litzat a robar la càrrega de 
camions aturats en àrees de 
servei i descans d’eixos viaris 
com l’AP·7. Se’ls relaciona 
amb dos robatoris que hi va 
haver entre el 7 i el 10 de 

gener a Cardedeu i Llinars. 
També amb un tercer a Gavà, 
al Baix Llobregat. 

Les detencions es van pro·
duir a l’aparcament d’una 
nau de Badalona després 
que un mosso fora de servei 
detectés i seguís els sospito·
sos. En veure’s atrapats, tres 
dels detinguts van intentar 
fugir fent impactar un vehi·
cle contra els cotxes dels 
Mossos situats a l’exterior.

Llinars del Vallès

J.B.M./F.P.

Inicialment, la bassa que 
permetia el funcionament 
de la bòbila estava situa·
da al costat de la C·251 i 
tenia una fondària d’uns 45 
metres. Als anys vuitanta, 
però, va arribar un moment 
que ja era molt difícil 
extreure argila i es va tras·
lladar l’explotació a la mun·
tanya que hi havia on ara hi 
ha l’actual bassa. 

L’actual bassa és el resul·
tat d’extreure unes 1.000 
tones diàries de terra per la 
fabricació de totxos. D’aquí, 
també sortien els 100.000 
litres d’aigua necessaris per 
al procés productiu. L’aigua 

provenia de la pluja i les 
filtracions del terreny ja que 
aquest punt és poc argilós i 
bastant granític. “Van anar 
per sota del nivell freàtic”, 
explica Pere Vicente, veí del 
poble. En aquell moment, ja 
es va denunciar la situació a 
l’Agència Catalana de l’Ai·
gua (ACA).

Després d’uns canvis a la 
propietat, la bòbila va tancar 
per la crisi econòmica dels 
anys 2008 i 2009. L’empre·
sa va entrar en concurs de 
creditors i l’espai va passar 
a ser propietat d’una entitat 
bancària. Les instal·lacions 
i la zona extractiva es van 
abandonar. Sense activitat 
industrial, la presència 
d’aigua es va consolidar i va 

generar la bassa. Amb tot, 
a l’entorn s’hi anaven fent 
aportacions de terres que 
dificultaven el desenvolupa·
ment d’un hàbitat de ribera 
madur. “Cada vegada que 
començava a formar·se, s’hi 
feien nous abocaments que 
ho cobrien de terra”, comen·
ta Andreu Ubach. Entre 
d’altres, confirma l’alcalde 
de Llinars, Martí Pujol, s’hi 
van portar terres procedents 
de l’excavació del túnel de 
l’AVE a Barcelona.

Amb la pandèmia, aquesta 
activitat es va aturar i l’hà·
bitat ha pogut desenvolu·
par·se sense interferències. 
Recentment, però, s’han 
detectat nous abocaments 
de terres en aquest paratge.

Fruit de l’extracció d’àrids

que es facin a la bassa “per 
constatar si hi ha hagut 
algun canvi en la situació que 

va motivar l’anterior informe 
de restauració o no”.

Andreu Ubach, membre de 

Naturalistes de Vilamajor, 
constata que serà “una opor·
tunitat perduda si aquest 
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En su farmacia:
Kijimea Colon 
Irritable PRO 
(CN-195962.1)
www.kijimea.es

bifido-bacterias únicas 
de la cepa HI-MIMBb75
(contenidas exclusi-
vamente en Kijimea 
Colon Irritable PRO) 
se adhieren a las zonas 
dañadas de la barrera 
intestinal, como un 
parche protector. Bajo 
este parche, la barrera 
intestinal puede rege-
nerarse, las molestias 
intestinales típicas 
como la diarrea recu-
rrente, el dolor abdo-
minal, la f latulencia 
o el estreñimiento 
pueden desaparecer.

EFICACIA CLÍNICAMENTE 
PROBADA 
Un estudio a gran esca-
la sobre el colon irritable 
ha demostrado recien-
temente la eficacia de 

Kijimea Colon Irritable 
PRO para tratar la dia-
rrea, el dolor abdominal, 
la hinchazón y el estre-
ñimiento. Compruébelo 
usted mismo, pregunte 
en su farmacia especí-
ficamente por Kijimea 
Colon Irritable PRO 
(sin receta médica).

Las molestias intestinales recurrentes, como 
la diarrea, el dolor abdominal, la �atulencia 
o el estreñimiento, pueden limitar mucho 
la calidad de vida de los afectados. Pero 
los investigadores han desarrollado ahora 
Kijimea Colon Irritable PRO, un producto 
sanitario que ofrece una ayuda e�caz.

La imagen representa a una afectada.

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

Muchas personas pa-
decen regularmente 
diarrea, dolor abdomi-
nal, f latulencia o estre-
ñimiento. Pero lo que 
sólo unos pocos saben 
es que la causa suele ser 
una barrera intestinal 
dañada, lo que puede 
dar lugar al llamado 
síndrome del colon 
irritable.

EL EFECTO-PARCHE PRO
Con Kijimea Colon 
Irritable PRO (de venta 
libre en farmacia), los 
investigadores han 
desarrollado un pro-
ducto sanitario que 
actúa exactamente en 
la barrera intestinal y 
ayuda con el síndro-
me del colon irritable 
y sus síntomas. Las 

Con Efecto- Parche PRO
Mejora significativamente las molestias 
intestinales 
Más calidad de vida 

En su farmacia: 
Kijimea Regularis 
(CN-193085.9)
www.kijimea.es

Kijimea Regularis 

¡Esto activa la digestión!

La imagen representa a un afectado.
Kijimea Regularis cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios. CPSP21072CAT

Anunciado  en TV

Anunciado enTV

¿Sufre de digestión lenta? Gracias a la inves-
tigación llega ahora una ayuda e� caz: el pro-
ducto sanitario Kijimea Regularis (disponi-
ble en farmacias sin receta médica): contiene 
� bras de origen vegetal que se expanden 
en el intestino y dilatan suavemente los 

músculos intestinales. De este modo, 
las paredes intestinales reciben el im-
pulso para volver a moverse. Además, 
Kijimea Regularis reduce activamente 
los gases y el estreñimiento. El efecto 
de Kijimea Regularis es físico y no pro-
duce efecto hábito, ni siquiera con el 
consumo a largo plazo.
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Illa qualifica 
Vallhonesta i Castaño 
com “el tàndem que 
necessita Sant Celoni”

PS
C

Salvador Illa, al centre, amb els candidats, Joan Castaño (número 2, a l’esquerra) i Eduard Vallhonesta (cap de llista)

Sant Celoni

EL 9 NOU

El primer secretari del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), Salvador Illa, remarca 
les opcions en les municipals 
del 28 de maig del tàndem 
que formen Eduard Vallho-
nesta, el candidat, i Joan 
Castaño, exalcalde i número 
2 de la llista, com la “combi-
nació d’experiència i futur 
que necessiten Sant Celoni 
i la Batllòria per prosperar i 
avançar”. Illa va intervenir 
en la presentació dels can-
didats, que es va fer aquest 
dissabte a l’Ateneu de Sant 
Celoni, davant de 200 assis-
tents.

“Treballarem per un poble 

just, sostenible i pròsper; 
Sant Celoni serà progressis-
ta, un poble endreçat, net i 
segur”, avança Vallhonesta 
sobre la proposta socialista 
a Sant Celoni. “Oferim una 
proposta seriosa, valenta, 
responsable i preparada per-
què volem que torni el millor 
de Sant Celoni i la Batllòria”, 
assenyala, per la seva banda, 
Joan Castaño.

De fet, l’exalcalde assenya-
la que Sant Celoni “necessita 
un canvi” amb “un nou equip 
que cregui en el poble, que 
sàpiga gestionar i que faci 
propostes. Des del punt de 
vista de Castaño “la gestió 
actual no és bona”, motiu pel 
qual el PSC demana “obrir 
una nova etapa”. “Creiem en 

el Sant Celoni que aprofita 
les oportunitats, que genera 
llocs de treball, el millor 
Sant Celoni que tots enyo-
rem i recordem”, va apuntar 
el candidat, Eduard Vallho-
nesta.

Salvador Illa va participar 
en un acte al qual també van 
assistir alguns dirigents soci-
alistes del Vallès Oriental, 

com el diputat al Parlament 
Jordi Terrades o el president 
del Consell Comarcal i alcal-
de de Canovelles, Emilio Cor-
dero. Illa va apuntar que “els 
socialistes tenen un projecte 
sòlid i progressista, que tre-
balla pensant en tothom”.

El primer secretari del 
partit a Catalunya apunta en 
una línia similar a la defensa-

da pel tàndem que presenten 
els socialistes a Sant Celoni, 
amb una aposta per “la polí-
tica de l’actitud propositiva, 
que fa coses, que escolta 
i respecta a tothom i que 
treballa per unir”, segons va 
assenyalar Illa durant la pre-
sentació dels primers candi-
dats de la llista a la població 
feta aquest dissabte.
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Mercè Serratacó i Dani Fonoll, divendres passat

Daniel Fonoll, regidor de Junts per Sant Feliu, és el president local 

L’alcaldessa de Sant Feliu, Mercè 
Serratacó, serà la candidata d’ERC

Sant Feliu de Codines

J.V.

L’actual alcaldessa de Sant 
Feliu de Codines, Mercè Ser-
ratacó, que va ser la número 
4 de la llista de Junts per 
Sant Feliu, que encapçalava 
Pere Pladevall, a les elecci-
ons municipals de 2019, serà 
la candidata d’ERC a les elec-
cions del 28 de maig. Es va 
anunciar divendres, durant 
l’acte de presentació de la 
nova executiva del partit que 

encapçala, com a president, 
Daniel Fonoll, regidor i 
membre la llista de Junts per 
Sant Feliu del 2019, en què 
havia anat de número 5.

Una vintena de militants 
i simpatitzants d’ERC van 
participar en l’assemblea 
de divendres en què es van 
presentar les línies essenci-
als per encarar la campanya 
de les municipals. Fonoll va 
avançar que la nova candida-
tura “estarà formada per per-
sones amb ganes de treballar 

fermament per Sant Feliu”.
Mercè Serratacó va acce-

dir a l’alcaldia de Sant 
Feliu l’any 2020, arran de la 
dimissió de Pere Pladevall. 
Posteriorment, Serratacó i 
Pladevall es van distanciar i 
ara Serratacó i altres mem-
bres de la llista de Junts per 
Sant Feliu del 2019 anuncien 
que aniran a la candidatura 
d’ERC.

Per la seva banda, Pere 
Pladevall ja va anunciar l’any 
passat que encapçalaria una 

candidatura en la qual, molt 
probablement, hi aniran les 
regidores de Junts per Sant 
Feliu, Laura Petit –que va 

votar en contra de l’augment 
de l’IBI en el darrer ple–, 
Esther Paracolls i Montserrat 
Aiguadé.

El primer secretari del PSC presenta els candidats

En Comú Podem 
presenta Núria 
Romero a Cardedeu
Cardedeu En Comú Podem 
va presentar, divendres, 
l’actual regidora, Núria 
Romero, com a candidata 
a l’alcaldia de Cardedeu 
en un acte a la Sala de les 
Columnes. “Cardedeu 
necessita un projecte de 
vida, un canvi de model que 
posi les persones al centre. 
Des de l’oposició hi tre-
ballem cada dia, però som 
ambicioses i volem poder 
fer un Cardedeu feminista, 
ecologista i democràtic”, 
va dir.
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L’assemblea del PSC de 
Montmeló ratifica Pere 
Rodríguez com a candidat

Montmeló

EL 9 NOU

L’actual alcalde de 
Montmeló, Pere Rodríguez, 
serà de nou el candidat 
del PSC a les municipals 
d’aquest mes de maig. L’as-
semblea de l’agrupació local 
va escollir-lo per unanimitat 
aquest dissabte. Rodríguez 
assumeix el repte “amb 
il·lusió i moltes ganes” per 

poder tirar endavant més ini-
ciatives, a banda dels projec-
tes que han avançat durant 
aquest mandat.

Rodríguez serà presentat 
públicament com a candidat 
en un acte diumenge vinent, 
dia 22, a la Sala de la Con-
còrdia. A la presentació hi 
assistirà la presidenta del 
Congrés, Meritxell Batet, i el 
primer secretari comarcal del 
PSC, Jonatan Martínez.
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Junqueras: “Podem aportar el 
millor per a Mollet i per al país”
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Junqueras va parlar amb Rufián, aquest dissabte, a la Sala Fiveller de Mollet

Mollet del Vallès

J.V.

El president d‘ERC, Oriol 
Junqueras, va donar suport, 
aquest dissabte, a la candida-
tura de Marta Vilaret a l’al-
caldia de Mollet i va criticar 
la gestió del PSC en àmbits 
com Rodalies de Renfe. “El 
pitjor que li podria passar 
a aquest país és que el PSC 
continués governant ciutats 
tan importants com Mollet o 
Santa Coloma de Gramanet“, 
va dir.

Junqueras va ser el convi-
dat en el programa La Fábrica 
1931, un espai d’entrevistes 
que presenta el diputat al 
Congrés i candidat d’ERC a 
l’alcaldia de Santa Coloma 
de Gramanet, Gabriel Rufián 
i que es va enregistrar a la 
Sala Fiveller de Mollet. “Ens 
volem assemblar a la societat 
a la qual volem representar i 
estem convençuts que podem 
aportar el millor per a Mollet, 
per a Santa Coloma, per al 
conjunt de l’àrea metropo-
litana i per al país. I podem 
aportar el millor perquè ens 
els estimem i perquè hi apor-
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Alternativa es va presentar en societat dissabte a la plaça de la Vila

Va guanyar les eleccions del 2003 per CiU però va quedar a l’oposició

Xavier Orozco torna per ser el 
cap de llista de Junts a Cardedeu
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Xavier Orozco, divendres, després de ser elegit candidat

Cardedeu

Ignasi Abad / EL 9 NOU

Els militants de Junts de 
Cardedeu van escollir, diven-
dres, per unanimitat, Xavier 
Orozco, candidat a l’alcaldia. 
Orozco torna així a la prime-
ra fila política després que 
l’any 2003, com a militant 
d’UDC, va encapçalar la llista 
de CiU i va guanyar les elec-
cions, però va quedar a l’opo-
sició pel pacte entre PSC, 
ERC i ICV. Els dos primers 
partits es van repartir l’alcal-
dia durant el mandat.

Orozco, emocionat, va 
recordar la importància de 
donar un bon servei al ciu-
tadà. “Volem construir un 
Ajuntament que estigui al 
servei de les persones i no 
que les persones ens situem 
al servei de l’Ajuntament.”

En acabar l’acte, Raül 
Garcia, president comarcal de 
Junts i alcalde de Sant Celoni, 
exposava la seva opinió sobre 
Orozco com a candidat. “Hem 
vist néixer la llavor d’un 

projecte molt potent per a 
Cardedeu, crec que Junts 
torna a aglutinar molta gent 
il·lusionada amb ganes de fer 
un projecte de futur i de pros-
peritat per a la vila.”

Xavier Orozco s’ha dedicat 
professionalment a la con-
sultoria en l’àmbit dels pro-
cessos de selecció i formació 

de personal. Ha treballat a 
empreses com Hidroelèctrica 
de Catalunya, IOR Consul-
ting, Myrurgia o Mas Cosmè-
tics. Va fundar les empreses 
Bravo&Orozco Executive 
Search, BOSEL i Organic 
Actions. Ha estat president 
de la Creu Roja de la Joven-
tut d’Espanya.

Sant Celoni

Pol Purgimon

La CUP, membres del teixit 
associatiu i el conjunt de 
l’anomenada esquerra trans-
formadora de Sant Celoni 
integren Alternativa, el nou 
partit que es presentarà a les 
municipals. El projecte es va 
presentar dissabte a la plaça 
de la Vila. Així, la CUP queda 
integrada en aquest partit 
nous, que pivota al voltant 
de grans eixos clau, segons 
expliquen: feminisme, habi-
tatge, cultura, joventut, eco-
logisme i espai públic. “Cal 
posar fi a la mirada curta de 

l’Ajuntament els últims 40 
anys”, va dir Roser Calvet, 
regidora de la CUP.

Malgrat que el partit enca-
ra no té la llista a punt, dis-
sabte ja s’hi van poder sentir 
algunes veus relacionades. 
Van demanar, entre d’altres, 
un govern municipal que 
interpel·li el jovent, repensi 
la mobilitat, aposti per les 
energies renovables i ampliï 
el parc d’habitatge públic. 
També es va parlar de la 
necessitat d’empadronar tot-
hom que no tingui domicili 
fix, del cohabitatge en gent 
gran i garantir la igualtat 
d’accés a l’educació. 

tem molt d’esforç i molta 
capacitat. El millor que els 
podria passar en aquestes ciu-
tats és que hi hagués un aire 
nou, una nova actitud, una 
nova manera de fer. I aquesta 
nova actitud l’encarna millor 
que ningú la Marta Vilaret a 
Mollet i el Gabriel Rufián a 
Santa Coloma de Gramenet.”

Per la seva banda, Gabriel 

Rufián afirmava que, més 
que a alcaldes, alcaldesses o 
partits, a ciutats com Mollet 
o Santa Coloma, ERC s’en-
fronta al que va qualificar 
de règims. “Ens enfrontem 
a règims perquè quan algú 
governa, tingui la bandera 
i la ideologia que tingui, 
durant tant de temps, es 
converteix en un règim i tot-

hom pot entendre, fins i tot 
els que els han votat, que és 
insà, és tòxic”, deia. “Nosal-
tres interpel·lem aquella 
gent que durant tot aquest 
temps els han votat, amb 
valors socialistes i catala-
nistes, que pensin que no hi 
ha ningú tan socialista i tan 
catalanista com nosaltres. 
Ningú tan demòcrata, tan 

feminista, progressista, repu-
blicà i que vulgui dignificar 
les seves ciutats, com nosal-
tres”, afegia Rufián.

Marta Vilaret incidia en 
el missatge d’ERC “de trans-
formar tot el país de manera 
homogènia. Aquesta regió 
metropolitana de la qual 
Mollet forma part i que porta 
moltes dècades governada 
per un partit que sembla que 
no en pugui ser cap altre. 
Estem convençuts que això 
canviarà el proper maig. 
Estem convençuts que aquest 
any serà el nostre any al país 
i també a Mollet”.

El president d’ERC també 
es va referir al recent anunci 
de tancament d’Amazon a 
Martorelles. “Catalunya vol 
ser un país industrial i és 
un dels grans consensos que 
hi ha en el país, entre altres 
coses perquè la feina social 
de la indústria és la més esta-
ble i la més ben retribuïda i 
volem fer una aposta per una 
economia que sigui produc-
tiva. Aquesta és la manera de 
garantir bons salaris i bona 
capacitat de consum per a la 
nostra gent i la millor mane-
ra de garantir els recursos 
necessaris per als serveis 
públics, per a la salut per a 
l’educació per a la justícia, 
per a la policia… Per primera 
vegada en dècades hi ha una 
política industrial de veritat 
i arriben grans inversions 
com les que estan arribant al 
camp de Tarragona o l’àrea 
metropolitana de Barcelona.”

El president d’ERC dona suport a la candidata a l’alcaldia, Marta Vilaret

La CUP de Sant Celoni 
presenta el projecte Alternativa
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Ensurt a les Urgències 
de l’Hospital de Mollet 
pel vessament accidental 
d’un producte desinfectant

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Un abocament accidental 
d’un producte desinfectant 
en un passadís que comunica 
amb la part posterior del ser-
vei d’urgències de l’Hospital 
de Mollet va obligar a acti-
var el Pla d’Autoprotecció 
dijous passat al vespre. Els 
professionals del servei van 
desplaçar les persones que 
estaven en boxs cap a un pas-
sadís de la mateixa àrea però 
més allunyat del punt de 
l’abocament mentre es feia 
una avaluació de la situació. 
A la vegada, es va alertar 
els serveis d’emergències 
amb l’activació d’efectius 
dels Bombers i del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM). També dels equips 
d’intervenció del propi hos-
pital, han explicat a EL 9 
NOU fonts del mateix centre 
sanitari. Arran de la incidèn-
cia, un professional de neteja 
es va mantenir en observació 
per precaució i seguretat i 
algun altre professional que 
havia anat a la zona de l’abo-
cament va manifestar tos 
puntual”, expliquen des de 
l’hospital.

L’alerta va arribar quan 

faltaven pocs minuts per les 
9 del vespre. Segons fonts 
dels Bombers, el líquid que 
es va abocar era peròxid d’hi-
drogen. Se n’hauria vessat 
menys d’un litre. 

Segons fonts de l’Hospital 
de Mollet, els serveis d’emer-
gències van determinar que 
la situació no era greu. Entre 
les mesures que es van adop-
tar, hi havia l’obertura de 
finestres perquè hi hagués 
ventilació dels espais. Els 
Bombers van fer lectures 
amb l’aparell que determina 
si hi ha risc d’explosió. Totes 
van donar negatiu. Amb tot, 
“per prudència, es va man-
tenir la ventilació de l’espai 
fins que es dissipés l’olor”. 
Va fer-se durant una hora. 
Passat aquest temps, els 
pacients van poder tornar als 
boxs on estaven i el servei va 
tornar a funcionar amb nor-
malitat. 

L’Hospital de Mollet agra-
eix la ràpida actuació dels 
serveis d’emergències i dels 
professionals que hi havia a 
urgències, que van ser feli-
citats pels del SEM. També 
el suport i la col·laboració 
de les persones que acompa-
nyaven els malalts atesos a 
Urgències en tot el procés.

Retrats contra l’Alzheimer
L’exposició de Marga Pérez anima a col·laborar amb entitats que lluiten contra la malaltia
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Marga Pérez, en primer terme, en la presentació de l’exposició, aquest divendres amb residents i familiars

Les Franqueses del Vallès

Imma Juncà

Trenta-tres retrats en blanc i 
negre de persones grans que, 
en la majoria, viuen o vivien 
a la residència les Fran-
queses. Són fotografies en 
primer pla que, en els últims 
cinc anys, va anar fent Marga 
Pérez aprofitant les visites 
que feia a la seva mare, Rosa-
rio, malalta d’Alzheimer i 
que es podran veure fins al 
31 de maig al Centre Cultu-
ral Bellavista, en l’exposició 
“Temps i emocions”. Rosario 
era una de les residents més 
veteranes de la unitat de psi-
cogeriatria d’aquest centre, 
que té 53 usuaris de residèn-
cia i 13 de centre de dia.

Els retrats formaven part 

d’un projecte del curs de 
fotografia creativa al qual es 
va apuntar la Marga. La seva 
professora, Clàudia Clavell, 
comissària de la mostra, i 

altres persones la van animar 
i han col·laborat a convertir 
el treball en l’exposició, que 
es va inaugurar divendres 
passat.

Cada una de les fotografies 
s’acompanya d’un consell de 
vida que la Marga demanava 
a la persona a qui fotografi-
ava o a la seva família en cas 
que la malaltia li impedís de 
fer-ho personalment. En el 
marc de l’exposició, es poden 
fer aportacions a dues enti-
tats que treballen perquè un 
dia aquesta malaltia neuro-
degenerativa, que no té cura, 
sigui història: Ace Alzheimer 
Center i la Fundació Pasqual 
Maragall. Aquesta és la vin-
culació que Marga Pérez ha 
volgut donar a l’exposició

El 2021 Ace Alzheimer i 
Grifols van posar en marxa 
un tractament innovador 
amb un efecte positiu en 
l’alentiment de la malaltia 
en persones que la pateixen 
en fase lleu i moderada, amb 
l’administració periòdica de 
plasma amb albúmina.

La inauguració de la mos-
tra va propiciar el retroba-
ment de familiars i personal 
de la residència. A partir 
d’abril, es podrà veure al 
Museu de Ciències Naturals 
de Granollers.
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EL 9 NOU

El govern català aprovarà 
aquesta setmana la nova 
estratègia de Catalunya per 
adaptar-se al canvi climàtic 
fins al 2030. Es tracta de 312 
mesures que, per primer cop, 
s’han d’integrar a tots els 
departaments de la Generali-
tat i que detallen dos concep-
tes interessants: la vulnerabi-
litat social i la vulnerabilitat 
territorial. El govern defensa 
que el canvi climàtic afecta 
de forma diferent els ciu-
tadans segons on visquin i 
segons les seves condicions 
socioeconòmiques i que, per 
tant, cal tenir-ho en compte. 

EL 9 NOU publica en 

aquesta edició com van evo-
lucionar les temperatures al 
Vallès Oriental l’any passat. 
El resum és preocupant: les 
estacions meteorològiques 
de Caldes i el Turó de l’Ho-
me, les que tenen registres 
més antics, han certificat la 
temperatura mitjana més 
alta dels darrers 70 anys, dos 
graus superior a la mitjana. 
A més, tot i que ha plogut 

una mica més que al 2021, 
el 2022 ho ha fet per sota de 
la mitjana, cosa que vol dir 
que la sequera al Vallès Ori-
ental continua. A Caldes, per 
exemple, van ploure 392,1 
litres per metre quadrat. És 
un 37% menys que la mitja-
na climàtica 1991-2020.

Quan es parla del canvi 
climàtic i els seus efectes, cal 
fugir de sensacionalismes 

perquè hi ha el perill que 
només provoqui neguits que 
paralitzen o, encara pitjor, el 
menysteniment del que està 
passant. Però tampoc es pot 
amagar que el canvi climàtic 
és el repte més gran al qual 
s’enfronta el planeta les pro-
peres dècades. Que al Vallès 
Oriental està fent més calor, 
plou menys i que, quan plou, 
ho fa de manera extrema 

–com les tempestes de pedra 
de l’agost passat–, és una evi-
dència que qualsevol ciutadà 
observa cada dia. El canvi 
climàtic ja és aquí i això vol 
dir adaptacions, que s’han de 
liderar també des dels ajun-
taments, no només des de la 
Generalitat o l’Estat. La llei 
catalana del canvi climàtic 
va entrar en vigor el 2017 
i disposa de finançament 
a través del Fons Climàtic. 
Ara fa poc s’ha obert una 
línia de 40 milions d’euros 
per subvencionar actuacions 
dels municipis entre 2023 i 
2024. Governs i oposicions 
als pobles i ciutats vallesanes 
haurien d’esmolar el llapis 
per presentar-hi propostes.

Més calor, menys pluja 
i canvi climàtic

Ja sé que hi ha catalans que pateixen la síndrome 
d’Estocolm, aquella en què els segrestats estimen 
i enyoren els seus segrestadors. Els respecto de 
manera molt continguda; diuen que contra gustos... 
Però també n’hi ha alguns, molts, sovint són majo-
ria, que hi veuen més enllà del nas i constaten com 
cada any se’ns escolen per les hisendes de l’Estat 
a l’entorn de 20.000 milions d’euros que són dels 
catalans, de tots, però alguns no els volen. Sembla 
que ja els va bé la sanitat pública que tenim però 
s’emparen en les mútues privades. L’escola pública 
els sembla suficientment dotada però porten els 
seus fills a la privada. Les nostres vies i sistemes de 
transport públics els semblen una meravella però 
arriben cada dia tard a la feina per les retencions a 
les carreteres, autopistes o pels retards del trens de 
rodalies. Admiren la seguretat pública però quan 
els roben o els violen la filla diuen que no hi ha 
prou nombre de Mossos d’Esquadra; s’estimarien 
més que tornessin els piolins a estomacar-nos. Cal 
seguir?

Els de la síndrome estan molt satisfets dins d’un 
estat, no patriarcal, pitjor, colonitzador; ells potser 
també creuen en la sacrosanta unidad de España. 
Què hi farem! Sí, som un país plural, però no tots 
som estúpids. Als més grandets, a l’escola, de 
Catalunya, no ens en van parlar; tan sols ens ense-
nyaven alguns rius. Ah! També les quatre provín-
cies i que Catalunya, amb Espanya, acaba als Piri-
neus. Dels Països Catalans? ¡Ay, madre! ¿Pero qué 
es eso...? Va morir el dictador i ens van vendre una 
transició cap a la democràcia. Alguns s’ho van creu-
re, però la majoria al cap de poc va caure del burro. 
Ara bé, alguns continuen a terra i no s’adonen com 
un altre burro els trepitja cada dia. Hi ha alguns 
d’aquests que es diuen independentistes. Confo-
nen sobirania amb autonomia. Colonialisme?

Sí, Catalunya és una nació colonitzada per Espa-
nya i França. Quan hem sigut independents? Més 
segles que no pas dependents. L’any 988, quan 
Espanya encara no existia, el comte Borrell II va 
ajuntar tots el seus comtats i fundà la nació catala-
na anomenant-la Principat de Catalunya; i així vam 
continuar sent-ho i funcionant com a nació inde-
pendent fins la caiguda del 1714 esdevinguda grà-
cies al fet que el rei Lluís XIV de França va envi-

ar un exèrcit de reforç al seu inepte net, el Borbó 
Felip V. Catalunya va ser vuit segles independent. 
Qui pot dir que ara no som un país oprimit, una 
colònia? I no ens van colonitzar per civilitzar-nos, 
com diuen que ho van fer alguns països i la matei-
xa Espanya amb Amèrica. Ho van fer per anorrear-

nos, abolir les nostres lleis, massacrar els patriotes 
resistents i sotmetre’ns a les lleis de Castella. No 
tan sols són els motius econòmics, que són molt 
importants i legítims, els que ens fan reivindicar la 
independència, són motius ancestrals d’una nació 
que ha estat independent la major part de la seva 
història.

L’independentisme català està latent i tornarà a 
esclatar qualsevol dia d’aquests. A hores d’ara no 
sé que passarà el 19 de gener d’enguany però les 
brases són cada vegada més vives. El president del 
govern espanyol, Pedro Sánchez, i els seus acòlits 
pretenen fer veure que el nostre procés cap a la 
independència s’ha acabat; això li dona vots a l’Es-
tat com els hi dona a la dreta més rància. Tots ple-
gats pretenen fer servir Catalunya com a moneda 
de canvi, però els sortirà el tret per la culata. Amb 
les seves imaginacions, provocacions i mentides 
estan donant aire a les brases del nostre indepen-
dentisme. Cap poble que es preï com a tal no resta 
immòbil durant gaire temps davant de l’opressió, 
la represàlia, com es va fer el 1714, l’1 d’octubre de 
2017 o ara mateix amb centenars d’encausats pel 
seu patriotisme i amb exiliats polítics. Què es pot 
dir d’un estat que té exiliats polítics? Senzillament, 
que és un estat que reprimeix la dissidència políti-
ca i que, per tant, es burla de la democràcia.

Què passa quan el trist representant de la 
decadent i corrupta Monarquia espanyola ve a 
Catalunya? Doncs que el poble reacciona en contra 
d’ell i l’han d’amagar tant com poden perquè algú 
no l’estomaqui. Igualment passa quan ve el cap 
d’un govern autoanomenat progressista i intenta 
utilitzar la nostra terra com a xuclador per arreple-
gar vots; aquell que va dir que s’havia trigat mas-
sa a aplicar el vergonyós article 155 d’una rònega 
Constitución. Però crec que hi ha quelcom pitjor; 
és el fet que tinguem a Catalunya un govern que, 
malgrat la seva feblesa, gosa fer el joc a l’enemic. 
Sempre he procurat no criticar durament els par-
tits independentistes, a cap, però estem davant 
d’un espectacle incompressible, vergonyós. Jo tinc 
l’esperança de que reflexionaran i que tots els par-
tits sobiranistes restabliran la seva unitat; aquesta 
sí que és una unitat necessària. No la dels senyors 
Sánchez i Macron, aquest darrer, fill dels valors 
republicans però també del chauvinisme. Aquells 
valors per al PSOE de Pedro Sánchez no compten, 
el centralisme sí. Igualtat, llibertat i fraternitat; 
fraternitat entre iguals. Assolim-los! Despertem!
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Fins quan romandrem 
sotmesos? Despertem!

 Amb les imaginacions, 
provocacions i mentides del 
president Sánchez i la dreta 

estan donant aire a les brases 
del nostre independentisme

Josep M. Boixareu 

Editor i escriptor
jmboixareu34@gmail.com
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Fa temps que les grans competicions esportives són 
molt més que un simple joc, són el mirall d’un món on 
els valors que haurien de guiar la humanitat s’erosionen. 
Després dels Jocs Olímpics d’Hivern de la Xina i el Mun·
dial de Futbol de Qatar ara s’ha disputat, per segon any 
consecutiu, el Ral·li Dakar a l’Aràbia Saudita. A Pequín 
hi va haver gestos simbòlics a favor dels drets humans 
com el boicot d’alguns països en l’acte d’inauguració. A 
Qatar hi va haver molta polèmica sobre l’atropellament 
dels drets humans par part d’aquest emirat, però cap gest 
valent en defensa de la dignitat humana. Ara a l’Aràbia 
Saudita el brogit dels motors ha silenciat implacablement 
qualsevol controvèrsia sobre l’emplaçament d’aquesta 
històrica i famosa prova mundial. Tant silenci fa mal.

L’espectacle de pols enmig del desert no ens pot fer obli·
dar que aquest país de l’Orient Mitjà, que es regeix per la 
llei islàmica, a banda de no respectar la llibertat d’expressió 
o religiosa, els drets de les dones, dels treballadors migrants, 
del col·lectiu LGBTIQ, és un dels territoris –juntament amb 
l’Iran– on s’envigoreix de manera preocupant la pena de 
mort. La llista d’assassinats per part del govern de l’Aràbia 
Saudita és espantosament llarga. Ho seria, també, si fos una 
sola persona. L’any 2020 es van executar 27 persones, l’any 
2021 es van segar 65 vides i l’any passat, tantes com 144. La 
pena capital és una aberració perquè confon la justícia amb 
la venjança. És l’acte més cruel perquè mata a sang freda en 
nom de la llei. En aquest cas una llei divina que decideixen 
els humans, com tots els càstigs de déu.

Ens han dit, o bé ens han fet creure, en nom de molts 
interessos, que l’esport no es barreja amb la política, 
com si la política estigués al marge de la vida. Tanma·
teix obeir aquesta directriu és més còmode que rebel·
lar·s’hi. En parlava fa uns dies Josep Burgaya en un dels 
seus articles a El 9 Magazín sobre la condemna a mort 
del futbolista iranià de 26 anys Amir Nasr·Azadan per 
haver participat en les protestes a favor de les dones, i el 
paper que hi podia haver fet Messi, l’estrella del Mundi·
al. Deia de l’argentí que aquest “ha perdut una oportu·
nitat d’or per ser realment gran més enllà del seu joc. Li 
pertocava especialment a ell fer un pas endavant i mani·
festar·se, no per prendre partit polític, sinó en defensa 
de la dignitat i la vida”. 

Comparteixo la idea que el que fa gran un esportista no 
és només el seu rendiment al camp o al volant, sinó el seu 
compromís amb els valors que haurien de prevaldre soci·
alment. Passa el mateix amb la societat. El que la fa gran, 
diguem·ne humana, és la capacitat de ser crítica davant 
d’esdeveniments, ja siguin esportius o d’altre tipus, que 
no contribueixen, precisament, a edificar una societat 
més justa. Quan la societat o els esportistes s’acomoden i 
separen l’espectacle i el gaudi esportiu de tota la indigni·
tat que hi ha darrere tenim un problema.

Tornem a l’Orient Mitjà. Aquest any, per a més inri, 
el Dakar ha coincidit també amb el fitxatge de Cristia·
no Ronaldo pel club Al·Nassr d’Aràbia Saudita, que l’ha 
convertit en el jugador de futbol més ben pagat del món. 
Cobrarà 200 milions de dòlars per temporada per jugar 
a futbol i, naturalment, per guardar silenci davant les 
atrocitats del règim saudita, molt interessat a netejar la 
seva imatge a nivell internacional. Cristiano es guanya·
rà molt bé la vida mentre tants d’altres l’aniran perdent 
injustament.
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Fa pocs dies em van convidar a sopar 
a un restaurant no gaire llunyà i amb 
sabor oriental. Va arribar el primer 
plat i, distret xerrant amb un comen·
sal, vaig sentir a l’esquena una veu 
agradable i dolça que deia: “Aquí té el 
seu plat.” Espontàniament pel seu to 
entre dolç i entranyable vaig respon·
dre·li amb un gràcies que em va sortir 
de dins, em vaig girar i vaig quedar 
perplex en veure que era un robot 
cambrer. La primera reacció va ser par·
lar entre nosaltres de com avança la 
tècnica i el que pot fer l’enginy humà. 
Però arribat a casa rumiava sobre que 
n’és de fina la línia del tracte que pot 
oferir una màquina i el tracte humà. 
Fa pensar i fa sentir una mica de incer·
tesa sobre el futur. No semblen tan 
inversemblants els llibres i pel·lícules 
de ciència·ficció de fa uns anys...

El gran salt rau en la capacitat de lli·
bertat d’una persona, que estic segur 
que una màquina mai no podrà igualar. 
Però pot arribar a acostar·s’hi tant que 
molta gent podria conformar·se amb 
la companyia d’un robot pseudohumà. 
Ben mirat, si com molts insisteixen un 
ésser humà no és més que un ésser viu 
–per molt singular que sigui– algú pot 
conformar·se amb un succedani quasi 
humà… A la definició de persona ens 
hi juguem molt. Des de la tradició occi·
dental cristiana, l’ànima salva en part 
aquest perill, però el canvi de paradig·
ma que s’imposa de mica en mica pot 
provocar situacions inversemblants. 
Ho anirem veiem nosaltres o les futu·
res generacions no gaire llunyanes.

Per ara, un bon antídot és gaudir de 
les potències pròpiament humanes (és 
un bon propòsit d’any nou…). Multipli·
car i gaudir de l’amistat sincera, l’amor 
desinteressat, no deixar de somiar, cui·
dar la fe qui la tingui i treballar units 
braç a braç per un món millor. També 
crec que és molt humà reconèixer els 
límits i demanar·nos perdó quan cal·
gui, no només amb paraules sinó amb 
gestos i sentiment sincer: aquí crec 
que, si Déu ho vol, les màquines tri·
garan molt a poder·nos imitar i, en tot 
cas, mai substituir.

El papa Francesc deia en un missat·
ge: “Preguem perquè el progrés de la 
robòtica i la intel·ligència artificial 
(IA) sempre serveixi a la humanitat.” 
Em sembla que tots, creients o no, en 
unim en un: “Amén.” Mentre els robots 
sembla que vulguin ser humans, nosal·
tres no visquem com a robots i gaudim 
de la nostra condició humana!

LA PROPOSTA ESTEV@

Un robot 
amb ‘caliu’ 

Papa Francesc: 
“Preguem perquè el 

progrés de la robòtica 
i la IA sempre serveixi 

a la humanitat”

Acabem de viure l’experiència de la mort d’un papa emè·
rit, una experiència que ha commogut el món sencer. El 
papa Benet, amb el qual hem compartit el camí de la vida 
i de l’Església durant uns anys i que hem continuat nome·
nant així, papa Benet, encara que des d’aquell 28 de febrer 
de 2013 ja no era el papa, el bisbe de Roma. 

I durant tots aquests anys hem viscut l’estranya situa·
ció en què l’Església semblava tenir dos papes. Francesc 
havia comentat alguna vegada que era com tenir l’avi a 
casa, l’home savi, l’home de l’experiència, de la saviesa, 
de la prudència. Un home discret, humil, però una de les 
ments més brillants i clares del segle XX. I si va destacar 
de manera eminent en la intel·ligència humana com a teò·
leg, historiador i estudiós de la Bíblia, també va destacar 
en l’altre tipus de saviesa, la que ve de Déu, la de la fe, 
de l’esperança veritable, la de l’autèntic amor. I si de la 
saviesa humana ens va deixar molts exemples en els seus 
escrits, llibres i conferències, de la saviesa de l’esperit en 

tenim el testimoni de tota la seva vida. 
Un home dedicat durant molts anys a l’estudi, la recer·

ca i la docència de la teologia. Però un home sobretot de 
fidelitat plena a Déu que, en els seus misteriosos camins, 
el va dur fins a la Seu de Sant Pere com a Summe Pontifex. 
I encara més, ens va donar un gran testimoni d’humili·
tat, que és l’autèntica saviesa, al renunciar amb un acte 
de fe en el Senyor, que és el que porta el timó de l’Esglé·
sia, acceptant passar la resta de la seva vida amagat en el 
silenci i dedicat a la pregària. 

Vaig tenir ocasió de conèixer i saludar el papa Benet l’es·
tiu de l’any 2010 amb motiu del meu nomenament com a 
bisbe auxiliar de Terrassa, nomenament fet per ell pre·
cisament. Quan m’han preguntat per aquella entrevista, 
més enllà de les breus paraules d’agraïment i de demanar·
li que pregués per mi, la impressió que em va donar era 
la de trobar·me davant un home de Déu, un home plena·
ment de Déu. 

De tots els seus llibres i escrits voldria ara destacar·ne 
un de realment excepcional per a mi, un document preciós 
que recomano a tothom per la seva claredat i profunditat. 
Em refereixo a la carta encíclica Deus caritas est (Déu és 
amor) publicada poc després de la seva elecció com a papa 
el 25 de desembre de 2005. 

Preguem per ell, certament, però preguem també per·
què el Senyor enviï molts treballadors com ell a la seva 
vinya, a la seva Església, que viu en un món no fàcil, però 
que necessita ser evangelitzat i que precisament per això 
ens ha de fer créixer i enrobustir en la fe. 

Benet XVI

Josep Monfort 

Rector de Granollers  
i vicari episcopal  
del Vallès Oriental

@santestevegr

Salvador Cristau i Coll

Bisbe de Terrassa
@scristau

Ester Busquet Alibés 

Professora de la UVic-UCC. 
Càtedra de Bioètica
ester.busquets@uvic.cat 

Ral·li Dakar: la vida en joc
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A la edició de tarda del diari La Imprenta del 8 de 
Maig de 1875, s’hi va publicar aquesta petita cròni-
ca d’un succés que servia per alertar els conductors 
de carruatges de transport de passatgers dels riscos 
laborals inherents a la seva feina: “La tartana que 
hace viajes de Mollet a San Felio de Codinas, del ordi-
nario Francisco Ninot (a) Nano, fue robada el miér-
coles al anochecer, y la manera como lo fue merece 
conocerse para que sirva de aviso a los dueños o con-
ductores de toda clase de carruajes, para el transpor-
te de pasajeros. Los ladrones, en número de cuatro, 
tomaron asiento en la tartana en Mollet con otros 
particulares que se dirigían a San Felio. Nadie receló, 
tanto más, cuanto no habían dado aquellos nada que 
sospechar. Pero así que hubo pasado la tartana por 
la casa llamada ‘Prat de Baix’ y al hallarse en un des-
monte situado en medio de un bosque muy solitario, 
á un cuarto de hora de San Felio y a cuatro horas de 
Mollet, los ladrones se apearon y obligaron á los otros 
pasajeros y al mismo conductor á que les dieran cuan-
to dinero, alhajas y hasta un paraguas que llevaban, 
amenazándoles con revólvers y otras armas cortas.

Satisfechos sus deseos permitieron a la tartana que 
continuara su camino, tomando ellos, al parecer, el 
camino de Caldas de Montbuy, sospechándose que en 
dicha villa pasarían la noche, por haber sido vistos en 
los cafés algunos prójimos de mala catadura, cuyas 
señas convienen con las de los mencionados ladrones.”

Però, és clar que pel que fa a l’assumpte dels ris-
cos laborals tota prevenció és poca, ja que no tan 
sols recauen en els empleats sinó que també en 
alguna ocasió –comptades– els ha tocat el rebre als 
patrons. És el cas dels que van patir en una altra 
companyia de transports, 140 anys després. Parlem 
de la companyia aeronàutica Air France, que el 2015 
va convocar els seus empleats a una reunió perquè 
el departament de recursos humans els anunciés un 
pla d’ajustament amb acomiadaments que afectava 
2.900 persones! Els assistents a l’acte es van revol-
tar i malgrat l’escarrassada defensa dels membres 
del servei de seguretat, els treballadors van esquin-
çar els vestits de monsieur Broseta, el llavors direc-
tor de Recursos Humans, i monsieur Plissonnier, 
el director de la companyia, que van haver de fugir 
cames ajudeu-me, a risc de ser linxats. 

A LA CORDA FLUIXA

Al Joan no li donava la gana de treballar de matalot 
en una fàbrica tèxtil tota la vida, i encara tolerava 
menys rebre ordres d’un encarregat idiota. Se sabia 
predestinat per a tasques de més volada i no volia 
malaguanyar-se a un poble on tot semblava que li 
venia estret. Ell era fet d’una altra pasta –es deia 
a si mateix, convençut– i ja feia temps que cavil-
lava deixar el poble per anar a fer fortuna a ciutat. 
Un matí, a trenc d’alba, va emprendre el seu exi-
li voluntari amb un bitllet només d’anada, a bord 
d’un d’aquells cotxes de línia, de gasogen, de l’em-
presa Sagalés.

Un amic seu, el Quimet, amb qui havia fet el ser-
vei militar i que era de Barcelona, es va encarre-
gar de buscar-li habitació en una pensió, on estaria 
vivint una llarga temporada. Amb aquest amic avi-
at es van fer socis i van començar a fer la viu-viu 
amb petits estraperlos, sobretot amb l’oli, que era 
un producte tan apreciat als anys 40 del segle XX, 
quan encara corrien les cartilles de racionament. I 
és que, si t’has de fer ric –pensaven tots dos–, no es 
pot anar amb el lliri a la mà ni, per descomptat, tre-
ballar en una feina legal i encara menys patir pels 
riscos laborals.

Un dia, tot passejant pel passeig de Gràcia, el 
Joan l’hi va dir al Quimet: “T’has fixat que quasi 
totes les senyores que passen duen un gos lligat? 

Renoi, quina mà de gossos de companyia que es 
veuen!” Van aturar-se a una cafeteria i, entaulats, 
van ordir un pla que els havia de fer prosperar i 
cobrir-los de diners. I com que aquestes pensades 
és millor atacar-les en calent, ja que si no es refre-
den, decidits, l’endemà al matí es van ben afaitar, 
es van clenxinar i es van endiumenjar, per oferir un 
bon aspecte que causés una impressió favorable a 
un arrendatari al qui li llogarien un pis. Després de 
trobar-se amb ell, l’home els va ensenyar l’immoble 
i es van decidir pel pis principal de la finca règia, 
que havia quedat desocupat al mateix passeig de 
Gràcia. Tenia un rebedor espaiós i les habitacions 
eren unes estances grandioses. 

“Nosaltres som experts veterinaris –li van dir–, 
i hem pensat muntar el consultori en un lloc cèn-
tric i elegant de la ciutat. Permeti’ns que d’antuvi 

el felicitem per la qualitat i les condicions del seu 
habitatge, que s’ajusta ben bé a allò que nosaltres 
estàvem cercant. Si tothom tingués la seva propie-
tat, des de la façana fins a l’interior de l’immoble, 
amb el mateix estat de conservació i la dedicació 
com la que ja es veu que vostè hi posa, aquesta ciu-
tat lluiria resplendent.”

Tant el van ensabonar, que l’arrendatari, un home 
d’edat avançada, en veure les educades maneres 
i l’amabilitat dels nous llogaters, no va ni gosar a 
demanar-los el dipòsit d’entrada –cosa que tampoc 
no s’estilava gaire en aquells temps– i de seguida 
van tancar el tracte del lloguer amb una encaixada 
de mans.

L’instrumental de veterinària i el mobiliari els van 
trobar, quasi regalats, als Encants; havien estat pro-
pietat d’un veterinari ja retirat. Quan van tenir el 
consultori enllestit, van anar al diari principal de la 
ciutat per fer-hi posar un anunci (amb els noms que 
eren falsos): “Consultori i clínica veterinària dels 
doctors Fernández i Bueno. Tractament i hospitalit-
zació de tota mena d’animals de companyia. Especi-
alistes avalats pels prestigiosos hospitals veterinaris 
de Georgia i Nova York, Passeig de Gràcia, núm...”

El consultori –en aquella època que no n’hi havia 
gaires– de seguida se’ls va omplir “Bon dia, senyo-
ra, a que devem la seva visita?”, deia el Joan amb 
cara circumspecta però somrient, disfressat amb 
una bata blanca i l’estetoscopi penjat al coll. La 
senyora, amb els ulls llagrimosos, es desfeia en 
explicacions d’allò que li passava al seu caniche; 
“Pobret, fa més d’una setmana que està desganat, 
capcot i amb la mirada trista. Vostè creu que me’l 
podran curar?”

El Joan, amb cara de pòquer, agafava amorosa-
ment entre els seus braços la bèstia, l’enfilava amb 
tota cura a la taula metàl·lica de treball i l’auscul-
tava minuciosament; després li obria la boca i amb 
una petita llanterna l’hi donava un cop d’ull a l’in-
terior de la gola: “Mmm... Senyora, em sap greu 
dir-l’hi però aquest animal està malalt de veres; 
té l’àntrax, i és aquesta una malaltia de pronòstic 
reservat. Sort que ens l’ha dut de seguida, perquè 
si s’hagués esperat uns dies més, amb tota segure-
tat ja fora mort.” Llavors cridava al Quimet: “Valen 
més dues opinions que no pas una, oi?”, li deia a la 
senyora. El Quimet entrava a la sala i també feia 
formes que auscultava al gos, que li inspecciona-
va la gola i en acabat es pronunciava: “Estimada 
senyora, és evident que el seu gos te l’àntrax...” I el 
Joan prosseguia: “Així, doncs, per curar-lo ens l’hem 
de quedar aquí, aïllat, en tractament i observació. 
L’estarem medicant almenys 15 dies. Només si ho 
fem així hi ha possibilitats que sobrevisqui, d’al-
tra manera, doni’l per perdut. Ah! I no torni, que 
nosaltres ja l’avisarem. Però no plori, dona, animi’s! 
Deixa el seu animal en bones mans, les d’experts 
professionals. Això sí, li haig d’advertir que els 
medicaments, que ens arriben dels EUA, són molt 
cars i tampoc no podem descartar una possible 
intervenció quirúrgica. Per tant, és necessari que 
aboni la meitat del cost de la minuta per anticipat.” 
La senyora, sanglotant i amb els ulls ennuegats de 
llàgrimes, no s’ho havia de pensar gens i posant la 
mà al bitlleter pagava el que li deien els farsants.

Quan la senyora se n’havia anat, els dos socis 
obrien una de les habitacions de l’altre extrem del 
pis i hi feien entrar al gos, clavant-li una puntada 
de peu: “Passa a dins, quisso!” I fent servir la matei-
xa tàctica anaven omplint les habitacions de tota 
mena d’animals de companyia, gossos i gats que els 
hi deixaven els incauts clients. Però l’estratègia tan 
sols podia durar 15 dies. Quan es presentava el pri-
mer dels clients per recollir la seva mascota, que ja 
se la imaginava curada pels eminents veterinaris 
Fernández i Bueno, no es trobava altra cosa que un 
pis abandonat, l’instrumental clínic del consultori 
havia desaparegut i tot l’habitatge feia una pudor 
nauseabunda i agra que feia irrespirable l’ambient, 
amb les habitacions plenes d’animals desdejunats. 

Diuen que els Mossos no van enxampar els falsos 
veterinaris fins al cap de molt temps, a Mataró, grà-
cies a la col·laboració d’un antic pacient dolgut –un 
gos rastrejador, de caça– que gràcies al seu olfacte 
va seguir la pista dels dos pòtols i va conduir l’auto-
ritat fins a la porta del seu darrer consultori. Sant 
Antoni l’africà els va castigar.

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com
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Riscos laborals
CLORAT DE POTASSA

‘Monsieur’ Broseta, director de Recursos Humans d’Air France 
el 2015, veterinaris fent feina el 1949 i rètol inquietant
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Aiguafreda
Estanc Puigdollers
C. Major 17

L’Ametlla del Vallès
Llibreria Jocadi
Pas de l’Ametlla, s/n, bloc interior

Llibreria Peipars
Pg. Torregassa 39

Benzinera Repsol
Ctra. C-17 km 26,5

Bigues i Riells del Fai
Papereria Reyes
C. Anna Mogas 116-128

Caldes de Montbui
Benzinera Repsol
Av. Pi i Maragall, 118

Quiosc Arturo
Pl. de l’Àngel s/n

Canovelles
Llibreria Gratacòs
C. Riera 12

Cànoves i Samalús
Estanc Garriga
Pl. Sant Muç 1

Cardedeu
ALDI (Dolores Rubio)
C. Dosrius 128

Benzinera BP
C. Pins Roses, 2, 4

Benzinera Repsol
Ctra. C-251, km 5,5

Estanc Coderch
Pg. Anselm Clavé, 3

La Botigueta & Rostisseria
Pg. Font dels Oms, 31

Llibreria Àgora
C. Mare de Deu del Pilar, 112

Quiosc Pl. Alsina
Pl. Joan Alsina, s/n

Figaró-Montmany
Estanc del Figaró
Ctra. Ribes 41

Les Franqueses del Vallès
Eroski (Sgel)
Ctra. Barcelona/Puigcerdà 33

Estanc Ateneu
Ctra. de Ribes, 119

Estanc Dolors
C. Jacint Verdaguer, 4

Punt de Paper
C. Cellecs, 2, local 2

Benzinera Repsol
Ctra. N152 km 33

La Garriga
Estanc de Dalt
C. Calàbria, 94

Gasolinera Fontserè
Ctra. Nacional 152

Llibreria Biset
Pl. Centre, 3

Llibreria Cuspinera
C. Centre, 37

Granollers
Llibreria La Gralla
C. dels Cabrits, 5

Benzinera Repsol
Ctra. Masnou, BP-5002, km 15,6

Celler del Ferrer
C. Joan Prim, 177

Fundació Privada Vallès Oriental
Av. Francesc Ribas, s/n (Hospital de 
Granollers)

Hipermercat Esclat
C. Roma, 3

Llibreria Papereria Buñuel
C. Francesc Macià, 93

Llibreria Vendrell
C. Benito Morató, 2

Papereria Molins
C. Joan Prim, 130

Quiosc Marin
Pl. Corona

Sorli Discau, Gasolinera
Ctra. Montmeló, 70

Supermercat Esclat
C. Girona, 225

Gualba
Estanc de Gualba
Pl. del Montseny, 27

La Llagosta
Papereria Casas
C. Estació, 3, local 3

Lliçà d’Amunt
Estanc Abelló
C. Cruïlla

Hipermercat Esclat
Av. Països Catalans, 17

Supermercat Condis

C. Empordà, 10

Supermercat Esclat
Ctra. de Caldes de Montbui, 142

Llinars del Vallès
Estanc Montserrat Jane
C. Anselm Clavé, 14

Hipermercat Esclat
Av. Pau Casals, 255-279

Quiosc pl. Església
Pl. Església s/n

Mollet del Vallès
Estació Sant Jordi
C. Can Pantiquet / Bosch s/n

Hipermercat Esclat
C. Nicaragua, s/n. Pol. Can Borrell

Supermercat Esclat
Av. de Burgos, 15

Montmeló
Benzinera Repsol
C. Vic, 69

El Rebost de la Rosa
C. Major, 20

Montornès del Vallès
Benzinera Repsol
Av. Riu Mogent, 3

La Papereria
C. Riu Mogent, 4

Montseny
Serveis Municipals de Montseny
Pl. de la Vila, 9

Parets del Vallès
Benzinera Shell
Av. Catalunya, 111

Carlin Parets
Av. Catalunya, 98

La Roca del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. C-1415, km 17,4

Benzinera Repsol
Ctra. C-60, km 10,9 direcció Mataró

Paperots
Rambla Mestre Torrents, 51-53

Sant Antoni de Vilamajor
Papereria Can Mayol
C. Catalunya, 5

Sant Celoni
Pepereria Codina
C. Major, 84

Estanc Montnegre
C. Major, 3

Hipermercat Esclat
Ctra. C-35 cant. c. Indústria

Papereria 6x3
C. Jaume I, 8

Sant Esteve de Palautordera
L’Estanc
Ctra. Montseny, 5

La Lluna
Ctra. del Montseny, 47

Sant Feliu de Codines
Papereria la Plaça
Pl. Josep Umbert Ventura, 10

Santa Eulàlia de Ronçana
Can Ferrer
C. Barcelona, 100

Santa Maria de Palautordera
Benzinera Repsol
Ctra. C-35 P. km 51

Estanc Clara
C. Major, 53

Estanc Mola
Pl. de les Olles, 4

Vallgorguina
L’Estanc
Ctra. Nova, 47

Vilanova del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. BV-5001, km 19,9

L’Estanc de Vilanova
C. Palma, 8

MOIANÈS
Castellterçol
Coaliment Supermercat
Ctra. Granera, 28

L’Estanc de Castellterçol
C. del Mig, 3

Collsuspina
Forn de Collsuspina
C. Major, 10

Moià
La Ploma
Av. de la Vila, 8

Llibreria Grau
C. Sant Antoni, 1

Santa Maria d’Oló
Quiosc d’Oló
Av. Manuel Lopez, 17

Escaneja
el codi QR 
per trobar la 
ubicació del 
vostre punt 
de venda més 
proper
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Amazon obre 
converses sobre 
el tancament a 
Martorelles que 
preveu per l’abril

Martorelles

EL 9 NOU

Amazon projecta un tan·
cament ràpid de les instal·
lacions de Martorelles. Les 
converses sobre les condici·
ons del tancament comencen 
aquest dijous, amb una pre·
visió apuntada per la multi·
nacional que les activitats a 
Martorelles acabin a finals 
d’abril. Les fonts sindicals 
consultades apunten que la 
data fixada no va més enllà 
d’estimacions.

L’empresa planteja la nego·
ciació com una modificació 
substancial de condicions 
treball, el que es coneix com 
l’article 41 de l’estatut dels 
treballadors. Des del sindicat 
UGT, però, assenyalen que 
volen esperar a disposar de la 
informació i la documentació 
que aporti l’empresa en les 
converses per determinar 
si la negociació s’ha d’esta·
blir en aquests termes o en 
d’altres, com podria ser un 
expedient de regulació de 
l’ocupació (ERO).

A més de les converses 
amb la direcció, l’agenda 
dels representants dels 
més de 800 treballadors del 
magatzem de Martorelles 
té altres cites. La primera, a 
principis de setmana, quan 
mantindran un contacte amb 
el Departament de Treball i 
l’Ajuntament de Martorelles.

Rofersam amplia a les Franqueses 
per cobrir l’augment de demanda
L’empresa creix prop del 20% en l’últim exercici i supera els 12 milions de facturació

La cadena Ixos amplia  
la presència geogràfica amb 
un establiment a la Rioja
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La seu d’Ixos a Granollers, on la cadena també disposa d’un centre logístic

Granollers

EL 9 NOU

Ixos, la cadena d’establi·
ments per al sector de la 
fontaneria i instal·lacions 
sorgida de la central de com·
pres amb seu a Granollers 
Cealco, guanya presència 
geogràfica amb l’adhesió al 
grup de l’empresa de la Rioja 
Técnicas de Agua Ulecia 
(Tausa). Amb la nova incor·
poració, la xarxa d’establi·
ments Ixos Cealco arriba a 
23 a tot l’Estat, amb especial 
incidència a Catalunya i al 
País Basc.

Tausa és una empresa 
familiar amb una dilatada 
trajectòria a la Rioja en la 
distribució per als instal·
ladors professionals de 
productes de fontaneria, 

calefacció, aire condicionat, 
gas, rec i, principalment, en 
equips per al tractament de 
piscines, segons informa Ixos 
en un comunicat. Amb la 
integració a la xarxa de Tau·
sa, Ixos suma un nou centre 
i 2.000 metres quadrats de 
superfície de venda. La nova 
Ixos Tausa està situada a 
Logronyo en una localització 
amb accés còmode i facilitat 
d’aparcament.

Ixos és un projecte que 
impulsen un grup d’empre·
ses familiars amb àmplia 
experiència en el sector de la 
distribució de materials per 
al sector de les instal·lacions. 
L’objectiu dels impulsors de 
la iniciativa és convertir Ixos 
en la cadena de vendes líder 
en el mercat estatal. La cade·
na parteix del coneixement 

acumulat en els més de 40 
anys de trajectòria de la cen·
tral de compres Cealco, de la 
qual forma part Ixos, com la 
resta d’empreses que s’han 
integrat en el projecte.

Amb la integració del nou 
establiment, la xarxa està 
formada per 23 botigues, 
amb una superfície total de 
vendes de prop de 18.000 
metres quadrats. La cadena 

d’establiments majoristes 
per als professionals del 
sector de les instal·lacions 
disposa també de tres cen·
tres logístics, a Granollers 
–on també hi ha la seu cen·
tral del grup i de la central 
Cealco–, Vilassar de Dalt i 
Amposta, amb una superfície 
d’11.700 metres quadrats. Els 
magatzems del Maresme i el 
Montsià es van incorporar 
després del desplegament del 
projecte d’Ixos. Les botigues 
de la cadena estan situades 
a Catalunya, on disposa de 
14 establiments, el País Basc, 
amb quatre, Navarra, tres, i 
La Rioja i el País Valencià, on 
en té una.

La pertinença a una central 
de compres com Cealco per·
met a la cadena Ixos obtenir 
avantatges per als seus cli·
ents. Els ofereix, per exem·
ple, una reducció de costos, 
més flexibilitat, el control de 
terminis i la distribució de 
més d’un miler de produc·
tes amb marca pròpia per a 
instal·lacions de fontaneria i 
calefacció.
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L’empresa amplia a pocs metres de l’actual seu del polígon del Pla de Llerona

Les Franqueses del Vallès

Joan Carles Arredondo

Rofersam és a pocs mesos 
de complir l’aspiració d’unes 
noves instal·lacions amb les 
quals atendre el fort incre·
ment de demanda aconse·
guit, progressivament, en els 
últims anys. El fabricant de 
productes cosmètics té avan·
çades les obres d’una amplia·
ció amb la qual disposarà de 
més del doble de la superfí·
cie actualment destinada a 
producció. La previsió de la 

companyia és que les noves 
instal·lacions estiguin opera·
tives al mes de juny. 

La firma està destinant 
quatre milions d’euros a 
aquesta ampliació d’instal·
lacions. La previsió és que 
la capacitat productiva es 
pugui doblar, amb un creixe·
ment que s’intensificaria si 
s’estableixen torns de treball 
addicionals.

L’actuació respon a una 
necessitat de la companyia, 
que ha tingut creixements 
d’activitat intensos en els 

últims anys. “Ens trobàvem 
que a les instal·lacions actu·
als no hi cabíem”, admet el 
director executiu de l’em·
presa, José Manuel Sánchez. 
Les instal·lacions s’amplien 
en uns terrenys situats al 
mateix carrer del polígon del 
Pla de Llerona que acullen 
l’activitat actual. “Creixerem 
en 5.000 metres quadrats, 
que destinarem a producció, 
espais de magatzem i labo·
ratoris”, assenyala Sánchez. 
Els 3.000 metres quadrats 
d’instal·lació actuals es des·

tinaran a oficines, control de 
qualitat i desenvolupament 
de productes.

Aquesta última línia d’ac·
tivitat és una de les caracte·
rístiques de l’empresa, dedi·
cada al desenvolupament 
i fabricació de productes 
cosmètics per a tercers i 
també amb marques pròpies, 
com Beauté Mediterránea. 
“Constantment estem des·
envolupant coses noves. És 
la manera d’estar al mercat”, 
diu Sánchez.

NOU CREIXEMENT DE 
DOBLE DÍGIT EL 2022

L’empresa ha sumat un nou 
creixement de doble dígit 
aquest 2022. La facturació 
va superar els 12 milions 
d’euros, amb prop d’un 20% 
més que l’exercici precedent. 
“Han crescut les vendes, 
sobretot al mercat nacional”, 
apunta Sánchez. Amb tot, 
les exportacions es mante·
nen com la principal font de 
facturació de la companyia. 
Actualment, els mercats de 
la Xina i els Estats Units tam·
bé representen una via de 
creixement per a l’activitat 
de l’empresa.

Rofersam fabrica articles 
amb marques pròpies i també 
per a tercers. És per exemple, 
proveïdor dels supermercats 
Mercadona, amb la marca de 
distribució d’aquesta cadena.
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Lliçà de Vall

El Jutjat Mercantil número 
5 de Barcelona ha declarat 
el concurs de creditors de 
la societat Terranova CNC 
Franquicias, SL, dedicada 
al comerç al detall de flors, 
plantes, llavors, fertilitzants, 
animals de companyia i 
aliments per a aquests en 
establiments especialitzats. 
El jutjat ha declarat també la 
conclusió del concurs i l’ex-
tinció de la societat.

Bigues i Riells del Fai

S’ha constituït la societat 
Prosystemlliça 2022, SL, 
establiment de begudes; repa-
ració de maquinària. Capital: 
3.000 euros. Administradora: 
Tatiana Morón Guerra. Adre-
ça: Vall Blanca, 21.

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Tecnofil Vallès, SL, dedicada 
a la fabricació de productes 
metàl·lics; mecànica en gene-
ral; enginyeria mecànica per 
compte de tercers. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
José Antonio Montolio Bruns. 
Adreça: av. del Pla, 9.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Asistencia Pericial y Jurídi-
ca, SL, dedicada a la gestió 
i seguiment d’informes de 

valoració de danys perso-
nals, la gestió i seguiment 
de danys personals, gestió 
d’informes per a incapaci-
tats, etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Xavier Vega-
ra Llagostera. Adreça: Doctor 
Kein, 164.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Hortikum Consultants, SL, 
dedicada a la intermediació 
en la prestació de serveis 
tècnics d’enginyeria i altres 
activitats relacionades amb 
l’assessorament tècnic. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dor: Francisco Casas Miquel. 
Adreça: Manuel Carrasco i 
Formiguera, 6A.

Lliçà de Vall

La societat Vertcolarina, SL, 
dedicada al comerç a l’en-
gròs i al detall de tot tipus 
de productes manufacturats 
de paper, ha estat absorbida 
per la societat Fabricación de 
Material Elèctrico, SA, dedi-
cada a la fabricació i comerç 
de tot tipus de material 
elèctric, amb seu a Peralta 
de Alcofea (Osca). La fusió 
ha comportat l’extinció de la 
societat absorbida.

Llinars del Vallès

La societat Karwikle Servi-
ces, SL, dedicada a la venda, 

muntatge, lloguer i reparació 
de tot tipus de maquinària, 
els seus complements i acces-
soris per a la indústria i per a 
tot tipus de comerç i/o activi-
tat econòmica, ha completat 
una ampliació de capital per 
valor de 36.157 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 39.257 euros. La 
societat ha fet una escissió 
parcial la beneficiària de la 
qual és Wiesheu Iberia, SL.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Wiesheu Iberia, SL, dedi-
cada a la venda, muntatge, 
lloguer i reparació de tot 
tipus de maquinària de la 
marca  Wiesheu, els seus 
components i accessoris per 
a la indústria i per a tot tipus 
de comerç i/o activitat econò-
mica, així com la de comissi-
onista, etc. Capital: 495.000 
euros. Administrador: José 
Rosell Pellicer. Adreça: Can 
Pàmies, 11.

Sant Feliu de Codines

La societat Prat Alives, SL, 
dedicada a la promoció i 
venda de tota classe d’edi-
ficacions, per parts o per 
pisos o en règim de propietat 
horitzontal, inclosos habitat-
ges de protecció oficial, així 
com el lloguer de tota classe 
d’habitatges, etc., ha reduït 

el capital per un import de 
94.959,91 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 1.366.581,29 euros..

Cardedeu

S’ha constituït la societat Es 
Clot des Dimoni, SL, dedi-
cada a la tinença obtinguda 
per qualsevol mitjà admès en 
dret, de tota classe d’accions, 
obligacions, participaci-
ons socials, efectes i valors 
públics i privats de tot tipus 
d’empreses i societats. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dor: Ramon Comelles Icart. 
Adreça: av. Rei en Jaume, 191.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat Tec-
no ITS Informática, SL, dedi-
cada al comerç al detall d’or-
dinadors, equips perifèrics 
i programes informàtics en 
establiments especialitzats; el 
comerç al detall d’ordinadors, 
de perifèrics, de consoles de 
videojocs, etc. Capital: 3.000 
euros. Administradors: Henry 
Diebber Pommerenk Gon-
zález, Carolina Mónica Golt-
zman Soustiel. Adreça: Gaietà 
Ventalló, 22.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Daemsa Estructures, SL, dedi-
cada a l’explotació d’un taller 
de fusteria i ebenisteria. 

Capital: 65.000 euros. Admi-
nistrador: David Alarge Aloy. 
Adreça: Mas Pujol, 22.

Llinars del Vallès

La societat Carethy e-Com-
merce, SL, dedicada a la com-
pravenda i distribució a l’en-
gròs i al detall de productes 
de consum en general, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 2.137,72. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 167.814,30 euros.

Mollet del Vallès

La societat Aran i Planellas, 
SL, dedicada a la promoció, 
alienació, urbanització, divi-
sió i parcel·lació de tota clas-
se d’immobles i la construc-
ció i arrendament d’aquests, 
ha fet una ampliació de 
capital per valor de 369.880 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
476.042,00 euros.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Novatec Promotions 2022, SL, 
dedicada a la promoció immo-
biliària d’habitatges i altres 
edificacions; la construcció i 
execució completa d’obres i 
edificacions; l’execució d’obra 
civil i residencial, etc. Capital: 
10.000 euros. Administrador: 
Félix Jonathan David Garrido. 
Adreça: Indústria, 106.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Parets contracta 
32 aturats a 
través dels plans 
d’ocupació 
locals

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Parets 
ha contractat 32 persones 
aturades a través dels plans 
d’ocupació local. Aquests 
plans ofereixen oportunitats 
laborals a aturats que, a més, 
disposen de més eines per a 
la inserció laboral posterior. 
A més de l’experiència de 
feina, el personal contractat 
té acompanyament en la 
recerca d’una ocupació. Els 
participants van participar 
en una sessió de benvinguda 
dijous.

Els 32 contractes s’han fet 
a través d’una vintena d’ofer-
tes de places sense requisits 
formatius, vuit per a forma-
ció de grau professional i 
quatre per a persones amb 
formació de grau superior. 
Dels treballadors, 15 faran 
tasques de neteja, 1 de con-
sergeria, 4 de manteniment, 
1 de jardineria, 4 adminis-
tratius, 3 agents cívics i 3 de 
reforç en escoles.
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La fàbrica que la companyia alemanya Covestro va adquirir a la neerlandesa DSM el 2021

La comarca té 20 multinacionals 
menys que abans de la pandèmia
Les empreses vallesanes amb filials a l’estranger creixen respecte a 2019

Granollers

EL 9 NOU

El Vallès Oriental tenia el 
2022 una vintena menys de 
multinacionals implantades 

a la comarca que el 2019, 
abans de l’esclat de la pandè-
mia. De les 372 filials d’em-
preses internacionals (més 
del 50% de capital estranger) 
que hi havia el 2019, s’ha pas-

sat aquest 2022 a 352, amb 
un descens del 5%. La xifra 
de multinacionals al territori 
és, en canvi, lleugerament 
superior a les 349 que hi 
havia el 2018.

La reducció respecte a 
2019, combinada amb el crei-
xement que es va produir a 
la resta del país, situa el pes 
de la comarca en nombre de 
multinacionals implantades 
lleugerament per sota del 
que tenia fa dos anys. Passa 
a ser el 3,8% del total de 
Catalunya, segons dades 
de l’agència de desenvolu-
pament del Departament 
d’Empresa i Treball, Acció. 
El Vallès Oriental ocupa el 
quart lloc en el rànquing 
català d’empreses estran-
geres, a una distància con-
siderable del Barcelonès, el 
Vallès Occidental i el Baix 
Llobregat. Per sota, també 
hi ha distància respecte del 
Maresme, la cinquena comar-
ca del rànquing.

L’evolució descendent de 
les multinacionals estrange-
res amb presència a la comar-
ca contrasta amb el creixe-
ment que s’ha produït entre 
les empreses vallesanes que 
tenen filials a l’estranger. 
Segons les dades d’Acció, les 
empreses vallesanes (amb 
una participació mínima del 
10% en el capital) disposen 
de 180 filials internacionals. 
La xifra es manté estable, 
però amb un lleuger incre-
ment, respecte a les 177 que 
es registraven el 2019. El 
Vallès Oriental és, també, 
la quarta comarca amb més 
empreses amb filials.
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El director del film Santi Trullenque, a la dreta, en un moment del rodatge

L’òpera prima de Santi Trullenque 
s’estrena divendres als cinemes
‘El fred que crema’ opta diumenge al Premi Gaudí a la Millor Pel·lícula

La protagonista de la pel·lícula, Greta Fernández

L’Ametlla del Vallès

T.T.

El fred que crema, el primer 
llargmetratge de ficció del 
director Santi Trullenque, 
de l’Ametlla del Vallès, arri-
barà a les sales de cinema 
aquest divendres. Abans, 
però, hi haurà dues prees-
trenes, dimecres als cinemes 
Illa Carlemany d’Andorra, i 
dijous als Bosques Multici-
nes de Barcelona. L’arribada 
del film a les sales comercials 
coincideix amb la celebració, 
aquest diumenge, de la gala 
dels XV Premis Gaudí, en 
què  El fred que crema està 
nominada a Millor Pel·lícula, 
juntament amb Alcarràs, de 
Carla Simón; Suro, de Mikel 
Gurrea, i Nosaltres no ens 
matarem amb pistoles, de 
Maria Ripoll.

La pel·lícula arribarà als 
cinemes després d’un intens 
recorregut per diferents 
festivals del país i de fora, 
com el BCN Film Festival o 
la Cerdanya Film Festival. 
També ha passat per països 
com el Japó i Austràlia. Al 
cinema Alhambra de la Gar-
riga es farà una presentació. 
“Aprofitant que al reparti-
ment hi tenim dos actors 
garriguencs, Albert Vilcan 
i Daniel Codina, farem que 
sigui una sessió especial, ja 
que l’Alhambra és el cinema 
on vam créixer i on es van 
despertar vocacions”, diu 
Trullenque.

El fred que crema està pro-
tagonitzada per Greta Fernán-
dez, Roger Casamajor, Adrià 

Collado, Daniel Horvath, 
Pedro Casablanc i Ksawery 
Szlenkier. Amb el rerefons de 
la Segona Guerra Mundial i 
l’arribada d’una família jueva 
que fuig de la persecució ale-
manya a un poble d’Andorra, 
el film té l’excusa per abordar 
una tragèdia familiar, local i 
íntima però sempre univer-
sal. “És una pel·lícula sobre la 
naturalesa del mal i de l’odi 
que vol regirar l’estómac i les 
emocions més primàries. Un 
odi que s’hereta i constitueix 
un dels pilars fonamentals 
d’una família abocada a una 
onada de violència física i 
emocional per un passat que 
es creia enterrat”, explica el 
director.

d’una terra que s’impregnava 
en la pell i el caràcter de la 
seva gent, de famílies fetes 
de pedra picada, perquè 
havien nascut en un entorn 
inhòspit i despietat, una 
naturalesa sempre cruel i 
abassegadora”. Per tant, la 
pel·lícula també parla de 
supervivència i de l’obligació 
de ser més fort que les cir-
cumstàncies.

SUPERAR OBSTACLES

Trullenque remarca que por-
tar a terme aquest projecte 
no ha estat una tasca fàcil, 
i ha hagut de superar més 
d’un obstacle. El primer va 
ser l’aturada del rodatge per 
la covid, quatre dies després 
del seu inici, i posteriorment,  
quan faltaven tres setmanes 
per la represa, la pèrdua de la 
seva protagonista i part del 
repartiment. També es van 
trobar amb les dificultats de 
rodar a l’alta muntanya en 
ple hivern envoltats de neu i 
un fred paralitzant, i conver-
tir-se així en la primera pel-
lícula catalano-andorrana, 
segons diu el director. “Tot i 
les dificultats, i gràcies a un 
grup de productors valents 
i decidits i amb un esforç 
logístic herculi, s’ha aconse-
guit un treball de producció 
impecable, que brilla a cada 
fotograma del llargmetratge, 
mitjançant escenes que revi-
uen una tradició i una cul-
tura d’antuvi i escenaris que 
ens transporten a la duresa 
d’uns Pirineus magnificents 
i inalterables davant del dra-
ma humà.” 

Trullenque espera que la 
pel·lícula no deixi indiferent 
ningú. “Tant de bo que des-
prés de visionar-lo, la seva 
brasa et caigui a sobre com 
una llosa gegantina i se’t cla-
vi a l’ànima; perquè aquest 
és un film que pesa, que el 
pots tocar i ensumar amb la 
mirada.” 

Granollers,  
en moviment
Granollers

Amb el títol “Vine a 
ballar”, diverses escoles 
i entitats de ball es van 
obrir als espectadors 
i van fer un tastet de 
la seva feina al llarg 
d’aquest dissabte al 
Centre d’Arts en Movi-
ment de Roca Umbert 
de Granollers. Es van fer 
demostracions i classes 
de salsa cubana, dansa 
jazz, bachata, hip hop, 
ballet fit, danses urbanes 
o dansa clàssica. Les esco-
les participants van ser 
Rítmic, Bambú, Partenai-
re, MiZona Granollers, 
Klass estudi de dansa, 
escola Swing, Kilómetro 
13 Dance Studio i Àgueda 
Murillo.
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El fred que crema també 
parla de “la gent d’antes, 

d’una època i d’una manera 
de ser i de fer, de la duresa 
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Quatre dels guanyadors de la 28a edició del Concurs de Fotografia Sant Vicenç

El Concurs de Fotografia 
Sant Vicenç premia cinc fotos 
de les més de 200 presentades

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El 28è Concurs de Fotografia 
de Sant Vicenç de Mollet ja 
té guanyadors, que es van 
conèixer divendres a la tarda 
en un acte a La Marineta, 
on hi ha exposades les foto-
grafies. En el tema Mollet, 
el primer premi va ser per a 
José Reyes Belzunce, de Sant 
Boi de Llobregat, per Nuevos 
espacios; el segon se’l va 
emportar Salvador Rovirosa 
Olivé, de Mollet, per Encre-
uament, mentre que Sergio 
López Conde, de Montornès, 
va guanyar el tercer premi 
amb La caricia del viento. En 
la nova categoria dedicada 
a Joan Abelló amb motiu 

del centenari del seu naixe-
ment, el guanyador va ser 
Màrius Gómez Jiménes, de 
Lliçà d’Amunt, per L’esperit 
de Joan Abelló 3, mentre que 
en Tema Lliure, el premi 
va ser per a José Miguel 
Romero Barco de Ordizia, 
de Guipúscoa, per En fila. El 
jurat estava format per Cris-
tina Forés, Griselda Escrigas, 
Mar Cercós i Susana Mala-
gón.

En aquesta edició es van 
presenten un total de 206 
fotografies, la majoria proce-
dents de Mollet però també 
d’altres punts com Vizcaya, 
València, Jaén o Guipúscoa. 
“Estem molt contents amb 
la participació i també amb 
la qualitat de les fotografies, 

que n’hi ha de tot tipus, tant 
d’artístiques com de fotope-
riodisme o hiperrealisme”, va 
comentar la regidora de Cul-

tura, Mercè Pérez. “També 
hem de destacar la categoria 
dedicada a Joan Abelló, que 
ha de servir perquè la gent 

conegui més el personatge 
i el llegat que va deixar a la 
ciutat”, va afegir la regidora 
en l’acte de divendres.

Vetllada poètica 
a l’Anònims de 
Granollers amb Núria 
Busquet i Pau Gener
Granollers

L’Anònims de Granollers aco-
llirà aquest dijous una nova 
vetllada poètica impulsada 
per l’artista Jordi Pagès. En 
aquesta ocasió estarà pro-
tagonitzada per dos poetes 
vallesans, Núria Busquet, de 
Cardedeu, i Pau Gener Galín, 
de Sant Celoni. Busquet lle-
girà poemes dels seus darrers 
llibres, Arca mínima (Edici-
ons Tremendes, 2016) i Làpi-
da (LaBreu Edicions, 2022). 
També farà un tastet de les 
seves traduccions de Ted 
Hugues, Sylvia Plath, Mar-
garet Atwood i Louise Glük. 
Per la seva banda, Gener, 
poeta, escriptor, traductor 
i intèrpret multidisciplina-
ri, presentarà el seu darrer 
llibre publicat a Tushita Edi-
cions, Forces aèries, amb un 
epíleg del granollerí Esteve 
Plantada.

Música per a Lluís Codina amb la Bandeltenes

La Garriga La Bandeltenes va oferir dissabte al vespre un 
concert molt especial al Teatre El Patronat de la Garriga. 
El que va moure la banda a pujar a aquest escenari va ser el 

record del músic garriguenc Lluís Codina, que havia estat un 
dels seus fundadors. Els músics el van homenatjar amb un 
repertori variat que el mateix Codina havia interpretat en 
alguna ocasió amb la seva trompeta.
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El drama dels refugiats, 
passat pel sedàs del 
teatre, a Sant Estve

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

Paulina Tovo va reestre-
nar dissabte al Teatre Pare 
Casals de Sant Esteve de 
Palautordera l’obra Jo és 
tu. És un espectacle mul-
tidisciplinari –amb teatre 
documental, dansa i audio-
visuals– on l’artista dialoga 
i reflexiona sobre la qüestió 
dels refugiats. Tovo, que és 
veïna de Sant Esteve des de 

fa dos anys, va néixer a l’Ar-
gentina, on va haver de fugir 
amb la seva família arran 
de la dictadura militar del 
1976. Primer es van exiliar a 
Barcelona i més tard a Dina-
marca. Després d’una experi-
ència als camps de refugiats 
de Grècia en projectes de 
teatre, el 2016 i el 2017, Tovo 
va decidir crear aquesta obra, 
on relaciona la seva experi-
ència amb la dels refugiats 
sirians que va conèixer allà. 
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Paulina Tovo va interpretar l’obra ‘Jo és tu’ dissabte al Teatre Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera
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Més d’un segle de cant coral
La coral Lo Lliri de l’Ametlla celebra el 120è aniversari amb una exposició 
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A la Sala Polivalent es pot veure una exposició de la història de la coral. En l’acte d’inauguració va actuar la formació 
de l’Ametlla

L’Ametlla del Vallès

Teresa Terradas

Amb una exposició a la Sala 
Polivalent de l’Ametlla del 
Vallès, la coral local Lo Lliri 
va començar el mes passat 
la celebració dels seus 120 
anys de vida. La comme-
moració continuarà al llarg 
d’aquest any amb diferents 
concerts i activitats. Una 
de les accions commemora-
tives és el calendari muni-
cipal fet per l’Ajuntament 
del municipi, conjuntament 
amb l’Associació Fotogrà-
fica de l’Ametlla (AFA), 
amb diferents imatges de la 
formació per commemorar 
aquest aniversari. 

L’exposició, també feta 
amb l’AFA, inclou diverses 
imatges de la seva trajec-
tòria, que va començar fa 
120 anys com a cor de clavé, 
i que ha continuat fins a 
l’actualitat, només amb el 
parèntesi dels anys de la 
guerra. Actualment, segons 
explica la seva presidenta, 
Paquita Sorribas, són 25 can-
taires, d’entre 50 i 70 anys. 
“Havíem arribat a ser prop 
de 60, però ja abans de la 
pandèmia el nombre s’havia 
reduït, i el covid tampoc va 
ajudar a anar a més.” 

Al llarg de l’any acostu-
men a fer diferents concerts 
i participen en trobades, 
com la de la Vall del Tenes. 
Aquest diumenge també 
van actuar a Manresa, sem-
pre amb el seu repertori, 
basat sobretot en la poli-
fonia antiga i moderna, la 
cançó popular, clàssica i 
actual, i espirituals negres, 
entre d’altres. També inter-
pretem dues misses brevis: 
una de Haydn i una altra de 

Mozart.
Al llarg d’aquests anys, 

però, la coral Lo Lliri ha 
actuat arreu, tant per tot 
Catalunya com en dife-
rents poblacions de l’Estat 
espanyol, fent nombrosos 
intercanvis amb corals de 
Cantàbria, Mallorca, País 
Basc, França, Itàlia i Irlanda. 
També han participat en el 
Festival d’Advent de Viena i 
en el Festival Internacional 
de Castellvell i el Vilar. A 
finals d’octubre van fer el 
concert de tardor a l’església 
de Sant Genís, juntament 
amb l’Asociación Coral El 
Canto, de Colmenar Viejo, 
de Madrid.

INICIS COM A COR  
DE VEUS MASCULINES

La coral Lo Lliri de l’Ametlla 
va ser fundada l’any 1903 
com a cor de veus mascu-
lines, com era costum en 
aquella època, i associada 
a la Federació de Cors de 
Clavé. La formació coral 
va aturar la seva activitat 
durant la Guerra Civil i la va 
reprendre el 1940 però sense 
una clara continuïtat. Va ser 
l’any 1982 quan va ressorgir 
amb molta força com a coral 
mixta, sota la direcció del 
mestre i compositor Josep 
Cardona, amb el qual va 
aconseguir una clara entitat. 
El mestre Cardona va ser 
precisament qui va posar 
música a Sota els cingles de 
Bertí, amb lletra de Carles 
Sindreu, i que s’ha convertit 
en l’himne de la coral i de 
l’Ametlla.

 A partir de l’any 1988 va 
assumir la direcció musical 
el mestre Pere Díez, que va 
aportar un potencial qua-
litatiu molt important a la 
coral. El 2022 la direcció va 
passar a Montserrat Casas, 
actual cap d’estudis musicals 
i professora de llenguatge 
musical i tècnica vocal a l’Es-
colania de Montserrat.

La música coral 
omple la Vall  
del Tenes

Bigues i Riells del Fai

El cant coral va ser el pro-
tagonista aquest dissabte 
amb motiu de la XXXVIII 
Trobada de Corals de la 
Vall del Tenes. Aques-
ta trobada és itinerant i 
aquest any es va celebrar al 
Teatre Auditori Polivalent 
de Bigues i Riells del Fai, i 
l’organització va anar a càr-
rec de la Coral l’Amarant 
de Bigues. L’acte va comp-
tar amb l’actuació de la 
coral amfitriona però tam-
bé d’altres poblacions com 
l’Ametlla del Vallès, Lliçà 
d’Amunt i Lliçà de Vall, 
Santa Eulàlia de Ronçana i 
Riells del Fai.
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Tossut ve de tos
Tagamanent Com es diu la part més alta 
del cap, entre les banyes, d’una vaca, una 
ovella o un cabra? Doncs una d’aquelles 
paraules fetitxe per als que s’inicien en el 
joc del Paraulògic: tos. Només tres lletres, 
una síl·laba. Segons les darreres normes 
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el 
tos dels animals ha deixat de dur l’accent 
diacrític, cosa  que pot donar peu, segons 
alguns lletraferits, a alguns equívocs. Per 
exemple, “tenim tos quan estem consti-
pats”; “tos germans s’assemblen a tu” o 
“el pastor ha tos les ovelles”, formulacions 
proposades per la filòloga Teresa Tort i que 

s’haurien de pronunciar amb o tancada, 
mentre que “caure de tos” s’ha de pronun-
ciar amb o oberta. O sigui, “caure de tòs”. 
En tot cas, aquesta colla tossos s’ha retratat 
a Tagamanent, a uns camps de pastura per 
on passa el torrent del Torn, molt a prop de 
la zona d’escalada del Sot de la Guillota, als 
peus de la Trona i els cingles de Bertí. Tota 
aquella contrada forma part de la Serra de 
Castellar. L’autor de la imatge és el perio-
dista, fotògraf i pilot de dron SALVA MAS, 
de qui –per cert– trobaran moltes més ins-
tantànies i vídeos a vista d’ocell al compte 
d’Instagram @lanaudensau. 
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Un llibre recull els 150 anys de la 
Facultat de Sant Antoni de Caldes
Caldes de Montbui és la capital catalana dels Tres Tombs d’aquest any
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La presentació del llibre es va fer diumenge al matí
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La proclamació de Caldes com a capital dels Tres Tombs, divendres

Carquinyolis de festa a Sant 
Antoni de Vilamajor
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Oskar Bel, un dels participants del concurs de carquinyolis, va fer 1 minut 40 segons a la ronda eliminatòria

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

Sant Antoni de Vilamajor 
celebra aquests dies la festa 
major d’hivern en honor al 
seu patró, Sant Antoni Abat, 
amb molta participació. Una 
festa major que ha proclamat 
Enric Vinaixa com a primer 
campió mundial de menjar 
carquinyolis, després d’impo-
sar-se en el primer concurs 
organitzat per Vilamajoves. 
Al concurs hi van participar 
14 persones que, en una pri-
mera ronda, havien de men-
jar cinc carquinyolis. Cinc 
d’ells van baixar del minut. 
Els quatre millors passaven 
a les semifinals, i accedia 
a la final qui s’acabava pri-
mer cinc carquinyolis més. 
La final va enfrontar Enric 
Vinaixa i Andreu Ubach, 

que a semifinals van superar 
Lluc Cabré i Pol Amunate-
gui. En una disputada final, 
Vinaixa va menjar-se els cinc 
carquinyolis en 32 segons, 
superant en només 8 dècimes 
a Ubach. Rita Quesada va ser 
l’única dona a participar-hi. 
Els carquinyolis, elaborats 
des de fa moltes dècades per 
Can Ponassa, són un produc-
te típic i tradicional de Sant 
Antoni de Vilamajor.  

Un dels primers actes de 
la festa major, però, va ser 
el Trivial Parti Nait, que va 
omplir de participants el 
Patronat divendres a la nit. 
Dissabte al matí es va fer 
una nova edició de la ja tra-
dicional ruta de les ermites. 
Més d’una cinquantena de 
persones van fer la caminada 
que uneix les ermites de Sant 
Lleïr, Sant Jaume de Rifà i 

Sant Julià d’Alfou, organit-
zada per CEV Caminaires. 
Molt bona acollida van 
tenir els inflables i l’escape 
room familiar que es va fer 
a les Pungoles. Diumenge al 
matí, la plaça de la Vila es va 

omplir de vehicles clàssics en 
l’11a trobada que organitza 
el Clan del Clàssic. Diver-
sos models de les marques 
Seat, WV, Citroën o Renault 
de mitjan segle passat van 
atraure l’atenció dels curi-

osos que s’hi van acostar. El 
mateix diumenge va tornar la 
cercavila gegantera. La festa 
major acabarà dimarts, diada 
de Sant Antoni Abat, amb la 
missa i la tradicional bene-
dicció d’animals.

Caldes de Montbui

Roger Rams

En el marc de la capitalitat 
catalana dels Tres Tombs que 
enguany encapçala Caldes 
de Montbui, diumenge es 
va presentar públicament 
al Casino de Caldes el llibre 
Sant Antoni Abat 1873-2023 
150 anys de festa a Caldes 
de Montbui. A l’acte hi van 
assistir representants i mem-
bres de la Facultat de Sant 
Antoni Abat de Caldes, regi-
dors del consistori, curiosos i 
amants d’aquesta festa.

El llibre és un recopilatori 
que s’ha fet a partir de més 
de 2.000 imatges obtingudes 
per veïns i veïnes de Caldes 
d’aquesta celebració al llarg 
dels anys, i amb documents 
i arxius originals dels dife-
rents museus tant de Caldes 
com d’arreu de Catalunya. 
En tots hi havia informació 
rellevant i que relata la vida 
de la Facultat de Sant Antoni 
Abat al llarg dels 150 anys 
d’història.

Segons la mateixa autora, 
la periodista Maria Carme 
Polo, s’ha volgut defugir 
del clàssic àlbum fotogrà-
fic i s’ha donat un pes molt 
important tant als docu-
ments físics trobats com a 
les converses amb gent vin-
culada a aquesta festa que 
l’escriptora ha mantingut 
els darrers mesos. Segons 
l’autora, no sempre és fàcil 
trobar arxius d’entitats popu-

lars, ja que aquests canvien 
sovint de mans i molts s’han 
anat perdent amb el pas del 
temps. 

Aquest volum ha estat 
escrit des d’un punt de vista 
global de tot Catalunya, i 
parla també d’aquest esdeve-
niment a poblacions on tam-
bé aquesta festa és important 
com és el cas d’Igualada 
(Anoia) o de Taradell (Oso-
na). Al llarg de les pàgines 
del llibre, l’autora busca 
despertar sentiments entre 
els lectors, i es dona resposta 
a molts dels actuals trets 
identitaris de la festa de 

Sant Antoni Abat, així com 
dels seus orígens, com per 
exemple per què es menja 
el tortell, per què se sorteja 
un porc o per què es fan tres 
tombs durant la passada de 
carruatges, cavalls, bous i 
mules pels carrers. D’altra 
banda, aborda aspectes més 
locals com pot ser el sorgi-
ment del nom de la Facultat 
dels Tres Tombs i la seva cre-
ació, i el ball de Sant Antoni, 
que es fa el dia dels Tres 
Tombs. Tot plegat ho il·lustra 
tant amb imatges com amb 
dades històriques. 

Des de l’entitat, el seu pre-
sident, Joan Bellavista, expli-
ca que aquest és el segon 
volum que es publica a Cal-
des sobre Sant Antoni Abat, 
i que s’ha tirat endavant des-
prés de l’acollida que va tenir 
el primer llibre. 

En aquesta primera edició 
s’han publicat 200 exemplars 
que es trobaran a la venda 
a les llibreries de Caldes a 
partir d’aquesta setmana. A 
més, tots els membres de la 
Facultat en rebran un a casa 
de manera gratuïta. 

SANT fELIU CELEBRA 
SANT ANTONI DIMARTS

Sant Feliu de Codines cele-
brarà aquest dimarts la festa 
de sant Antoni Abat amb un 
seguit d’actes tradicionals i 
religiosos que començaran a 
2/4 de 7 del matí amb l’enlai-
rament de coets per obrir la 
festa, i la típica torrada del 
traginer amb all i barreja. Les 
cavalleries, la maquinària i 
els carros es concentraran a 
2/4 de 12 del migdia davant 
de Ca l’Ullar, i després de la 
benedicció es faran els Tres 
Tombs. Un dels actes tra-
dicionals és la ballada de la 
dansa, a les 2 del migdia a la 
plaça.
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L’Aplec de Sant Hilari es va celebrar diumenge tot el matí a l’interior i a l’entorn de l’ermita

L’Aplec de sempre
L’Aplec de Sant Hilari de Cardedeu reuneix més de 3.000 persones
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Repartiment dels panets de Sant Antoni
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Preparació d’una de les fogueres de l’Aplec

Cardedeu

Ignasi Abat

El tradicional Aplec de Sant 
Hilari a Cardedeu, aquest 
anys sense cap tipus de res-
tricció per la pandèmia, ha 
tornat amb més ganes i for-
ça que mai. Enguany s’han 
pogut celebrar tots els actes 
típics de la jornada i, espe-
cialment, les fogueres i els 
àpats, característics d’aquesta 
trobada que va acabar aple-
gant més de 3.000 persones.

La jornada de diumenge 
va començar amb la tornada 
del foc de la Fira de Nadal 
a l’ermita de Sant Hilari a 
2/4 d’11 del matí. Mitja hora 
més tard, amb l’ermita plena 
d’assistents, va començar la 
missa en honor a Sant Hilari 
presidida pel mossèn Albert 
Quílez Figuerola, de la par-
ròquia de Cardedeu. A causa 
del gran nombre de persones 
i de les dimensions de l’er-
mita, va haver-hi gent que va 
haver de seguir la missa des 
de fora. “Fem una valoració 
positiva de l’Aplec. El temps 
ha aguantat tot el matí, ja 
que no ha plogut fins a la 
tarda. Enguany hem recupe-
rat les fogueres i els àpats, 
i aquesta ha sigut la gran 
diferència amb l’any passat”, 
explica Hilari Serra, membre 
de la Comissió de l’Aplec de 
Sant Hilari. 

Posteriorment, amb la 
placeta de l’ermita plena de 
gom a gom, va començar la 
cantada dels Goigs amb la 
col·laboració de l’Agrupació 
Coral Cardedeuenca. Cada 
cop arribava més gent a la 

festa i l’ambient que es res-
pirava tornava a ser el mateix 
d’abans de la pandèmia. Un 
dels assistents a l’aplec va ser 
Pau Mas, veí de Cardedeu, 
que té molt clar quina és l’es-
sència de la jornada. “L’Aplec 
de Sant Hilari és pujar fins 
a l’ermita, estar envoltat de 
natura, ajuntar-te amb els 
amics, amb la gent del poble, 
fer foc, menjar, veure i cele-
brar l’aplec”, va explicar a EL 
9 NOU. Mas era una de les 
més de 3.000 persones que, 
segons fonts de la Comissió 
de l’Aplec de Sant Hilari, es 
van apropar a la trobada al 
llarg de diumenge, mentre 
van durar les diferents acti-
vitats festives.

Després de la cantada dels 
goigs va arribar un altre 
dels moments més esperats 
de l’Aplec, la benedicció i 
el tradicional repartiment 
dels panets. Els organitza-
dors comenten que enguany 
se’n van repartir un total de 
2.800. Com cada any, el pa 

era gratuït i cada assistent 
donava el que creia conveni-
ent.

Un altre dels moments 
més esperats per molts dels 
assistents va ser l’audició 
de sardanes, que van anar a 
càrrec de la Cobla de Premià 
de Mar, amb la col·laboració 
de l’Agrupació Sardanista 
de Cardedeu. Els sardanistes 
van omplir la plaça de grups 
ballant al ritme dels acords. 
En acabar les sardanes, la 
majoria de participants en 
la jornada van anar a dinar, 
cadascú al voltant de la seva 
foguera. La majoria de grups 
portava carn per fer a la bra-
sa, tot i que algun grup va 
venir preparat per cuinar un 
arròs aprofitant el foc de les 
seves fogueres. 

El darrer acte de l’Aplec 
de Sant Hilari va començar 
cap a 2/4 de 4 de la tarda i 
va anar a càrrec del Grup 
Esquitx, amb una sèrie d’ac-
tivitats dirigides als més 
petits, però aptes per a tots 
els públics. Al voltant de 
les 6 de la tarda, a mesura 
que es va anar fent fosc, 
els assistents van anar apa-
gant les fogueres i recollint 
les coses per abandonar el 
recinte, i van donar per aca-
bat un aplec que ha pogut 
tornar a la normalitat i ha 
recuperat tota la seva essèn-
cia després d’uns anys plens 
de restriccions. L’últim aplec 
que es va fer en el seu for-
mat habitual va ser el mes 
de gener del 2020, poc abans 
de l’inici de la pandèmia.

Un dels 
moments més 

esperats va ser el 
repartiment dels 

2.800 panets
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Les pastoretes regnen a Montornès
La Remençada de Montornès estrena la representació nadalenca amb protagonistes femenines

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

Les pastoretes són les protagonistes d’aquesta obra de La Remençada

Montornès del Vallès

Marta Santisteban
El grup de teatre de La Re·
mençada ha estrenat aquest 
cap de setmana Les Pastoretes 
al Teatre Margarida Xirgu 
de Montornès del Vallès.  
És una obra inspirada en el 
clàssic dels Pastorets, vincu·
lada a la revolta remença del 
segle XV a Montornès i amb 
protagonistes femenines.

A la primera escena es pre·
senten les dues pastoretes 
trapelles, la Lireta i la Xico·
na. Ja d’entrada, l’obra ens 
situa en una situació de col·
laboració entre dones, soro·
ritat. Després arriben els dos 
joves soldats que fan repicar 
els tambors a toc d’ordre; tot 
emulant la llegenda del petit 
timbaler del Bruc, i recollint 
amb un toc més burlesc el 
testimoni dels reconeguts 
Lluquet i Rovelló, protago·
nistes de la gran obra catala·
na de Josep M. Folch i Torres, 
Els Pastorets.

I els antagonistes: el capità 
Bracons i els seus dos vas·
salls, una estampa caricatu·
ritzada dels tres mosqueters 
a la catalana, amb uns per·
sonatges estereotipats que 
sens dubte emulen el bufó 
i són l’epicentre de l’humor 
durant tota la representació.

Al poble hi traginen la Jau·
meta i la Paulina. Saben com 
manegar qualsevol conflicte 
que se’ls presenti. Elles són 
les qui tot ho saben al tros, 
les bugaderes tafaneres, 

va decidir donar vida a Les 
Pastoretes, amb la voluntat 
de fer·ne una tradició. “El 
poble té molt assimilada la 
història de la Remençada i 
la paraula Montornès apa·
reix constantment durant 
l’obra. Això crea xarxa. 
L’any vinent, el triple de 
canalla sobre l’escenari!”, va 
exclamar.

A l’obra també se senten 
cinc nadales, compostes pel 
mateix compositor de la 
Remençada, Xavier Baurier. 
Les seves nadales són inter·
pretades a l’obra pel grup 
de músics provinent de 
Roda de Ter i per les petites 
pastoretes remences, amb 
un retorn a la tradicional 
manera d’explicar la vida 
amb cançons.

Sota la direcció de Toni 
Figuera van actuar les pas·
toretes Maria Ponce i Lía 
Bertran; els soldats Jordi 
Renóm, Ausiàs Bertran i 
Jesús Martín; Tomás Ponce 
i Naria Padilla als tambors; 
Elisa Guiu en el paper de 
Senyora Villagrossa; Rosa 
Torné i Montse García, com 
a velles; Antoni Feliu com 
a Bartomeu; Carla Pinza, 
Johana González, Nora 
Cabrera i Julia Villanua, 
com a nenes; i Mari Carmen 
Martín,Magdalena Sabidó, 
Margarida Gómez, Pepi 
Bautista, Mónica Zomeño 
i Adrián Leusteant, com 
a figurants, a més dels 
músics Esther Garrido, 
Xavier Villanueva, Sergi 
Martínez i Marc Borja. Els 
col·laboradors han estat 
Sandra Navarro, Vanessa 
Andújar, Sergio Pinza, Veró·
nica Carmona, José Cabrera, 
Iker Villanua, Laia Bertran 
i Aran Amaya. La regidora 
era Núria Parra.

Sant Antoni de Vilamajor

J. B. Mauri

Teresa Parera, de Sant Pere 
de Vilamajor, i Felip Parra, 
de Sant Antoni de Vilamajor, 
han guanyat ex-aequo el pre·
mi en la categoria d’adults 
del 25è concurs de pessebres 
a les cases, que organitza 
Pessebristes de Vilamajor. 
L’edició d’enguany ha 
recuperat lleugerament la 
participació que en els dos 
darrers anys havia baixat 
a causa de la pandèmia. El 
jurat va visitar el matí de 
Sant Esteve tots els habi·
tatges de Sant Antoni i 
Sant Pere participants en el 
concurs. Al final van decidir 
concedir el primer premi 

ex-aequo a Parera i Parra. El 
primer, bastit amb elements 
tradicionals de suro, molsa, 
sorra i aigua, i el segon, una 
obra artística d’un mas amb 
nombrosos detalls de la seva 
construcció. 

Quant als pessebres de la 
categoria juvenil, el jurat ha 
considerat el mèrit de totes 
i cadascuna de les obres 
realitzades i a tots se’ls ha 
donat un premi per l’esforç 
i la imaginació en la seva 
construcció. Per tercer any 
consecutiu, Pessebristes de 
Vilamajor ha organitzat el 
joc dels pessebres, enguany 
ambientat en pel·lícules de 
cinema. En total hi parti·
cipen 38 establiments de 
Sant Antoni i Sant Pere, que 

instal·len el pessebre en els 
seus aparadors. Ha estat un 
èxit amb més de 200 partici·
pants que s’han endut més 
de 30 premis.

La festa del dia 8 va ser la 
cloenda dels actes del 25è 
aniversari, i es va celebrar al 

Porxo del Parc de Can Sau·
leda, amb el lliurament de 
premis i l’actuació del grup 
d’animació Tres Quarts de 
Quinze. Al si del Patronat 
de Cultura, l’any 1997 es va 
formar la secció dels Pes·
sebristes de Vilamajor amb 

el propòsit d’incrementar 
l’activitat pessebrista. Aquell 
mateix any es va convocar el 
primer concurs popular de 
pessebres a les cases, amb 
les categories de diorames i 
popular d’adults i la de juve·
nils. 

A l’esquerra, Felip Parra amb el seu pessebre; a la dreta, el pessebre fet per Teresa Parera

Teresa Parera i Felip 
Parra guanyen el concurs 
de pessebres de Sant 
Antoni de Vilamajor

les Dupond i Dupont del 
Montornès remença, amb 
una llengua afilada com les 
bruixes sàvies de Macbeth, 
i una interpretació digne de 
l’àvia Assumpció dels Plats 
Bruts.

Tota la trama gira entorn 
a l’arribada d’uns fuets, el 
regal de Nadal dels remen·
ces de Roda de Ter als de 
Montornès, que passen fam. 
El capità Brancons vol inter·
ceptar·les i vendre·les als 
remences, així que fa venir 

la senyora Vila·grossa, una 
comerciant de ciutat que 
marxarà amb la cua entre les 
cames.

Tanmateix, els remences 
i els músics de Roda de Ter 
ja s’havien confabulat amb 
el cor de bugaderes, la força 
del poble, per fer arribar els 
fuets tot sortejant la vigi·
lància dels soldats. L’obra 
parla clarament dels valors 
de compartir; parla de com 
la unió fa la força i de com 
d’importants són la sinceritat 

i la dignitat.
Dissabte, el públic es va 

abocar de ple en la història. 
Les grades plenes, les cares 
atentes, les rialles obertes. És 
la màgia del teatre popular: 
sempre hi ha algú conegut 
actuant sobre l’escenari i 
sempre hi ha algú que et fa 
feliç trobar entre els aplaudi·
ments de platea.

Per a Xavier Bertran, 
autor del text, “no tenir 
pastorets a Montornès era 
el nostre pecat”, així que 
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Al KH-7 se li ennueguen els finals
Les de Dolo Martín van tenir un últim atac per guanyar el Valladolid, però van perdre la pilota

Dolores 
Martín: “És un 
punt de ràbia”

 Granollers

E.C.

Frustració, ràbia, impo-
tència i qui sap si certa 
preocupació. Aquests eren 
els sentiments de Dolores 
Martín, després de l’empat 
davant l’Aula Valladolid.
“Crec que el partit ens 
dona moral. Tot i això, és 
un punt de ràbia, perquè 
no hem obtingut els dos 
punts aquí, a casa”, afir-
ma. “No sé si és injust o 
no. Només puc dir que 
l’equip mereix guanyar 
més partits. Hem fet coses 
bé, altres que no tant, però 
crec que hem fet prou per 
endur-nos els dos punts” , 
afegeix Martín.

L’entrenadora granolle-
rina reconeix que la manca 
de l’experiència de l’equip 
està sent un handicap. “No 
estem sabent gestionar els 
darrers minuts de partit. 
Ens està costant molt. 
Tenim un equip molt jove, 
a qui li falta experiència, 
i quan més es nota és en 
aquests últims minuts 
amb marcadors molt ajus-
tats”, explica. Malgrat la 
urgència de punts, Martín 
és optimista amb l’evo-
lució del seu equip. “És 
la sensació que no sabem 
què més hem de fer per 
guanyar. Sabem que hem 
de jugar millor i gestionar 
millor els minuts finals. 
Però, crec que l’equip està 
creixent”, agrega Dolores 
Martín.

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
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Lea Kofler llençant a porteria davant la sortida de la portera de l’Aula Valladolid, Alícia Robles

Granollers

Eudald Clascà

No hi ha manera. El KH-7 
BM Granollers no se’n surt 
i la situació cada cop és 
més delicada. Divendres, al 
Palau d’Esports, i davant del 
Caja Rural Aula Valladolid, 
va tornar a topar amb el 
mateix problema: la gestió 
dels minuts finals de partit. 
L’equip de Dolores Martín va 
desaprofitar l’enèsima ocasió 
d’endur-se els dos punts en 
el tram final i, finalment, va 
haver-se de resignar amb un 
empat (24-24) que va deixar 
a tothom fred. Un empat 
que tanca la primera volta 
de la competició del conjunt 
granollerí, que encara no sap 
el que és guanyar al Palau 
d’Esports de Granollers. De 
fet, el KH-7 només ha pogut 
guanyar un partit en tota la 
primera volta.

L’inici del KH-7, en atac, 
va ser força bo. Un inici que, 
d’altra banda, era oposat 
a l’altre costat de la pista, 
on el Valladolid trobava 
moltes facilitats per veure 
porteria (3-3, min 5). L’equip 
granollerí va tenir proble-
mes, especialment, amb les 
extrems visitants –Amaia 
González de Garibay i Bene-
detti–, que van capitalitzar 
l’atac de l’equip castellà 
en els primers compassos 
de partit (6-8, min 12). Les 
pèrdues de pilota, tres de 
consecutives a l’equador del 
primer temps, van evitar una 
major diferència visitant, 
que s’estava mostrant superi-

i això, va ser capaç de situar-
se a un gol (15-16, min 42), 
i obligar el tècnic visitant, 
Miguel Ángel Peñas, a atu-
rar el partit. El temps mort 
no va aturar el bon moment 
del KH-7, que amb un gol de 
Somaza va posar la igualada 
al marcador després de molts 
minuts (21-21, min 50). En 
uns minuts de molts nervis i 
errades, Milagros va avançar 
el KH-7 a minut i mig pel 
final. Blanco, després del 
temps mort visitant, va fer 
l’empat. Les granollerines 
van atacar per guanyar, però 
Castañera va perdre la pilota 
i el partit va morir amb un 
últim intent del Valladolid a 
la desesperada.

or a un KH-7 que, no obstant 
això, estava fent un bon par-
tit. Els darrers deu minuts 
del primer període van ser 
el moment en què la dupla 
formada per les visitants 
Elba Álvarez i Lydia Blanco 

concedia al Caja Rural Aula 
Valladolid l’avantatge (12-
15) al descans.

El KH-7 va sortir amb una 
cara diferent de la represa, 
però l’encert en el llança-
ment li va passar factura. Tot 
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Les de Quique Gallego van arribar a estar sis gols al darrere

El Mubak rescata un punt en un 
partit que tenia molt coll amunt

Sant Joan Despí

Eudald Clascà

El Mubak BM La Roca pot 
donar per bo l’empat que va 
sumar dissabte a la pista de 
l’Handbol Sant Joan Despí, 
ja que a un quart d’hora pel 
final tenia el partit molt coll 
amunt. Els atacs van ser, 
clarament, els protagonistes 
del partit, i es van imposar 
davant la passivitat de les 
dues defenses, especialment, 
la del bàndol roquerol.

Les locals, una mica més 

KH-7 BM Granollers 24

Mera, Vegué (3,1p), Vila (1), 
Milagros (4), Somaza (6), Kofler (3) 
i Ana González (2,1p) [set inicial]; 
Wiggins (ps), Ben Chayhab, Tort 
(1), Martina López, Grasielly (1), 
Sabryne, Castañera (2), Jallow i 
Capdevila (1).

Aula Valladolid 24

Robles, Benedetti (1), Bazco (1), 
Botella, Elba Álvarez (6,3p), Laguna 
(2) i González de Garibay (6) [set 
inicial]; Sanz (ps), Blanco (3), Lucio 
(1), Téllez (1), Teresa Álvarez, 
Arounian (3) i Savina Bergara.

ÀRBITRE: Alberto Murillo i Raúl Escoda. Exclusions per a Kofler i Capdevila 
pel KH-7 BM Granollers i Téllez i Teresa Álvarez pel Caja Rural Aula Valladolid

PARCIALS: 3-3, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 12-15 [descans]; 13-16, 14-17, 17-19, 21-21, 
22-23 i 24-24.

H. Sant Joan Despí 35

Estany, Rebelles (3), Helena Sancho 
(3), Mireia Sancho (4), Gálvez (3), 
Esquerra (3) i Ricart [set inicial]; 
Dana (ps), Calvo (7), Montesinos (2), 
Anna Sancho (1), Faixó, Villalba (1), 
Noelia (4), Murillo (2) i Galbany (2).

Mubak BM La Roca 35

Serres, Silke (1), Torregrosa (2), 
Clascà (4), Tyaglyay (9), Ribas 
(6) i Felip (3) [set inicial]; Gómez 
(ps), Ramírez (ps), Ortega, Vallejo 
(8), Garcia, Fontcuberta, Dueñas, 
Calabria (1) i Jiménez (1).

ÀRBITRE: Adrián Aroca i Vlad Virgil. Exclusions per Faixó i Rebelles per 
l’Handbol Sant Joan Despí i Calabria pel Mubak BM La Roca.

PARCIALS: 3-1, 6-4, 8-8, 11-11, 15-14, 18-16 [descans]; 21-17, 25-21, 28-23, 31-30, 
34-33 i 35-35 [final].

MUNDIAL D’HANDBOL MASCULÍ

Pol Valera s’incorpora 
d’urgència a la concentració 
de la Selecció espanyola

Cracòvia (Polònia)

EL 9 NOU

El central del Fraikin BM 
Granollers, Pol Valera, s’in-
corpora de manera imme-
diata a la concentració de 
l’equip estatal a Cracòvia 
(Polònia), després de la lesió 
de l’exjugador del club gra-
nollerí, Ian Tarrafeta, que 
no li permetrà jugar més en 
aquest Campionat del Món.

El central de la Garriga 
va debutar el novembre del 
2021 amb la Selecció espa-
nyola i, des d’aleshores, acu-

mula 10 internacionalitats 
i 14 gols amb el combinat 
estatal. D’aquesta manera, el 
mundial serà la primera gran 
cita internacional de Valera, 
que ajudarà en la posició 
central a l’equip estatal, que 
ja ha guanyat els dos primers 
compromisos. Dijous, davant 
de Montenegro, el combinat 
va vèncer Montenegro per 
30 a 25, això sí, sense Joan 
Cañellas, encara amb molès-
ties. El de Santa Maria de 
Palautordera va participar, 
amb dos gols, en el triomf de 
dissabte davant Xile (34-26).

intenses en defensa, van 
dominar bona part del partit, 
això sí, amb avantatges curts. 

El Mubak va poder rescatar 
un punt al final, tot i veure’s 
sis gols avall al segon temps.
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El davanter de l’Esport Club Granollers Xavi Lao intenta escapolir-se de Joan Tubert, que l’agafa de la samarreta

Derrota immerescuda de 
l’Esport Club amb el Figueres
Èric López, Miqui Poveda i Josep Maria Mateu debuten amb l’equip granollerí

Granollers

Xavi Mas

L’Esport Club Granollers va 
ser millor que l’UE Figueres 
però la manca d’encert als 
últims metres i una petita 
concessió defensiva a les aca-
balles del partit van suposar 
una derrota totalment imme-
rescuda per als de David 
Vilajoana davant un Figueres 
que, amb la victòria, avança 
els granollerins a la classi-
ficació –el Figueres ara és 
segon, amb dos punts d’avan-
tatge sobre els granollerins i 
sobre el Lloret.

Vilajoana va fer debutar 
l’extrem Èric López –un 
dels jugadors més incisius 
del partit– i el central Josep 
Maria Mateu en l’onze inici-
al, i un tercer home –Miqui 
Poveda– al minut 25 en 
substitució del lesionat Roc 
Bancells.

De fet, va ser Èric López 
qui va gaudir de la primera 
ocasió per marcar, al minut 
7, amb un xut que va marxar 
desviat per poc. Ferrón va 
tenir la rèplica per part del 
Figueres, amb un xut per 
damunt del travesser, però va 
ser l’Esport Club qui domi-
nava el joc i qui s’acostava 
amb més perill a l’àrea rival, 
amb una rematada de cap de 
Nadir com a ocasió més clara, 
però als últims 10 minuts 
abans del descans va ser el 

més clara pels visitants.
A la segona part l’Esport 

Club encara va incrementar 
més la sensació de domini, 
amb uns minuts de setge 
constant a la porteria de 
Mendoza als quals tan sols 
els va mancar un xic d’encert 
en la rematada. Quan tot 
semblava encaminar el par-
tit a l’empat sense gols, una 
bona combinació del Figue-
res per banda dreta va acabar 
amb una centrada i rematada 
creuada de cap, de Prieto, 
que va superar l’estirada de 
Dani Pérez.

Figueres qui va gaudir de 
bones ocasions per marcar, 
amb un altre xut de Ferrón, 
massa creuat, una remata-

da de cap de Ferrusola a la 
sortida d’un córner i una de 
Ramírez al segon pal que va 
sortir desviada en l’ocasió 

La derrota  
amb el Bescanó 
fa més cuer  
el Mollet

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Mollet va tornar a enso-
pegar, al municipal Germans 
Gonzalvo, contra un rival 
directe a la part baixa de la 
classificació després de per-
dre per la mínima contra el 
Bescanó, que fins al partit 
de diumenge era penúltim 
classificat a dos punts dels 
molletans i que ara s’allu-
nyen a cinc punts dels d’Ar-
nau Basagaña, que continuen 
com a cuers amb una victòria 
i quatre empats. El gol del 
Bescanó va arribar cap a la 
meitat de la segona meitat, 
des del punt de penal.

Els de Duque s’estavellen contra els pals i el porter Ferreti

El Caldes hi posa el joc  
i l’Escala, els gols

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La visita del líder es podia 
presumir com un partit 
complicat perquè el Caldes 
pogués treure’n els tres 
punts i així va ser, malgrat 
que va ser l’equip de José 
Luis Duque el qui va domi-
nar i el qui va disposar de 
més ocasions per marcar. La 
manca d’encert a les àrees, 
tant la pròpia com la del 
rival, va ser determinant per-
què l’Escala, amb ben poca 
cosa, s’acabés emportant la 
victòria per 0 gols a 3.

Els de Duque van ser els 
qui van portar el pes del 
partit, amb més control de la 
pilota, mentre l’Escala espe-
rava poder sortir en transici-

ons ràpides gràcies a un bon 
posicionament al camp. Una 
indecisió entre línia defensi-
va i porter en un xut de falta 
de l’Escala, fet pel porter en 
llarg, va servir perquè Roger 
Fortuny obrís el marcador al 
quart d’hora de joc. Al temps 
afegit de la primera meitat 
l’Escala va marcar el segon 
en una centrada lateral que 

va tocar en un defensor i que 
Konteh va acabar posant dins 
la porteria malgrat que els 
vallesans van reclamar que 
no havia entrat.

El Caldes, a la segona, es 
va estavellar contra el porter 
Ferreti i Roca va enviar una 
rematada de cap al pal. L’Esca-
la, al temps afegit, va rematar 
la feina amb el 0-3 definitiu.

El Parets perd per la 
mínima contra el Vic i 
baixa al penúltim lloc

EC Granollers 0

Dani Pérez, Luna, Nadir, Abdou, 
Alba, Xavi Lao (Fernández, min 77), 
David Garcia, Ulldemolins (Fàbregas, 
min 60), Èric López (Iván García, 
min 60), Bancells (Poveda, min 25 
(Maude, min 77)) i Mateu.

UE Figueres 1

Mendoza, Genís, Ayoub (Pouget, 
min 89), Blay, Soler (Torres, min 65), 
Ferrón, Ramírez, Ferrusola, Joan 
Tubert, Rosales (Gamell, min 75) i 
Pau Tubert (Prieto, min 65).

ÀRBITRE: Joan Garcia, assistit a les bandes per Jordi Ortiz i Sergi Sanahuja. 
Targetes: Nadir, Iván García Maude de l’Esport Club Granollers i Ferrón i Pau 
Tubert del Figueres.

GOLS: 0-1, Prieto, min 86.

CF Mollet UE 0

Sito, Nieto (Tapias, min 71), 
Manchado, Sergio Sánchez (Osipov, 
min 61), Joshua, Noel, Zaky (Lars, 
min 71), Suárez (Reyes, min 46), 
Soumah (Aldana, min 46), Varón i 
You.

CD Bescanó 1

Manzano, Salva (Dalmau, min 57), 
Losilla (Paneque, min 57), González, 
Piany, Nierga, Cornellà, Touray 
(Gómez, min 71), Keumanga (Pérez, 
min 79), Turón (Sánchez, min 86) i 
Feixas.

ÀRBITRE: Vanni Nageli, assistit a 
les bandes per Marc Machi i Aitor 
Casado. Targetes: Joshua, Noel, Sito, 
Varón i Aldana del Mollet i Salva, 
González i Feixas del Bescanó.

GOLS: 0-1, Feixas (p), min 61.

CF Caldes de Montbui 0

Rodríguez, Marwan, Roca, Gràcia 
(Ramoneda, min 66), González, 
Alcañiz (Aznar, min 78), Garcia 
(Rueda, min 80), Valls (Anaya, min 
78), Sergi Estrada (Jordi, min 46), 
Camí i Angelet.

FC l’Escala 3

Ferreti, Pau, Bastidas (Marí, min 46), 
Saenz (Artacho, min 69), Sánchez 
(Vergara, min 46), Marc, Konteh, 
Valencia, Fortuny (Oronoz, min 80), 
Ignasi (Gilham, min 49) i Congost.

ÀRBITRE: Adrià Zucar, assistit a les bandes per Rubén López i Marc Puiggròs. 
Targetes: Gràcia i Sergi Estrada del Caldes de Montbui.

GOLS: 0-1, Fortuny, min 15; 0-2, Konteh, min 44; 0-3, Gilham, min 89.

CF Parets 0

Guzmán, Llavaneras, José (Pedro 
Lino, min 64), Aznar, Aradilla (Mata, 
min 82), Alsina, Armando, Jordi 
Vallcorba, Vílchez, Hernández (Pau 
Ruiz, min 76) i Ilyas (Litus, min 82).

Vic UE 1

Solanich, Busquets, Bertrana, 
Armengou (Hospital, min 83), 
Caballé, Sadurní (Balagué, min 64), 
Casadevall (Berenguer, min 50), 
Cunill, Morell, Bofill i Víctor Díaz.

ÀRBITRE: Sergi Baño, assistit a les bandes per Ismael Douha i Alejandro 
Morales. Targetes: Hernández, Guzmán i Jordi Vallcorba del Parets i Casadevall 
del Vic.

GOLS: 0-1, Armengou, min 76.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Sisena jornada consecutiva 
del Parets sense guanyar 
–des de la victòria contra el 
Can Gibert (4-1) de la setena 
jornada tan sols ha aconse-
guit dos empats i ha cedit 
quatre derrotes– després de 
perdre contra el Vic per 0 
gols a 1. El resultat, combinat 

amb la victòria del Bescanó 
al camp del Mollet (0-1), 
situa l’equip de Javi López 
com a penúltim classificat, 
només per davant del Mollet, 
mentre que el Vic, amb la 
victòria, escala posicions per 
situar-se cinquè.

L’únic gol del partit el va 
marcar Ignasi Armengou 
quan mancava un quart d’ho-
ra per arribar al final.
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La Molletense 
es desfà  
amb facilitat 
del cuer

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La Molletense està picant 
a la porta del lideratge, 
després de sumar la tercera 
victòria consecutiva aquest 
cap de setmana davant del 
Lloreda, el cuer. Els d’Antoni 
Filgaira són tercers, un punt 
per sota del segon i a dos 
del primer. Els molletans 
van superar amb facilitat el 
Lloreda, però no van poder 
sentenciar el matx fins al 
tram final amb el gol de 
Samper al minut 84. Abans, 
però, al final del primer perí-
ode, Navas va fer el primer 
al minut 44. La Molletense 
gairebé tot el partit va tenir 
el control de la posició.

FUTSAL MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ

FUTBOL MASCULÍ - SEGONA CATALANA

UD Molletense 2

Alfaro, Becerra, Suzuki (Gómez, 
min 6), Abad, Carranza, Ruiz, 
Mateos (Pla, min 45), Gago (Vega, 
min 71), Carrillo (Samper, min 71), 
Carricondo i Navas (Gil, min 71).

CF Lloreda 0

Macías, De los Ríos, Dueñas, 
Mora, Aoi, Papa (Imanol, min 70), 
Arrieta (Rosúa, min 82), Aguilar 
(Balcarreras, min 60), Paredes, 
Lozano i Roldán (Jurado, min 70).

ÀRBITRES: David Romero assistit a 
les bandes per Ayoub Zerouali i Carla 
Garcia. Amonestacions per Carranza 
i Samper per la Molletense i Lozano, 
Paredes, Arrieta, Aoi i Jurado pel 
Lloreda.

GOLS: 1-0, Navas, min 44; 2-0, 
Samper, min 84.

El CN Caldes cau 
golejat i continua 
en una mala 
dinàmica (7-3)
Sant Quirze del Vallès

El CN Caldes està vivint un 
moment molt delicat de la 
temporada en encadenar la 
quarta derrota consecutiva. 
A més, ho va fer amb una 
derrota molt contundent 
davant del Sant Quirze (7-3), 
quart classificat.

CN Caldes: Muñoz, Pérez, 
Miró, Guardeño i Benach 
[cinc inicial]; Guerrero, Pru-
noñosa, Julià i Escarabajal.

GOLS: 0-1, Prunoñosa, min 
7; 0-2, Prunoñosa, min 8; 1-
2, Bravo, min 10; 2-2, Bravo, 
min 12; 3-2, Bravo, min 21; 4-
2, Andrés, min 22; 4-3, Guar-
deño, min 27; 5-3, Sisteró, 
min 35; 6-3, Marc Garcia; 7-3, 
Puig, min 37.
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El davanter de Les Franqueses, David Olid, fa una passada davant la pressió de Carlos Romero, de l’Ametlla

Els penals, protagonistes entre 
Les Franqueses i L’Ametlla

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Els dos gols de penal van ser 
els protagonistes de l’intens 
duel vallesà entre Les Fran-
queses i L’Ametlla. Un punt, 
però, que ajuda a continuar 
creixent als dos equips, espe-
cialment, a L’Ametlla. 

Els dos equips van comen-
çar van arrencar amb tímides 
aproximacions durant el pri-
mer tram de partit. L’Amet-
lla, amb més control, va aca-
bar disposant de les ocasions 
més clares dels primers 45 
minuts.

El conjunt local va sorpren-
dre a la represa, però ràpida-
ment l’Ametlla va recuperar 
el guió del primer temps. 
Obiol, gràcies a un penal per 

mà, va avançar els visitants al 
minut 75. Amb Les Franque-
ses a la desesperada, Joel va 
fer l’empat, al 86, en trans-
formar un nou penal.

Dos gols de penal, un per cada equip, van posar les taules

CF Les Franqueses 1

Otón, Senyé (Motos, min 83), Llanes, 
Joel, Olid, Atanasio, Alan (Qanni, min 
46), Diallo, Bansar, Tormo (Touray, 
min 46) i Suárez.

CF Ametlla 1

Montoliu, Gassama, Obiol, Serna 
(Bilal, min 46), Masegosa, David 
Bach, El Asri (Sergi Bach, min 83), 
Romero, Peña (Muhamed, min 66), 
Palma (Español, 56) i Castro.

ÀRBITRE: Mohamed Tabiza assistit a les bandes per Valentino Pena i Kyrylo 
Berezka. Amonestacions per Tormo, Senyé, Bansar, Olid i Diallo per Les 
Franqueses i Peña, Gassama i dues amonestacions per Muhamed per l’Ametlla.

GOLS: 0-1, Obiol (p), min 75; 1-1, Joel (p), min 86.

Al Cardedeu 
se li escapa 
el triomf als 
minuts finals

Sant Pol de Mar

EL 9 NOU

El Cardedeu està travessant 
un moment complicat de la 
temporada, després d’enca-
denar quatre jornades sense 
guanyar –tres empats i una 
derrota–. Un gol del local, 
Marc Carreras, al descomp-
te, va deixar amb la mel 
als llavis el Cardedeu, que 
havia capgirat el partit amb 
gols de Matamala i Stefano 
als minuts finals del partit. 
Abans, però, el mateix Car-
reras havia fet l’1-0 al primer 
període.

At. Sant Pol 2

Sauleda, Targas, Gras, Sauleda 
(Waggeh, min 42), Jan Carreras 
(Andrés, min 69), Pacheco (Sans, 
min 87), Planas, Marc Carreras, Riera 
(Barry, min 69), Esperalba (Casals, 
min 73) i Morilla.

FC Cardedeu 2

Jiménez, Ramírez, Colom, Diallo 
(Calvo, min 69), Puigbó, Carreón 
(Verdaguer, min 89), Pinto, Serral 
(Stefano, min 69), Largo, Martín 
(Matamala, min 81) i Cirera.

ÀRBITRES: Carlos Horacio de Jesús 
assistit a les bandes per Francesc 
Xavier Sacristán i Miquel Farré. 
Amonestacions per Riera, Targas, 
Mestres, Gras, Esperalba, Sauleda, 
Pacheco i dues amonestacions per 
Planas per l’Atlètic Sant Pol i Calvo 
i dues amonestacions per Pinto del 
Cardedeu.

GOLS: 1-0, Marc Carreras, min 35; 
1-1, Stefano, min 80; 1-2, Matamala, 
min 85; 2-2, Marc Carreras, min 90.

FUTSAL FEMENÍ - SEGONA DIVISIÓ

El CN Caldes acaricia les 
posicions d’ascens amb  
un nou triomf a casa
CN Caldes 4

Clàudia, Emma, Leyre, Gemma i Celia 
[cinc inicial]; Maria, Adriana, Sandra, 
Clàudia, Marina, Belén i Ona.

AECS l’Hospitalet 2

Andrea, Lucía, Leiza, Gabriela i Núria 
[cinc inicial]; Sara (ps), Cristina, 
Aurora, Montserrat, Laura, Clara i 
Gisela.

ÀRBITRE: Lucas Antón i Pablo Villaescusa. Amonestacions per Belén pel CN 
Caldes i Clara per l’AECS l’Hospitalet.

GOLS: 1-0, Marina, min 3; 2-0, Adriana, min 4; 3-0, Celia, min 30; 4-0, Belén, min 
38; 4-1, Núria, min 39; 4-2, Clara, min 40.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El CN Caldes va supe-
rar còmodament l’AECS 
l’Hospitalet per 4 a 2, un 
triomf que permet a les cal-
derines acostar-se al segon 

lloc, que té en possessió les 
Corts. 

L’equip de Marc Muñoz, 
amb dos gols a cada part, va 
superar el quadre visitant, 
que va reduir la diferència 
al marcador amb dos gols als 
dos minuts finals del partit.

El FS Parets frega la 
sorpresa davant del 
líder, el CFS Montsant

FS Parets                        2

Amaro, Amores, Martín, Contreras 
i Combes [cinc inicial]; Cáceres (ps), 
Litran, Malave, Sánchez-Beato, 
Doñate, Gómez i Molist.

CFS Montsant 3

Balsalobre, Chraibi, Mario, Luis 
Alberto Cerdán i Julio [cinc inicial]; 
Cuenca, Carballares, Tirado, Antonio 
María Cerdán, Ramon Picó, Christian 
Picó i Sánchez.

ÀRBITRE: Aleix Colete. Amonestacions per Amores pel FS Parets i Tirado, 
Sánchez i Ramon Picó pel CFS Montsant.

GOLS: 1-0, Molist, min 6; 1-1, Luis Alberto Cerdán, min 11; 1-2, Chraibi, min 26; 
1-3, Antonio María Cerdán, min 30; 2-3, Doñate, min 38.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El FS Parets va quedar-se 
molt a prop de treure-li 
algun punt al líder, el CFS 

Montsant. El Parets, que es 
va avançar en el marcador, no 
va poder mantenir el marca-
dor, després d’encaixar tres 
gols. Doñate va donar espe-
rances amb el 2-3.
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Sant Quirze B., 0 
Aiguafreda, 2
Sant Quirze de Besora

L’Aiguafreda es va retrobar 
amb la victòria a costa del 
Sant Quirze. Els locals van 
marcar en pròpia porta i Boix 
va fer el 0-2 al minut 17.

Bigues, 1 
Sant Julià, 5
Bigues i Riells del Fai

Golejada del Sant Julià que 
guanyava el Bigues per 
0-4 al minut 64. Els locals 
van fer el gol de l’honor al 
minut 74.

Santa Eulàlia, 0 
Canovelles, 2
Santa Eulàlia de Ronçana

El Canovelles va desencallar 
el partit davant el Santa Eulà-
lia amb dos gols als minuts 
71, de Masip, i 80, de Guàrdia.

Montmeló, 0 
Montornès N., 3
Montmeló

Hat-trick d’Abad, als minuts 
30, 32 i 77, en la victòria del 
Montornès Nord davant el 
Montmeló. Abad és el màxim 
golejador del grup 9, amb 15 
dianes. 

Cardedeu B, 1 
Santa Perpètua, 1
Cardedeu

Els visitants es van avançar 
en el marcador al minut 22 
però el Cardedeu B va sumar 
un punt gràcies a un gol en 
pròpia porta.

Sant Celoni, 2 
Lliçà d’Amunt, 2
Sant Celoni

El líder només va treure un 
punt davant el Lliçà d’Amunt 
que va sorprendre posant-
se 1-2. Al minut 68 Gestí va 
aconseguir la igualada.

Llinars, 2 
Llerona, 4
Llinars del Vallès

Remuntada del Llerona, amb 
dos gols de penal, que al 
minut 65 perdia per 2 a 0. 

Parets B, 4 
Vilamajor, 3
Parets del Vallès

El Parets B guanyava a la 
mitja part per 3 a 1 però el 
Vilamajor va reaccionar i es 
va posar 3-2 al minut 70. Als 
minuts 77 i 79 els locals es 
van assegurar la victòria.

Vilanova, 4 
Atlètic Vallès, 2
Vilanova del Vallès

A la mitja part el Vilanova ja 
guanyava per 4 a 1. L’Atlètic 
del Vallès va fer el segon al 
minut 64.

Polèmic empat 
de l’Olímpic 
davant el 
Folgueroles  
(2-2) 

La Garriga

EL 9 NOU 

Segon empat de la tempora-
da per a l’Olímpic la Garriga. 
El partit, que va acabar amb 
polèmica, es va posar de cara 
per als locals en el minut 20 
amb un gol de Sánchez. Al 
segon temps Pujals posava el 
2-0 per al conjunt d’Antoni 
Cruz. El Folgueroles no es va 
rendir i al minut 83 Herrera, 
que havia sortit de refresc, 
feia el 2 a 1. L’empat va arri-
bar a les acaballes del partit, 
amb un gol d’Albó que també 
havia sortit a la segona part. 
L’àrbitre va expulsar Aguir-
re del Folgueroles, que va 
mossegar Palet a l’esquena, 
qui també va ser expulsat per 
treure’s de sobre el jugador 
rival.

Olímpic La Garriga: Bou, 
Moret, Melchor (Aparcio 
min. 77), Margalef (Aspa 
min. 73), J. González (Vall-
deneu min. 46), Palet, S. 
González, Pujals, García 
(Haidouri min. 29), Sánchez 
(Escudero min. 46) i Recio.

CF Folgueroles: Bofill, 
Espona, Pujols, Arumí, Casas 
(Cubí min 65), Puigdesens 
(Suárez min 57), Aguirre, 
Font (Herrera min. 75), 
Quintana, Pérez (Albó min. 
57) i Isern.

Àrbitre: Joan Mata. TG: 
Margalef i Cruz, per a l’Olím-
pic la Garriga; Puigdesens 
Pujols i Aguirre, per al 
Folgueroles.TV: Palet, per 
a l’Olímpic i Aguirre per al 
Folgueroles.

GOLS: 1-0, Sánchez, min. 
20; 2-0, Pujals, min. 52; 2-1, 
Herrera, min. 83; 2-2, Albó, 
min. 89.

El Sant Vicenç 
sorprèn el Sant 
Feliu (0-2)
Sant Feliu de Codines

El Sant Vicenç de Torelló, 
tercer per la cua, va sorpren-
dre el Sant Feliu en partit 
jugat aquest diumenge. Els 
visitants van marcar els gols 
en el segon temps. Primer 
Serrallonga al minut 59 i des-
prés Martín al minut 74. En la 
propera jornada el Sant Feliu 
de Codines visitarà el camp 
del Seva, quinzè classificat 
amb dotze punts, els matei-
xos que el Sant Vicenç.
    CF Sant Feliu: Man-
so, Cunill, Pujol, Marín, 
Rodríguez, García, Castro, 
Posas, Berenguer i Ennassyry

GOLS: 0-1, Serrallonga, 
min. 59 i 0-2, Martín, min. 
74.
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El Martorelles continua sumant punts amb la intenció de no despenjar-se de les primeres posicions del grup 9

Victòria pírrica del Martorelles 
davant el Palautordera
Els de Viéguez assetgen el Montornès per assolir la segona plaça

Sta. Maria de Palautordera

EL 9 NOU

Un solitari gol de José 
Manuel Murcia al minut 
63 va donar la victòria 
al Martorelles en la seva 
visita dissabte passat al 
camp del Palautordera, que 
només comptava amb dos 
suplents a la banqueta. Els 
de Martorelles són tercers, 
amb 33 punts, a un sol punt 
del Montornès Nord, però 
amb un partit pendent per 
acabar de disputar, el que va 
suspendre l’àrbitre davant el 
Llinars a la jornada 13. Ter-

cera victòria consecutiva dels 
jugadors d’Óscar Viéguez, 
mentre que el Palautordera 
és 15è i se situa en zona peri-
llosa, només un punt davant 
del Santa Eulàlia, que és 
16è. En la propera jornada el 

Palautordera visitarà el com-
plicat camp del Montornès 
Nord, que és segon, mentre 
que el Martorelles jugarà 
contra el líder el Sant Celoni 
en el que serà, sens dubte, el 
duel més destacat.

La Torreta

EL 9 NOU 

La Torreta tenia una oportu-
nitat d’or per puntuar en el 
partit que va jugar diumenge 
davant d’un dels equips de la 
part baixa de la taula classi-
ficatòria, el Bellavista Milán. 
De fet els de la Roca es van 
posar al davant en el marca-
dor amb un gol d’Ivan García 
marcat a cinc minuts per aca-
bar la primera part. Però l’eu-
fòria local va durar molt poc 
perquè només dos minuts 
més tard empatava David 
Varón per al Bellavista. 

A la represa del partit 
Sinaly Diarra posava l’1 a 

2 al marcador. Només qua-
tre minuts més tard Jesús 
Camacho va fer l’1 a 3. El 
mateix jugador va reblar la 
victòria visitant amb el quart 
gol en el minut 67. 

La Torreta visitarà en la 
pròxima jornada el camp de 

la Unificación Santa Per-
pètua. De la seva banda, el 
Bellavista, que ha guanyat 
tres del quatre últims partits 
i és 15è classificat amb 13 
punts, els mateixos que l’At-
lètic del Vallès, jugarà a casa 
contra el Llinars.

El Bellavista assalta el camp 
del cuer, La Torreta
Els locals van marcar primer però van acabar golejats

Palautordera 0

Serra, Casanovas, Almendros, 
Font, Blázquez, Casanova,López, 
Mutuverría, Segarra (Mora min. 54), 
Trinidad y Palanca.

Martorelles 1

Serrano, Corona, Pié, Mestres 
(Mayoral min. 89),Estany, Murcia 
(Casco min. 88), Escribano (López min. 
83), Quijada (Blanco min. 89), Díaz, 
Naya (Barriga min. 54) i Santiago. 

ÀRBITRE: Joel Larruy Rojas.

GOLS: 1-0, Murcia, min. 63.

La Torreta 1

Pinedo, Sánchez, J. García, Becerra, 
Mateo, Alvario, Bertrán, Pérez, I. 
García, Polo i Jiménez

Bellavista 4

Pérez, Diarra, Palet, Di Cristófaro, 
Martínez, Ndao, Baldeh, Camacho, 
Varón, Grau i Salinas.

ÀRBITRE: Eudald Peigmallol

GOLS: 1-0, I. García, min 40; 1-1, Varón, min 42; 1-2, Diarra, min 56; 1-3, 
Camacho, min 60; 1-4, Camacho, min 67.
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La jugadora del Llerona María Cabello intenta interceptar un xut de la roquerola Tania Montes

Recital 
ofensiu d’un 
Granollers que 
se situa colíder

Granollers

EL 9 NOU

El CN Granollers va fer un 
autèntic recital ofensiu 
davant el cuer, el Colegio 
Brains, a qui va derrotar 
amb claredat per 22 gols a 
11, i aprofita així l’ensope-
gada del fins ara líder CN 
Sant Feliu –va perdre per 
6 a 10 contra el Waterpolo 
Túria– per igualar-lo a la 
classificació.

L’equip que entrena 
Ramon Rosell va marcar 
diferències tot just començar 
el partit, amb un primer perí-
ode en què no va donar opció 
al rival. El parcial acumulat 
entre el primer quart i l’inici 
del segon va ser de 6-0, una 
diferència que el Colegio 
Brains va reduir fins a tres 
gols (8-5) i que el Granollers 
va retornar als sis gols (11-5) 
en arribar al descans. A la 
segona part el Granollers va 
ampliar encara més la dis-
tància.

El 
Palautordera 
s’avança però 
acaba perdent

Sta. Maria de Palautordera

EL 9 NOU

El Palautordera es va avançar 
al marcador però no va poder 
mantenir l’avantatge i va 
veure com el Santa Susanna 
li capgirava el marcador 
abans del descans amb un 
1-3 que a la segona part ja no 
canviaria. Tot i avançar-se 
al marcador, a les de Lluís 
López els va costar adap-
tar-se al que requeria el joc 
durant la primera meitat i 
això va suposar que li capgi-
ressin el marcador. A la sego-
na, en canvi, el Palautordera 
va trobar-se més còmode 
damunt del terreny de joc, el 
partit es va igualar però va 
mancar concreció a l’hora de 
rematar a porteria.

Rut, aprofitant la seva 
velocitat i guanyant l’esque-
na de la defensa, va fer el gol 
del Palautordera però poc 
després el Santa Susanna va 
capgirar el marcador amb 
dos gols d’Emma Martín i un 
d’Anna Rausi.

La Roca del Vallès

EL 9 NOU 

La Penya Blanc-i-Blava de 
la Roca va fer un pas més 
per assegurar-se un lloc 
en la fase d’ascens després 
d’imposar-se per 2 gols a 1 al 
Llerona en un derbi vallesà 
que va ser més equilibrat del 
que marquen les posicions a 
la classificació d’unes i altres 
–les roqueroles són segones 
i el Llerona és penúltim–. 
Amb aquesta nova victòria 
l’equip que entrena Miguel 
Ángel Cruz es manté al 
segon lloc, amb quatre punts 
de marge sobre el tercer –el 
Girona–, cinc sobre el quart 
–Cerdanyola del Vallès– i 
sis sobre el cinquè –Santa 
Susanna–, l’únic equip que 
podria treure-li el lloc a les 
roqueroles en la segona fase 

La PBB La Roca s’endú el derbi 
vallesà contra el Llerona 
Les de Miguel Ángel Cruz es mantenen al segon lloc

per l’ascens, quan queden 
tres partits i nou punts en 
joc.

Les de Joan Garcia van 
intentar sortir amb la pilota 
controlada davant un equip 
roquerol que pressionava 
molt amunt i que intentava 
recuperar pilotes per sortir 
en transició ràpida. Una falta 
a camp de la Roca, treta en 
llarg, va arribar a Paula Ortiz 
a l’extrem, que va fer una 

retallada i la va clavar a l’es-
caire llarg.

Amb l’1-0 es va arribar 
al descans i, a la segona, 
les roqueroles van ampliar 
l’avantatge gràcies a un bon 
xut de falta directa de Laia 
Ferrer. El Llerona va disposar 
d’alguna ocasió per marcar 
abans però el gol va arribar 
massa tard, amb el temps gai-
rebé complert, en un garbuix 
dins l’àrea local.

CF Palautordera 1

Aura, Figueras, Garcia, Clos, Rut, 
Juan, Ania, Isidora Pilar, Otero, 
Queralt i Clàudia [onze inicial]; Lucía, 
Verde i Gómez.

AE Santa Susanna 3

Tapia, Roura, Inglés, Emma 
Fernández, Florido, Martín, López, 
Rausi, Borrallo, Ariza i Sanz [onze 
inicial]; Civit (ps), Martori, Pujades, 
María Fernández, Ramírez, Lorca, 
O’Farrill, Rivas i Homs.

ÀRBITRE: Pau Martín, assistit a les 
bandes per Juan Gómez i Pol Ribas. 
No hi van haver targetes.

GOLS: 1-0, Rut, min 17; 1-1, Martín, 
min 26; 1-2, Martín, min 29; 1-3, 
Rausi, min 41.

CN Granollers 22

Salas, Colominas (3), Peralta (4), 
Blanch (3), Vera (1), Riesco, Pol 
Sánchez, Troyano (2), Conti (4), Ruiz 
(2), Muñoz i Valero (3).

Colegio Brains 11

Poletaev, Daniel Acosta (1), Harvey, 
Gross (3), Gallego, García (2), Pérez, 
Arija (1), Miguel Sánchez, David 
Acosta (5, 2p), Rodríguez i Alcón.

ÀRBITRES: Dario Miodrag Trojan 
Bucic, Raúl Torres i Yolanda Ruiz. 
Exclusions: Peralta, Blanch, Riesco i 
Ruiz (2) del CN Granollers i Daniel 
Acosta, Harvey (2), Gross, Gallego 
(3), Arija (2) i David Acosta (2) del 
Colegio Brains.

PARCIALS: 5-0 [primer quart]; 11-5 
[descans]; 17-9 [tercer quart i 22-11.

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT

PBB La Roca 2

Uceda, Cristina, Montes, Ortiz, 
Yaiza, Márquez, Zori, Laia, coral, 
Santasusana i Ambrosio [onze inicial]; 
Bernés, Barbi, Yeimi Magdalena, 
Antúnez, Laura, Aroa i Castells.

CE Llerona 1

Mar, Mireia, Yeste, Espinosa, 
Fernández, Xènia, Alyssa Ángela, 
Gutiérrez, Isona, María i Aguilera 
[onze inicial]; Irene (ps), Marta, 
Carmona, Paola, Aina Lan, Alba i 
Alexia.

ÀRBITRE: Mohamed Reda Douief, assistit a les bandes per Abdelrahmn Ahmed 
Baraka i Walid Rankou. Targetes: Castells del PBB La Roca.

GOLS: 1-0, Ortiz, min 36; 2-0, Laia, min 52; 2-1, Fernández, min 89.

1a WATERPOLO
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El Mollet, amb moltes baixes, 
surt escaldat contra el Prat
Derrota contundent (102-64) sense Marc Sesé, Marc Blanch i Àngel Soto

LLIGA LEB PLATA
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B 
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Tomislav Buljan supera la defensa del Mollet per arribar a cistella

El Prat de Llobregat

EL 9 NOU

La victòria de dimecres 
contra el CB Cornellà, recu-
perant l’encert ofensiu que 
l’equip havia perdut, no va 
ser suficient revulsiu per a 
un Recanvis Gaudí CB Mollet 
que dissabte va tornar a patir 
una dura derrota a la pista 
del tercer classificat, el CB 
Prat (102-64). L’equip de 
Josep Maria Marsà, que no 
podia comptar per aquest 
partit ni amb el sancionat 
Marc Sesé –màxim encis-
tellador dimecres contra el 
Cornellà– ni amb els lesi-
onats Marc Blanch i Àngel 
Soto, va mantenir el tipus 
durant el primer quart però 
durant el segon i tercer 
quarts va tornar a patir de 
manca d’encert en atac i va 
perdre qualsevol opció de 
lluitar per la victòria.

El partit va començar amb 
un primer quart força ani-
vellat malgrat que el Prat de 
seguida va ensenyar les seves 
cartes, amb força encert en 
el tir exterior –en total en 
va encistellar 16 dels 37 que 
va intentar–. Smallwood i 
Rodríguez –màxim encis-
tellador del partit amb 23 
punts i 5 triples convertits 
de nou intents– van encis-
tellar dos triples als primers 

minuts del partit que van 
situar el partit amb un 8-
2 favorable al Prat que va 
replicar Ignasi Belver per 
posar el 8-5. Un nou triple de 
Rodríguez (11-6) el va repli-
car Carles Marzo (11-9) i les 
diferències es van mantenir 
estables i mínimes fins al 
darrer instant, en què Buljan 
va anotar el triple que tan-
cava el primer quart amb un 
(23-18) favorable al Prat.

El segon quart va comen-
çar amb un triple de Jofresa 
i una tècnica a la banqueta 
del Mollet. Gràcies a això, el 
Prat va fer un parcial de 8-0 
en dos minuts i va superar la 
barrera dels 10 punts de mar-
ge. El poc encert en atac dels 
molletans i l’elevat percen-
tatge d’encert del Prat va fer 
que els locals anessin ampli-
ant la distància al marcador 
i fent-la gairebé irreversible 
en arribar al descans, amb un 
parcial del segon quart de 30 
a 10 que els donava 25 punts 
de marge.

Un parcial de 16-0 del Prat, 
a partir del tercer minut del 
tercer quart, va acabar d’en-
fonsar els molletans (74-36), 
que van veure com el Prat 
encara ampliava més la dife-
rència i van arribar a perdre 
per 52 punts de diferència 
(97-45) a sis minuts per arri-
bar al final del partit.

CB Prat 102

Jordi Rodríguez (23), Alberto Martín 
(3), Quim Salvans, Robert Cosialls 
(11) i Thomas Brian Smallwood (11) 
[cinc inicial]; Diamond Onwuka (2), 
Leonardo Arinze Okeke (9), Kasper 
Suurorg (11), Tomislav Mihael 
Buljan (17) i Gerard Jofresa (15).

Rec. Gaudí CB Mollet 64

Ignasi Belver (4), Toni Figuerola (4), 
Guillem Sabatés (14), Carles Marzo 
(3) i Dejan Ilincic (17) [cinc inicial]; 
Xavier Assalit (3), Marc Pagès 
(11), Imanol Martínez (5), Jaume 
Viñallonga (39 i Martí Talamino.

ÀRBITRES: Alejandro Pellitero i Martí Chiva. No hi van haver eliminats per 
cinc faltes personals.

PARCIALS: 23-18 [primer quart]; 53-28 [descans]; 83-41 [tercer quart] i 102-64.

COP. CAT. FEM. 

El Granollers 
comença el 2023 
amb poc encert i 
una nova derrota

Wecolors-AB Premià 61

Vera (6), Figueras (2), Bruna Vila 
(18), Guerrero (5) i Murat (1) [cinc 
inicial]; Lirio (3), Sanz (14), Moya 
(5), López (3), Valls (4) i Hurtado.

CB Granollers 46

Aguilar (11), Marata (4), Laborda 
(6), Doñate (5) i Mireia Vila (1) 
[cinc inicial]; Concepción, Ferrer (3), 
Povedano (5) i Cegarra (11).

ÀRBITRES: Ignasi Pujol i David 
Ibars. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Figueras del Wecolors-AB 
Premià.

PARCIALS: 21-9 [primer quart]; 26-18 
[descans]; 47-32 [tercer quart] i 61-46.

Premià de Mar

EL 9 NOU

El CB Granollers, que havia 
tancat el 2022 amb la prime-
ra victòria de la temporada, 
no va poder donar-li continu-
ïtat en el retorn a la competi-
ció en caure derrotat per 61 a 
46 a la pista del Wecolors-AB 
Premià. L’equip de Martí 
Roget va tornar a patir de 
manca d’encert, sobretot en 
els tirs lliures –10 encerts de 
25 llançaments– i en el llan-
çament exterior –4 triples de 
16 intents– i va penalitzar 
en excés el baix to defensiu 
del primer quart –que les 
va obligar a anar a remolc– i 
del tercer, on va encaixar 21 
punts.

COPA CATALUNYA MASCULINA

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers va apro-
fitar la visita del cuer, CN 
Helios –tan sols ha guanyat 
un partit– en el primer de 
dos partits seguits a la seva 
pista –aquest, corresponent 
a l’últim partit de la primera 
volta i el proper, contra el 
Monbus-CB Igualada SMA, 
en l’inici de la segona volta– 
per trencar la mala ratxa de 
tres derrotes consecutives i 
sumar la sisena victòria de la 
temporada en vèncer contra 
l’equip aragonès per 75 a 66.

Els de Toni Olivares van 
fer una molt bona primera 
meitat, molt completa ofen-

CB Granollers 75

Salmerón (9), Àlex Castro (4), Seidi 
(5), Viñallonga (7) i Homs (13) [cinc 
inicial]; Serra (4), Murciano (6), 
Cervantes, Iván Castro, Auró (15), 
Torné (2) i Maspons (10).

CN Helios 66

Paradera (15), Abad (16), CAmpo (3), 
Quinteiro (6) i Gallego [cinc inicial]; 
García (2), Palacín (8), Vela (2) i 
Martínez (14).

ÀRBITRES: Marian Dimitrov i Emanuel Gastón Tecchia. Van eliminar per cinc 
faltes personals a García del CN Helios.

PARCIALS: 23-13 [primer quart]; 45-25 [descans]; 61-44 [tercer quart] i 75-66.

LLIGA EBA

Derrota del Sant 
Gervasi (81-76) en 
un final de partit 
molt polèmic
L’Hospitalet de Llobregat

De res van servir els 10 tri-
ples aconseguits pel Sant 
Gervasi –set més que els 
aconseguits pel seu rival– 
davant del Tecla Sala, que, en 
un partit de final polèmic, es 
va endur la victòria (81-76). 
El Tecla Sala va començar 
molt fort i el Sant Gervasi va 
anar retallant distàncies sen-
se aconseguir-ho del tot. El 
partit va acabar amb sis juga-
dors expulsats, 10 tècniques 
–cinc per equip– i tres anties-
portives per als molletans.

Sant Gervasi: Caminal (8), 
Rusom (4), Díaz (15), Rabas-
só (14) i Montes (3) [cinc ini-
cial]; Marzal, Orois (3), Reina 
(14), Parera (2), Martín (6), 
Vázquez i Fey (7).

PARCIALS: 27-15 i 45-40 
[descans]; 66-59 i 81-76.

Els de Toni Olivares trenquen la ratxa de tres derrotes guanyant (75-66)

El CB Granollers derrota l’Helios 
amb una bona primera meitat

Bon inici i bon 
final per a un 
Caldes que venç el 
Sant Boi (69-58)
Caldes de Montbui

El retorn a la competició 
amb el nou any va servir 
perquè el CN Caldes tren-
qués la dinàmica negativa 
en la qual es trobava immers 
després d’acumular sis der-
rotes seguides. Els de Marc 
Fabregat van imposar-se al 
Bàsquet Sant Boi per 69 a 58 i 
van sumar la tercera victòria 
de la temporada en un partit 
en què van dominar a l’inici 
i al final del partit. El segon 
quart va ser el pitjor del par-
tit per als calderins.

CN Caldes: Herrero (8), 
Morales (6), Ruiz (9), Teja-
da (3) i Peig (7) [cinc ini-
cial]; Costa (2), Marzo (6), 
Villanueva (6), Pelecha, Pon-
sa (14) i Rebellón (8).

PARCIALS: 25-12 i 30-27 
[descans]; 45-41 i 69-58.

sivament i defensiva, i van 
deixar gairebé sentenciat el 
partit en arribar al descans.

El Granollers va replicar de 
seguida el bàsquet inicial de 
Paradera i de mica en mica va 
anar obrint forat al marcador 
per arribar al final del pri-
mer quart amb 10 punts de 
marge. Una diferència que 

van doblar durant un segon 
quart en què van tornar a ser 
superiors en defensa, dei-
xant l’Helios amb tan sols 12 
punts.

El joc es va igualar al tercer 
quart i l’empenta final dels 
aragonesos va servir per-
què aquests maquillessin el 
resultat final.
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El Calafell va assegurar els punts a casa davant un Recam Làser que va merèixer més

El Calafell guanya el Caldes  
en un duel d’alta intensitat
Els de Candami van gaudir de força ocasions però els locals van tenir més encert

OK LLIGA MASCULINA

Parlem Calafell 3

Camps, Xaus, Mendes, Miras i 
Fernández [cinc inicial], Palau, Ferrés, 
Escala, Casas i Solans.

Recam Làser Caldes 1

Pons, Presas, Gurri, Rodríguez 
i Giménez [cinc inicial], Gisbert, 
Cardona, Llobet, Blanqué i González.

ÀRBITRE: Jordi Reverter i Oriol Pérez. Targetes: González i Blanqué per al 
Caldes i Fernández per al Calafell. 

GOLS: 1-0, Casas, min 16; 1-1, Presas, min 28; 2-1, Miras, min 38; 3-1, Casas, min 
40

Calafell

EL 9 NOU

El Rècam Làser Caldes va 
començar la segona volta 
de la lliga amb una derrota 
a la pista del Calafell, en el 
que va ser un partit molt 
igualat i disputat. El matx va 
començar amb ocasions cla-
res per al Caldes, que tenia 
la possessió de la bola. En els 
cinc primers minuts els de 
Ferran López no havien tin-
gut cap ocasió, però després 

el partit es va anar igualant 
en oportunitats. Al minut 7 
de l’enfrontament la grade-

ria de Calafell, esperonada 
per la Penya Els Estrellats, 
va tenir un bon detall amb 

l’equip contrari: va fer un 
aplaudiment en memòria 
d’Alexandre Acsensi. A nou 
minuts per acabar la primera 
part Martí Casas va posar 
els locals al davant en el 
marcador. El Caldes no es va 
rendir i va seguir assetjant 
la porteria de Gerard Camps, 
fins que al minut 38 Presas 
va empatar. A la segona 
part el Caldes va continuar 
creant molt de perill però 
va ser Sergi Miras qui amb 
un xut potent va fer el 2-1 
per als locals. El marcador 
es podia haver eixamplat de 
seguida però Jordi Pons va 
rebutjar un penal assenya-
lat en contra del Caldes. El 
tercer gol local va acabar 
arribant en aquest cas des-
prés d’una falta directa que 
va desviar Pons i Casas va 
rematar venint des de dar-
rere la porteria. Amb aquest 
tercer gol del Calafell es 
va trencar la dinàmica del 
partit. Els últims minuts van 
ser un anar i venir de tots 
dos conjunts, especialment 
del Caldes, que necessitava 
remuntar. Va ser un duel 
d’alta intensitat entre dos 
equips amb una gran càr-
rega de partits entre lliga i 
compromisos europeus i que 
s’han classificat per a la Copa 
del Rei. Amb el partit de 
Calafell el Caldes va perdre 
el sisè partit de lliga.

El Sant Feliu 
es desfà amb 
el Tordera  
(0-5)

CHP Sant Feliu 0

Amer, Muntané, Fajas, Busquets i 
G. Figueras [cinc inicial] Rué, Yepes, 
Oller, N. Figueras i Llorens.

CP Tordera 5

Anglas, Romero, Matas, Calvache i 
Rabiti [cinc inicial], Xicota, Martos, 
Elias, López i Hugas.

ÀRBITRES: Xavier Buixeda i Albert 
Ferré. Targetes: Yepes (2), per al Sant 
Feliu.

GOLS: 0-1, Martos, min. 38; 0-2, 
Matas, min. 42; 0-3, Calvache, min. 
43; 0-4, Xicota, min. 45; i 0-5, Matas, 
min. 48.

Sant Feliu de Codines

Ton Falqués

El retorn a la competició del 
Sant Feliu va deixar detalls 
de bon joc i domini, tot i que 
el patró de l’any passat es 
va repetir. Una primera part 
de clar domini local, però 
amb poca definició de cara a 
porteria, va donar pas a uns 
segons 25 minuts ben dife-
rents. El partit es va igualar 
i a 11 minuts per al final el 
CP Tordera va fer el primer i 
tot es va torçar. El Sant Feliu 
va poder fer l’empat però els 
visitants van fer el segon i als 
codinencs se’ls van fondre 
els ploms. Tres gols en tres 
minuts van deixar el contun-
dent 0 a 5 final.

OK LLIGA FEMENINA
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Les jugadores gallegues van encarrilar ràpidament el partit contra les vallesanes

El Liceo de la Corunya no 
dona opció a l’ORKLA 
Bigues i Riells
La Corunya 

EL 9 NOU

No hi va haver opció a la 
Corunya per a les jugadores 
de l’ORKLA Bigues i Riells, 
que es van veure àmpliament 
superades pel Liceo, que va 
començar marcant al primer 
minut de partit de penal. 
Garrote, amb cinc gols, i 
Sanjurjo, amb tres, es van 
convertir en les botxins de 
l’equip de Bruno Afonso, que 
tot i la derrota s’ha classifi-
car per disputar la Copa de la 
Reina, en quedar en setena 
posició un cop acabada la pri-
mera volta de la lliga.

Per part del Bigues i Riells 
les golejadores van ser 
Ghirardello, que va marcar 

Liceo 10

Caretta, Gaete, Sanjurjo, Garrote i 
Rubio [cinc inicial]; Martín, Yáñez, 
Paz,Diz i Escalas. 

Bigues i Riells 4

Saldaña, Solé, Piojo Ramón, Borràs, 
i Ghirardello[cinc inicial] Ylla, 
Igualada i Vilarrasa.

ÀRBITRES: Pablo Nicieza

GOLS: 1-0 (p) Garrote min. 1 ; 2-0 íz, 
in. 16; 2-1, Ghiradello min. 19; 3-1, 
Garrote, min. 20; 4-1, Sanjurjo min. 
22; 4-2, Borràs, min. 23; 5-2, Garrote 
min. 24; 6-2, Garrote min. 27; 6-3, 
Piojo Ramon min. 36; 7-3, Garrote, 
min. 38; 8-3 Sanjurjo min. 43; 9-3, 
Martín, min. 44; 1-3 Sanjurjo min. 44; 
10-4, Piojo Ramon min. 49.

el primer gol transformant 
un penal, i la capitana Marta 
Borràs, que va fer el segon 
gol amb un llançament de 

falta directa que suposava el 
4 a 2. El tercer per al Bigues i 
Riells el va fer Piojo Ramón, 
que també fer l’últim per a 

les visitants a pocs segons 
per acabar el partit.  La pro-
pera jornada el Bigues jugarà 
contra el Voltregà.
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Blanco, Ral, Jiménez i Criado 
únics supervivents del Dakar
Pol Tibau, en camions, obligat a abandonar en la darrera etapa

DAKAR 2023

PRIMERA ESTATAL MASCULINA 

La Roca, 25 
Esplugues, 22
La Roca del Vallès

Triomf per enganxar-se en 
el grup de perseguidors, 
de diversos equips amb 22 
punts, del Mubak BM La 
Roca davant un rival directe, 
l’Esplugues. Els roquerols, 
que van fer una molt bona 
primera part, van haver de 
suar per mantenir l’avantat-
ge al segon temps, en el qual 
l’equip visitant va millorar. 
El Mubak, malgrat no comp-
tar amb cap dels seus dos 
porters titulars, va poder 
sentenciar el partit al tram 
final.

Mubak BM La Roca: Amill, 
Manzano (6), Casas (1), 
Ferré (2), Guillem Castillo 
(2), Ferran (4) i Sanoun (4) 
[set inicial]; Sardañons (ps), 

Eduard (1), Galisteo (1), Cer-
dán, Camprubí, Navarro (1), 
Sola, Òscar (3) i Albert.

PARCIALS: 2-0, 4-2, 6-4, 9-
5, 13-8, 14-9 [descans]; 17-11, 
18-13, 20-16, 21-18, 23-21 i 
25-21.

Sant Esteve, 33 
Sarrià, 31
Sant Esteve  de P.

El nou any se li ha posat bé al 
Sant Esteve de Palautordera,  
que, a banda de completar un 
molt bon partit, va retrobar-
se amb el triomf després de 
quatre derrotes consecuti-
ves. Els d’Oriol Castellarnau 
i Maiol Bosch van haver de 
treballar de valent per supe-
rar un combatiu Sarrià que, 
malgrat anar a remolc durant 
molts minuts, no va donar 

el seu braç a tòrcer en cap 
moment del partit.

CH Sant Esteve: Gesa, Prat 
(2), Vilà (2), Xerta (2), Àngel 
(4), Lleonart (9), Pujadas 
(4) [set inicial]; Volart (ps), 
Marín (ps), Colomé, Planas 
(10), Bosch, Deumal i Morell.

PARCIALS: 1-2, 3-3, 7-5, 
10-11, 14-12, 19-15 [descans]; 
21-15, 23-18, 24-21, 29-24, 30-
28 i 33-31 [final].

J. Mataró, 30 
KH-7, 35
Mataró

Nova victòria del KH-7 BM 
Granollers, que en aques-
ta ocasió es va trobar a un 
Joventut Mataró, que va 
plantar cara durant molts 
minuts. Va ser un bon partit 
dels de Sergio Pozo, a qui els 

va faltar, però, encert en el 
llançament. Amb una defen-
sa molt més intensa al segon 
temps, el filial granollerí 
va poder augmentar el seu 
avantatge.

KH-7 BM Granollers: 
Panitti, Cantón, Domingo 
(6), Valera (7), Romero (1), 
Guillem (3) i Armengol (7) 
[set inicial]; Borrell (ps), 
Massa (4), López (2), Marc 
(2), Campos (1), Povill (2), 
Rovira i Cañas.

PARCIALS: 3-4, 6-7, 8-11, 
10-14, 14-17, 15-17 [descans]; 
16-19, 17-23, 21-25, 24-27, 28-
31 i 30-35 [final].

Ereintza, 25 
Palautordera, 25
Errenteria (País Basc)

El Palautordera-Salicru ha 

començat l’any de la matei-
xa manera que va acabar el 
2022: allargant la bona dinà-
mica. No ho va fer amb un 
triomf, com venia de fer-ho 
en els darrers cinc partits, 
però sí que va poder treure 
un empat agònic de la pis-
ta de l’Ereintza. Els d’Èric 
Gasull, que van entrar al dar-
rer minut de partit dos gols 
per sota, va poder empatar 
amb dos gols d’Orts. 

Palautordera-Salicrú: 
Gesa, López, Sabadell (4), 
Pascual (1), Anfruns (2), Fra-
dera (1), Rius (3), Orts (8), 
Biel (1), Ros (1), Aritz (1), 
Tomàs (3), Casado, Clausells 
i Agustí.

PARCIALS: 0-3, 2-4, 5-6, 
7-8, 9-11, 12-15 [descans]; 15-
15, 16-17, 17-18, 18-18, 21-19 
i 25-25 [final].
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L’equip del KH-7 Epsilon, amb José Luis Criado, va bolcar en una duna durant la dotzena etapa

Un final amarg del 
Dakar per culpa de la 
caixa de canvis
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Xavi Blanco i Camelia Liparoti van arribar al final del ral·li, a Dammam

Riad (Aràbia Saudita)

Xavi Blanco

Des de la segona setmana 
de ral·li avançàvem cap al 
sud, amb més dunes. Anà-
vem prou bé fins que ens 
vam quedar sense oli a la 
caixa de canvis en l’etapa 
marató a 40kms de la meta. 
Vam reparar la fuita i vam 

arribar a la meta, tot i que 
amb un soroll bestial. Com 
que no teníem assistència 
la vam reparar nosaltres a 
costa de dormir només tres 
hores. Vam quedar amb el 
nostre camió d’assistència 
que a la sortida de l’espe-
cial els esperararíem per 
reparar la caixa i així ho van 
fer en tres hores. Malau-

radament hi va haver un 
problema de logística i la 
caixa que duia el camió 
d’assistència no estava 
verificada. Vam intentar 
fer de dues caixes una 
però no vam ser a temps 
d’arribar al punt de con-
trol. El camió ens va arros-
segar 250kms fins al bivac, 
on van reparar la caixa. 
Desgraciadament allà 
dèiem adéu al Dakar. Hem 
tingut molt bones sensaci-
ons amb Yamaha, amb qui 
hem tingut dues victòries 
d’etapa. Toca veure en què 
hem fallat per donar més 
gas l’any que ve.

Riad (Aràbia Saudita)

EL 9 NOU

Xavi Blanco –copilot de 
Camelia Liparoti– en la cate-
goria T3 Prototips lleugers i 
Òscar Ral i Carles Jiménez en 
la categoria T4 de vehicles de 
sèrie modificats, van ser els 
únics participants vallesans 
que van aconseguir creuar 
la línia d’arribada aquest 
diumenge a Dammam, en 
una 45a edició del Ral·li 
Dakar especialment dura. El 
calderí Pol Tibau, copilot de 
Pep Sabaté en la categoria de 
camions, es va quedar a les 
portes d’arribar al final en 
haver d’abandonar en la dar-
rera etapa que anava entre 
Al-Hofuf i Dammam, mentre 
que a l’hora de tancar aques-
ta edició acabava de saber-se 

que l’equip del KH-7 Epsilon 
del roquerol José Luis Cria-
do havia pogut finalitzar la 
prova. Ho va fer després d’un 
accident divendres, en la 12a 
etapa –la marató–. El camió 
híbrid de Jordi Juvanteny i 
José Luis Criado va bolcar en 
una zona de difícil accés i va 
necessitar ajuda de l’organit-
zació per poder continuar.

Òscar Ral i Carles Jiménez 
–de l’Ametlla i la Roca–, de 
l’equip Buggy Masters, van 
aconseguir arribar al final 
en una última etapa en què 
van cedir més d’11 minuts 
respecte al guanyador –22a 
posició–, un resultat que 
els permetia acabar en la 
31a posició final, a més de 
41 hores dels guanyadors, 
la parella formada per Eryk 
Goczal i Òscar Mena.

Per la seva banda, Xavi 
Blanco –de l’Ametlla– va 
acabar en la 27a posició de 
la darrera etapa, a 18 minuts 
del guanyador i van posar 
punt i final al ral·li amb una 
35a posició final, a 64 hores 
dels guanyadors, Austin 
Jones i Gustavo Gugelmin.
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BÀSQUET

Bàsquet. LEB Plata. Liga 
Regular ´´Est´´

Cartagena CB - CB L’Horta Godella, ajornat
Safir Fruits Alginet, 50 - Hestia Menorca, 82
Benicarló, 89 - CB L’Hospitalet, 72
CB Prat, 102 - R. Gaudí CB Mollet, 64
CB Cornellà, 68 - Huesca la Magia, 72
Brisasol- CB Salou - Gran Canaria, sr.
FIBWI Palma, 72 - Sant Antoni Ibiza, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Hestia Menorca .............16 13 3 1212 1057 29
 2.- CB Prat ............................16 12 4 1336 1142 28
 3.- Sant Antoni Ibiza ..........16 11 5 1220 1097 27
 4.- Benicarló ........................16 10 6 1245 1181 26
 5.- CB Cornellà ....................16 9 7 1230 1161 25
 6.- FIBWI Palma .................16 9 7 1270 1305 25
 7.- Gran Canaria ..................15 9 6 1100 1038 24
 8.- Huesca la Magia ............16 8 8 1106 1142 24
 9.- FC Cartagena CB ...........15 7 8 1036 1019 22
 10.- CB L’Hospitalet .............16 5 11 1148 1256 21
 11.- Safir Fruits Alginet .......16 5 11 1025 1243 21
 12.- CB L’Horta Godella .......15 5 10 1074 1101 20
 13.- R. Gaudí CB Mollet ..... 16 4 12 1142 1288 20
 14.- Brisasol- CB Salou .........15 3 12 1069 1183 18

Lliga EBA. Grup C´´

CB Granollers, 75 - Helios, 66
Barça, 60 - Igualada, 62
Martinenc, 70 - Tarragona, 82
Es Castell, 74 - Navàs, 77
Valls, 82 - Sese, 73
Esparreguera, 63 - Roser, 67
Anagán Olivar, 75 - Santfeliuenc, 82

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santfeliuenc ...................13 12 1 1145 918 25
 2.- Valls ................................13 9 4 969 893 22
 3.- Barça ...............................12 9 3 953 761 21
 4.- Tarragona .......................13 8 5 969 896 21
 5.- Martinenc ......................13 8 5 967 900 21
 6.- Navàs ...............................13 8 5 950 902 21
 7.- Roser ...............................13 6 7 858 865 19
 8.- CB Granollers .............. 13 6 7 935 974 19
 9.- Es Castell ........................13 5 8 860 928 18
 10.- Anagán Olivar ................13 5 8 802 884 18
 11.- Sese .................................13 5 8 830 936 18
 12.- Igualada ..........................13 4 9 829 908 17
 13.- Esparreguera ..................13 4 9 864 960 17
 14.- Helios ..............................12 1 11 734 940 13

Copa Catalunya. Grup 3

Bàsquet Sant Boi, 68 - UB Sant Adrià, 75
Sant Cugat Negre, 92 - BC Tecla Sala, 68
Sant Gervasi 1 - Basket Almeda, ajornat
CB Cerdanyola al Dia, 92 - CB Ripollet, 86
Vic-Universitat Vic, 63 - Barberà, 68
CB Tarragona B, 76 - AE Badalonès, 64
El Círcol Badalona, 64 - CN Caldes, 46

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Cerdanyola al Dia ....11 11 0 858 721 22
 2.- Sant Cugat Negre ..........11 10 1 962 769 21
 3.- CB Ripollet .....................11 8 3 871 795 19
 4.- Baricentro Barberà ........11 8 3 758 729 19
 5.- El Círcol Badalona .........11 5 6 680 668 16
 6.- Vic-Universitat Vic .......11 5 6 747 759 16
 7.- UB Sant Adrià ................11 5 6 746 759 16
 8.- Bàsquet Sant Boi ...........11 5 6 719 784 16
 9.- BC Tecla Sala..................11 4 7 793 772 15
 10.- CB Tarragona B ..............11 4 7 698 730 15
 11.- Basket Almeda ...............10 5 5 631 667 15
 12.- AE Badalonès .................11 2 9 726 821 13
 13.- CN Caldes .................... 11 2 9 617 736 13
 14.- Sant Gervasi 1.............. 10 2 8 650 746 12

Primera Categoria. Fase 
Prèvia-01

CE Palamós, 89 - Ripotrans CB Lliçà, 58
CB Blanes, 83 - CB Argentona, 91
CB Granollers 2, 60 - CESET, 64
Bàsquet Girona, 107 - El Masnou , 66
AECAM Malgrat, 49 - CB ADEPAF, 61
CB Cabrera, 86 - UB Mir, 89
CB Quart, 62 - CB Salt, 88

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Bàsquet Girona ..............12 11 1 1055 788 23
 2.- CB Argentona ................12 9 3 955 840 21
 3.- CESET .............................12 9 3 849 772 21
 4.- CB ADEPAF ...................12 8 4 852 812 20
 5.- UB Mir ............................12 8 4 873 852 20
 6.- CB Granollers 2 ........... 12 7 5 808 754 19
 7.- CB Salt ............................12 5 7 862 875 17
 8.- CB Blanes .......................12 5 7 803 823 17
 9.- AECAM Malgrat ...........12 5 7 868 889 17
 10.- CB Cabrera .....................12 5 7 845 880 17
 11.- El Masnou  .....................12 4 8 833 933 16
 12.- CE Palamós ....................12 3 9 782 880 15
 13.- Ripotrans CB Lliçà ...... 12 3 9 738 858 15
 14.- CB Quart.........................12 2 10 788 955 14

Segona Categoria

Mataró Parc Boet - CB Mollet B, sr.

CB Calella, 58 - Santa Susanna, 42
Vilanova del Vallès - CB Parets, sr.
Vilassar de Dalt, 60 - UER Pineda de Mar, 72
Bàsquet Alella, 84 - CB Les Franqueses, 51
CB Llinars, 52 - Maristes Ademar B, 77
Descansa: CB Sant Celoni

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vilassar de Dalt .......11 8 3 774 684 19
 2.- UER Pineda de Mar ......11 8 3 696 622 19
 3.- CB Mollet B ................. 10 8 2 744 634 18
 4.- CB Parets ..................... 10 8 2 661 555 18
 5.- CB Calella .......................11 7 4 718 690 18
 6.- CB Les Franqueses ...... 11 5 6 763 781 16
 7.- Bàsquet Alella ................12 4 8 804 869 16
 8.- Vilanova del Vallès ..... 10 5 5 577 635 15
 9.- Mataró Parc Boet...........10 4 6 669 678 14
 10.- Maristes Ademar B .......11 3 8 667 706 14
 11.- CB Llinars .................... 11 3 8 658 716 14
 12.- Santa Susanna................10 4 6 608 691 14
 13.- CB Sant Celoni ............ 10 2 8 600 678 12

Tercera Categoria

St Jordi Rubí, 69 - Moldstock CB Mollet, 72
CB Castellar B, 66 - Sant Quirze BC, 61
CB Granollers 3, 71 - Montmeló CB, 68
CN Terrassa B, 74 - AB Ronçana, 63
Bàsquet Sant Pere B, 58 - CB La Garriga, 65
CN Caldes B, 57 - Canovelles BC, 68
CB L’Ametlla, 79 - Sabadell BQ Vallès, 68

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB L’Ametlla ............... 12 10 2 844 666 22
 2.- St Jordi de Rubí B ..........12 9 3 899 741 21
 3.- CB Granollers 3 ........... 12 9 3 833 735 21
 4.- Montmeló CB .............. 12 8 4 820 720 20
 5.- Canovelles BC .............. 12 8 4 824 748 20
 6.- CB La Garriga .............. 12 7 5 790 725 19
 7.- Moldstock CB Mollet .. 12 7 5 755 742 19
 8.- CN Terrassa B ................12 6 6 746 832 18
 9.- CN Caldes B ................. 12 5 7 695 761 17
 10.- Bàsquet Sant Pere B ......11 5 6 721 698 16
 11.- CB Castellar B ................12 4 8 821 855 16
 12.- Sabadell BQ Vallès ........11 3 8 687 725 14
 13.- AB Ronçana ................. 12 2 10 688 910 14
 14.- Sant Quirze BC ..............12 0 12 605 870 12

Femení. Copa Catalunya

Tordera Unigirona, 51 - CB Prat, 42
Draft Gramanet, 61 - TGN Bàsquet A, 59
EBAE Sese, 65 - Bàsquet Safa Claror, 43
AB Premià, 61 - CB Granollers 1, 46
Joventut les Corts - C. Bianya Roser, sr.
CB Igualada, 51 - Vilanova, 50
Manresa CBF, 55 - CEJ l’Hospitalet, 48

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Manresa CBF .................12 9 3 713 609 21
 2.- C. Bianya Roser .............11 10 1 654 552 21
 3.- Tordera Unigirona ........11 9 2 713 598 20
 4.- AB Premià ......................12 8 4 664 625 20
 5.- Draft Gramanet .............12 7 5 742 663 19
 6.- Vilanova .........................12 6 6 694 713 18
 7.- TGN Bàsquet A ..............11 6 5 600 588 17
 8.- EBAE Sese ......................12 5 7 679 690 17
 9.- CB Prat ............................12 5 7 624 674 17
 10.- CB Igualada ....................12 5 7 640 697 17
 11.- CEJ l’Hospitalet .............12 4 8 647 674 16
 12.- Joventut les Corts .........11 4 7 624 648 15
 13.- Bàsquet Safa Claror ......11 2 9 566 728 13
 14.- CB Granollers 1 ........... 11 1 10 508 609 12

FUTBOL

Futbol. Primera Catalana

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FC Escala ....................13 11 1 1 30 12 34
 2.- UE Figueres ...............13 8 2 3 19 14 26
 3.- EC Granollers .......... 13 7 3 3 24 12 24
 4.- CF Lloret ....................13 7 3 3 24 14 24
 5.- UE Vic .........................13 6 4 3 19 13 22
 6.- CE Banyoles ...............13 6 3 4 15 10 21
 7.- UE Can Gibert............13 6 0 7 16 20 18
 8.- AEC Manlleu .............13 4 5 4 21 20 17
 9.- CF Palamós.................13 5 2 6 16 23 17
 10.- CE EF Mataró .............13 4 4 5 16 20 16
 11.- CF Torelló ..................13 4 3 6 17 20 15
 12.- CF Caldes  ................ 13 4 1 8 20 26 13
 13.- EF Bosc de Tosca .......13 3 3 7 14 21 12
 14.- CD Bescanó ................13 3 3 7 16 28 12
 15.- CF Parets ................. 13 1 7 5 14 18 10
 16.- UE Mollet ................ 13 1 4 8 7 17 7

Segona Catalana. Subgrup 2A

Iberia At, 0 - CF Racing Vallbona, 3
St Genís-Penitentes, 0 - CF Singuerlín, 3
UD Parc, 2 - CE Júpiter, 0
CF Les Franqueses, 1 - CF Ametlla, 1

UD Molletense, 2 - CF Lloreda, 0
Descansa: CE Navàs

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UD Parc ......................14 9 2 3 28 12 29
 2.- CE Júpiter ...................14 8 4 2 29 13 28
 3.- UD Molletense ........ 14 8 3 3 26 14 27
 4.- CF Singuerlín.............14 7 3 4 23 14 24
 5.- CF Les Franqueses .. 14 6 3 5 16 17 21
 6.- CE Navàs .....................13 6 2 5 21 22 20
 7.- St Genís-Penitentes ..14 4 4 6 17 27 16
 8.- CF Racing Vallbona ...14 4 3 7 20 17 15
 9.- CF Ametlla ............... 13 3 2 8 18 29 11
 10.- Iberia At .....................13 3 2 8 20 39 11
 11.- CF Lloreda ..................13 1 4 8 12 26 7

Subgrup B

UD Cirera, 1 - UD Molinos, 4
CF Argentona, 3 - Premià CE, 0
Vilassar de Dalt, 3 - UE Vilassar de Mar B, 1
At Sant Pol, 2 - FC Cardedeu, 2
CD Masnou, 3 - CE Llavaneres, 2
Descansa: Juventus-Lloret

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Argentona ............14 9 4 1 31 16 31
 2.- CD Masnou ................14 7 2 5 32 25 23
 3.- FC Cardedeu ............ 13 6 4 3 27 18 22
 4.- UE Vilassar de Mar B 14 6 4 4 22 18 22
 5.- UD Molinos ...............14 5 6 3 18 13 21
 6.- UD Cirera ...................13 4 5 4 23 21 17
 7.- CE Llavaneres ............13 4 5 4 16 20 17
 8.- Juventus-Lloret .........13 4 4 5 23 23 16
 9.- At Sant Pol .................14 4 4 6 22 28 16
 10.- Premià CE...................14 4 1 9 18 35 13
 11.- CE Vilassar de Dalt ...14 2 1 11 17 32 7

Tercera Catalana. Grup 5

JE Santa Eugènia, 2 - CE Roda de Ter, 1
St. Q. de Besora, 0 - CE Aiguafreda, 2
UD Taradell B, 3 - UE Centelles, 0
Olímpic la Garriga, 2 - CF Folgueroles, 2
CE Navàs B, 2 - OAR Vic, 1
CE Moià, 4 - FC Pradenc, 3
CE Bigues, 1 - S Julià de Vilatorta, 5
St Feliu de Codines, 0 - St Vicenç Torelló, 2
UE Tona B, 1 - UE Seva, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Moià ......................15 11 1 3 35 22 34
 2.- UE Tona B...................15 10 2 3 29 17 32
 3.- Olímpic la Garriga... 15 10 2 3 30 22 32
 4.- UE Centelles ..............15 8 1 6 31 23 25
 5.- FC Pradenc .................15 8 1 6 32 26 25
 6.- St. Q. de Besora ..........15 7 4 4 25 22 25
 7.- St Feliu de Codines . 15 7 3 5 29 25 24
 8.- S Julià de Vilatorta ....15 6 4 5 28 29 22
 9.- OAR Vic ......................15 6 4 5 22 23 22
 10.- JE Santa Eugènia .......15 6 3 6 27 28 21
 11.- CF Folgueroles ..........15 6 2 7 28 25 20
 12.- CE Navàs B .................15 5 4 6 26 28 19
 13.- UD Taradell B ............15 5 3 7 30 31 18
 14.- CE Aiguafreda ......... 15 4 5 6 30 34 17
 15.- UE Seva .......................15 2 6 7 16 22 12
 16.- St Vicenç de Torelló ..15 3 3 9 17 26 12
 17.- CE Roda de Ter ..........15 3 2 10 15 31 11
 18.- CE Bigues ................. 15 2 2 11 22 38 8

Grup 9

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FC Sant Celoni ......... 15 11 3 1 34 14 36
 2.- CD Montornès Norte 15 10 4 1 41 21 34
 3.- CF Martorelles ........ 14 10 3 1 34 17 33
 4.- Vilanova del Vallès . 15 10 3 2 38 24 33
 5.- UE Canovelles ......... 15 10 1 4 32 13 31
 6.- CF Vilamajor ........... 15 7 3 5 38 32 24
 7.- CF Parets B .............. 15 7 3 5 34 29 24
 8.- CE Llerona ............... 15 7 2 6 39 29 23
 9.- CE Llinars ................ 14 6 2 6 31 32 20
 10.- U. Santa Perpètua .....15 4 5 6 21 22 17
 11.- FC Cardedeu B ......... 15 3 6 6 32 30 15
 12.- CE Lliçà d’Amunt .... 15 4 2 9 30 42 14
 13.- CF Montmeló UE .... 15 4 2 9 22 43 14
 14.- At. Vallès ................. 15 3 4 8 28 39 13
 15.- CA Bellavista Milán 15 4 1 10 25 47 13
 16.- CF Palautordera ...... 15 3 3 9 28 38 12
 17.- CF Santa Eulàlia R .. 15 2 5 8 20 35 11
 18.- CF La Torreta .......... 15 2 2 11 18 38 8

Quata Catalana Grup 3

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Olímpic la Garriga... 13 11 1 1 37 12 34
 2.- La Gleva ......................13 11 0 2 41 12 33
 3.- Cantonigròs ...............13 10 0 3 37 21 30
 4.- Gurb ............................13 9 2 2 37 24 29
 5.- Corcó ...........................13 7 3 3 42 18 24
 6.- Santperenca ...............13 7 0 6 24 24 21
 7.- Voltregà ......................13 6 1 6 33 23 19
 8.- Ripoll ..........................13 6 1 6 27 34 19
 9.- Vinyoles ......................14 6 0 8 33 45 18
 10.- Torelló ........................13 5 1 7 15 17 16
 11.- Vic Riuprimer ............13 5 1 7 22 30 16
 12.- Montesquiu ...............13 5 0 8 26 36 15
 13.- Santa Eugènia ............13 2 1 10 20 40 7
 14.- Borgonyà ....................13 2 1 10 20 42 7
 15.- Ribetana .....................13 0 0 13 13 49 0

Grup 4

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Hilari ..................14 11 2 1 49 14 35
 2.- Ol. La Garriga B ....... 14 10 2 2 40 16 32
 3.- OAR Vic ......................14 10 2 2 33 21 32
 4.- Castellterçol ...............14 9 3 2 48 19 30
 5.- Balenyà .......................14 10 0 4 39 18 30
 6.- Sant Feliu ................ 14 6 4 4 33 19 22
 7.- Calldetenes ................14 5 6 3 34 31 21
 8.- Collsuspina ................14 5 3 6 35 35 18
 9.- Riudeperes .................14 5 2 7 26 37 17
 10.- Taradell C ...................14 5 1 8 21 26 16
 11.- Tona ............................14 5 1 8 24 38 16
 12.- Figaró ....................... 14 3 5 6 19 26 14
 13.- Viladrau ......................13 3 3 7 16 33 12
 14.- Seva .............................13 1 4 8 13 37 7
 15.- Centelles ....................14 2 1 11 20 52 7
 16.- Aiguafreda............... 14 1 1 12 22 50 4

Grup 11

CF L’Ametlla B, 2 - PBB La Roca, 4
At. Vallès B, 1 - Llinars B, 3
Ramassà, 1 - Santa Agnès, 3
La Torreta B, 6 - Sant Celoni B, 1
E Pia Granollers, 2 - AE l’Ametlla, 1
Vilamajor B, 5 - Canovelles B, 4
Descansa: Corró d’Amunt

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- PBB La Roca ............. 12 9 3 0 33 15 30
 2.- La Torreta B ............. 12 7 3 2 34 20 24
 3.- AE l’Ametlla ............ 12 7 3 2 31 22 24
 4.- Ramassà ................... 12 5 6 1 34 19 21
 5.- Santa Agnès ............. 12 5 4 3 40 24 19
 6.- Corró d’Amunt ........ 12 5 3 4 30 31 18
 7.- Vilamajor B ............. 12 4 3 5 33 40 15
 8.- CF L’Ametlla B ........ 12 4 2 6 24 21 14
 9.- At. Vallès B .............. 12 3 4 5 15 16 13
 10.- Canovelles B ............ 12 4 1 7 24 31 13
 11.- Llinars B .................. 12 3 3 6 20 26 12
 12.- E Pia Granollers ...... 12 2 1 9 25 47 7
 13.- Sant Celoni B ........... 12 1 2 9 10 41 5

Grup 12

Polinyà - La Llagosta, sr.
Palau-Solità i P, 14 - Lliçà d’Amunt, 1
AD Ripollet, 6 - CD Sentmenat, 0
Lliçà de Vall, 2 - UE Mollet B, 3
F Base Sentmenat, 2 - Molletense, 4
Martorelles B, 2 - Sant Fost, 1
Descansa: Caldes B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Mollet B ............. 12 9 3 0 47 11 30
 2.- Polinyà ........................11 9 1 1 30 12 28
 3.- La Llagosta .............. 10 8 0 2 35 15 24
 4.- Martorelles B .......... 12 7 2 3 45 21 23
 5.- Lliçà de Vall ............. 11 7 2 2 39 16 23
 6.- AD Ripollet ................12 6 3 3 29 12 21
 7.- Molletense............... 12 5 3 4 35 26 18
 8.- F Base Sentmenat ......12 4 2 6 32 24 14
 9.- Palau-Solità i P ..........12 4 2 6 33 27 14
 10.- Sant Fost .................. 12 3 1 8 31 35 10
 11.- Caldes B ................... 12 3 1 8 28 32 10
 12.- CD Sentmenat ...........12 1 0 11 7 58 3
 13.- Lliçà d’Amunt.......... 12 0 0 12 10 112 0

Futbol Femení. Preferent. 
Subgrup 1.B

CF Palautordera, 1 - AE Santa Susanna, 3
PBB La Roca, 2 - CE Llerona, 1
FC Girona, 4 - EE Guineueta, 0
FC Cerdanyola, 0 - UE Porqueres, 0
CE Pontenc, 3 - FC Martinenc, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UE Porqueres .............15 12 3 0 45 13 39
 2.- PBB La Roca ............. 15 10 1 4 32 19 31
 3.- FC Girona ...................15 8 3 4 36 19 27
 4.- FC Cerdanyola ...........15 8 2 5 33 31 26
 5.- AE Santa Susanna .....15 7 4 4 41 27 25
 6.- FC Martinenc .............15 6 2 7 34 33 20
 7.- EE Guineueta .............15 5 2 8 22 38 17

 8.- CE Pontenc .................15 4 1 10 27 46 13
 9.- CE Llerona ............... 15 3 1 11 25 47 10
 10.- CF Palautordera ...... 15 2 1 12 17 39 7

FUTBOL SALA

Futbol Sala. Tercera Divisió 
Estatal. Grup 1

Gràcia FS, 5 - Prosperitat, 3
Montcada, 1 - Ol. Floresta, 8
Unió Sta. Coloma, 3 - Estel Vallseca, 2
Sant Quirze Vallès, 7 - CN Caldes, 3
St. Joan Vilassar, 4 - Arenys de Munt, 3
Castellar, 3 - Rubí, 5
FS Parets, 2 - Montsant, 3
Vacarisses, 5 - Mataró, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Montsant ....................12 10 0 2 54 38 30
 2.- Rubí.............................12 7 1 4 50 36 22
 3.- Unió Sta. Coloma ......12 7 0 5 61 41 21
 4.- Sant Quirze Vallès.....12 6 3 3 56 38 21
 5.- St. Joan Vilassar .........12 6 2 4 55 57 20
 6.- Ol. Floresta.................12 5 4 3 47 39 19
 7.- Estel Vallseca .............12 5 2 5 38 35 17
 8.- Arenys de Munt ........12 5 2 5 47 46 17
 9.- Prosperitat .................12 5 2 5 40 50 17
 10.- CN Caldes ................ 12 5 1 6 44 57 16
 11.- Mataró ........................12 4 3 5 43 52 15
 12.- Gràcia FS ....................12 4 2 6 53 60 14
 13.- FS Parets .................. 12 4 1 7 46 42 13
 14.- Montcada ...................12 3 4 5 36 48 13
 15.- Castellar .....................12 2 4 6 42 51 10
 16.- Vacarisses ...................12 1 3 8 35 57 6

Divisió d’Honor Catalana. 
Grup 1

R. Santa Coloma , 7 - Grups Arrahona, 0
Girona EFS, 1 - Sant Julià de Ramis, 0
Unión Santa Coloma, 3 - Ciutat de Mataró, 5
CEFS Manlleu, 5 - CFS Lloret, 3
CFS Vilamajor, 1 - Fundació Terrassa, 18
Sant Cugat FS, 4 - Inter Esp.Malgrat, 6
AE Xarxa Horta, 5 - Vilafant CFS, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Fundació Terrassa .....10 9 1 0 66 27 28
 2.- CEFS Manlleu ............10 8 0 2 49 29 24
 3.- Girona EFS .................10 7 1 2 47 32 22
 4.- AE Xarxa Horta .........10 6 3 1 51 23 21
 5.- Ciutat de Mataró .......10 6 1 3 47 35 19
 6.- R. Santa Coloma  .......10 5 3 2 44 23 18
 7.- Inter Esp.Malgrat ......10 5 1 4 45 40 16
 8.- Grups Arrahona .........10 5 1 4 47 46 16
 9.- Sant Cugat FS ............10 4 1 5 44 38 13
 10.- CFS Lloret ..................10 4 0 6 24 31 12
 11.- Vilafant CFS...............10 3 0 7 25 38 9
 12.- Unión Santa Coloma .10 2 0 8 26 43 6
 13.- Sant Julià de Ramis ...10 0 0 10 20 47 0
 14.- CFS Vilamajor ......... 10 0 0 10 12 95 0

Femení. Segona Estatal. Grup 
2

Eixample, 0 - Les Corts, 0
Castelló, 3 - César Augusta, 2
CN Caldes, 4 - L’Hospitalet, 2
Rubí, 4 - La Concòrdia, 1
Peña Deportiva, 0 - Penya Esplugues, 5
Intersala Zaragoza - Ripollet, sr.
Castelldefels, 8 - A Sala Zaragoza, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Penya Esplugues........14 11 1 2 73 16 34
 2.- Les Corts.....................14 10 2 2 55 21 32
 3.- CN Caldes ................ 14 9 2 3 58 24 29
 4.- Eixample .....................14 7 6 1 44 24 27
 5.- Rubí.............................14 7 5 2 48 29 26
 6.- Castelló .......................14 8 1 5 40 23 25
 7.- Intersala Zaragoza ....13 7 2 4 43 32 23
 8.- Ripollet .......................13 5 3 5 53 37 18
 9.- Castelldefels ..............14 5 3 6 34 39 18
 10.- L’Hospitalet ...............14 4 3 7 52 51 15
 11.- César Augusta............14 4 2 8 40 41 14
 12.- La Concòrdia ..............14 2 1 11 16 49 7
 13.- A Sala Zaragoza .........14 1 2 11 19 114 5
 14.- Peña Deportiva ..........14 0 1 13 13 88 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
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Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a
www.el9nou.cat

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. 

Dilluns, 16 de gener de 202336 RESULTATS I CLASSIFICACIONS

	 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

Grup D

CH	Bordils,	24	-	La	Salle	Montcada,	29
St.	Martí	Adrianenc,	28	-	OAR	G.Sabadell,	35
Mubak BM La Roca,	25	-	H	Esplugues,	22
H	Sant	Joan	Despí,	26	-	H	Sant	Cugat,	24
St E Palautordera,	33	-	UE	Sarrià,	31
H	Terrassa,	36	-	H	Banyoles,	33
CH	Poblenou,	28	-	St	E	Sesrovires,	29
J.	Mataró,	30	-	KH-7 BM Granollers,	35

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- KH-7 BM Granollers 15 13 1 1 531 435 27
	 2.-	H	Sant	Cugat	..............15	 11	 2	 2	 476	 431	 24
	 3.- Mubak BM La Roca . 15 11 0 4 488 422 22
	 4.-	OAR	Gràcia	Sabadell	15	 11	 0	 4	 529	 483	 22
	 5.-	H	Esplugues	...............15	 11	 0	 4	 445	 399	 22
	 6.-	H	Sant	Joan	Despí	.....15	 10	 2	 3	 466	 427	 22
	 7.-	La	Salle	Montcada	.....15	 10	 2	 3	 458	 423	 22
	 8.- St E Palautordera .... 15 7 1 7 478 472 15
	 9.-	CH	Bordils	..................15	 4	 3	 8	 427	 443	 11
	10.-	St	E	Sesrovires	...........15	 5	 1	 9	 472	 499	 11
	11.-	UE	Sarrià	....................15	 5	 0	 10	 435	 444	 10
	12.-	H	Banyoles	.................15	 4	 1	 10	 452	 502	 9
	13.-	Sant	Martí	Adrianenc	15	 4	 0	 11	 621	 430	 8
	14.-	H	Terrassa	..................15	 2	 2	 11	 409	 723	 6
	15.-	Joventut	Mataró	........15	 2	 1	 12	 410	 464	 5
	16.-	CH	Poblenou..............15	 2	 0	 13	 387	 487	 4

Grup C

Trapagaran,	28	-	Eibar	Eskubaloia,	26
Uharte,	29	-	San	Antonio,	16
BM	Tarazona,	34	-	Hondarribia-Bidasoa,	39
Tolosa	Eskubaloia,	33	-	Beti-Onak,	29
Helvetia	Anaitasuna	-	Romo	Broker	,	ajornat
Elgoibar,	19	-	BM	Barakaldo,	26
C	Zaragoza,	32	-	Egia-Teila,	24
Ereintza,	25	-	Palautordera-Salicru,	25

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	.................15	 12	 0	 3	 468	 384	 24
	 4.-	Tolosa	Eskubaloia	.....15	 9	 3	 3	 440	 389	 21
	 5.-	Eibar	Eskubaloia	.......15	 9	 1	 5	 448	 404	 19
	 6.-	Trapagaran	.................15	 9	 1	 5	 430	 398	 19
	 7.-	Uharte.........................15	 7	 1	 7	 389	 383	 15
	 8.- Palautordera-Salicru 15 7 1 7 414 428 15
	 9.-	Hondarribia-Bidasoa	15	 6	 3	 6	 429	 445	 15
	10.-	Egia-Teila	...................15	 7	 0	 8	 426	 449	 14
	11.-	Beti-Onak	...................15	 6	 1	 8	 433	 439	 13
	12.-	Ereintza	......................15	 5	 2	 8	 385	 395	 12
	13.-	BM	Tarazona	..............15	 3	 1	 11	 415	 466	 7
	14.-	BM	Barakaldo	............15	 3	 1	 11	 379	 466	 7
	15.-	San	Antonio	...............15	 2	 0	 13	 359	 467	 4
	16.-	Elgoibar	......................15	 1	 1	 13	 317	 433	 3

Lliga Catalana. Grup A

CH Cardedeu,	25	-	CA	Sabadell,	27
Handbol	Molins,	40	-	CH	Bordils,	24
Mubak BM La Roca,	25	-	H. La Garriga,	30
Sant	Cugat	B,	37	-	CH Vilamajor,	29

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- Handbol La Garriga 13 10 0 3 375 334 20
	 2.-	Sant	Cugat	B	..............13	 8	 1	 4	 415	 373	 17
	 3.-	Handbol	Molins	........13	 8	 1	 4	 394	 342	 17
	 4.- CH Vilamajor .......... 13 8 0 5 391 395 16
	 5.- CH Cardedeu ........... 13 5 1 7 371 388 11
	 6.- Mubak BM La Roca . 13 4 1 8 389 409 9
	 7.-	CA	Sabadell	................13	 4	 0	 9	 371	 387	 8
	 8.-	CH	Bordils	..................13	 3	 0	 10	 360	 438	 6

Grup B

SM	Adrianenc,	19	-	Espanyol	Handbol,	25
HC	Sant	Boi,	29	-	UEH	Calella,	25
Handbol	Gavà,	34	-	Garbí	Palafrugell,	35
Esplugues	B,	25	-	CH Parets,	24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	UEH	Calella	...............13	 9	 2	 2	 378	 338	 20
	 2.-	HC	Sant	Boi	................13	 8	 2	 3	 421	 365	 18
	 3.-	Espanyol	Handbol	.....13	 8	 1	 4	 354	 339	 17
	 4.-	Esplugues	B	................13	 6	 2	 5	 349	 351	 14
	 5.-	Garbí	Palafrugell	.......13	 4	 2	 7	 382	 399	 10
	 6.-	SM	Adrianenc	............13	 4	 1	 8	 358	 388	 9
	 7.-	Handbol	Gavà	............13	 4	 0	 9	 379	 405	 8
	 8.- CH Parets ................. 13 3 2 8 346 382 8

Primera Catalana. Primera 
Fase-A

CH	Valldoreix,	35	-	Espanyol	Handbol	B,	21
Igualada,	33	-	CH	Vilanova	Geltrú,	34
AEH Les Franqueses,	29	-	Poblenou	B,	28
BM	Polinyà	-	Handbol	Égara,	sr.
BiB BM Granollers,	18	-	CH	Martorell,	21
Descansa:	BM	Barberà

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	BM	Polinyà	.................10	 10	 0	 0	 385	 312	 20
	 2.-	CH	Vilanova	Geltrú	..11	 8	 1	 2	 361	 330	 17
	 3.-	Handbol	Égara	...........10	 7	 0	 3	 356	 295	 14
	 4.-	Igualada	......................11	 6	 0	 5	 383	 323	 12
	 5.- AEH Les Franqueses 11 5 2 4 335 352 12
	 6.-	CH	Valldoreix	............11	 5	 0	 6	 338	 317	 10
	 7.-	BM	Barberà	................10	 4	 1	 5	 281	 306	 9
	 8.-	CH	Martorell	.............11	 4	 0	 7	 301	 350	 8
	 9.- BiB BM Granollers .. 11 3 1 7 294 311 7
	10.-	Espanyol	Handbol	B	..11	 2	 1	 8	 290	 345	 5
	11.-	Handbol	Poblenou	B	.11	 2	 0	 9	 309	 392	 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

Esp	Castelldefels,	27	-	Llavaneres,	25
Fornells,	36	-	Salle	Bonanova	Atl,	16
GEIEG,	30	-	Esplugues	C,	23
UE	Sarrià,	25	-	Cerdanyola	CH,	28
CH	Bordils	C,	25	-	Coop.	Sant	Boi,	25
Garbí	de	Palafrugell,	29	-	Banyoles,	24
CH	La	Salle	Montcada,	21	-	CH Sant Fost,	23
Descansa:	Handbol	Terrassa

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Handbol	Fornells	......11	 11	 0	 0	 346	 248	 22
	 2.-	Coop.	Sant	Boi	...........11	 8	 2	 1	 319	 299	 18
	 3.-	Handbol	Terrassa	......11	 7	 1	 3	 333	 282	 15
	 4.-	Handbol	Banyoles	.....12	 7	 1	 4	 394	 357	 15
	 5.-	GEIEG	.........................11	 7	 0	 4	 363	 316	 14
	 6.-	Handbol	Llavaneres	..11	 5	 3	 3	 308	 291	 13
	 7.- CH Sant Fost ............ 12 5 2 5 385 399 12
	 8.-	Salle	Bonanova	Atl	....11	 5	 2	 4	 304	 335	 12
	 9.-	Esp	Castelldefels	.......12	 5	 1	 6	 344	 333	 11
	10.-	CH	La	Salle	Montcada	11	 4	 1	 6	 284	 302	 9
	11.-	CH	Bordils	C	..............11	 3	 1	 7	 307	 319	 7
	12.-	UE	Sarrià	....................11	 3	 0	 8	 293	 331	 6
	13.-	Cerdanyola	CH	..........11	 2	 2	 7	 357	 404	 6
	14.-	Esplugues	C	...............11	 2	 0	 9	 293	 342	 4
	15.-	Garbí	de	Palafrugell	..11	 2	 0	 9	 251	 323	 4

Grup B

Vilamajor B,	29	-	Palautordera Salicru,	29
Handbol	Molins,	15	-	AE	Aula,	24
CH	Vic,	23	-	CH	Castellbisbal,	28
Handbol	Sant	Quirze,	42	-	CH	Cambrils,	33
FH	Sant	Vicenç,	40	-	Handbol	Berga,	35
CH	Sant	Andreu,	34	-	CE	Tortosa,	30
H	Sant	Cugat	C,	31	-	Handbol	Ribes,	28
Descansa:	CE	Maristes	Rubí

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	AE	Aula	.......................11	 9	 1	 1	 313	 255	 19
	 2.-	CH	Sant	Andreu	........11	 8	 2	 1	 389	 338	 18
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........11	 8	 0	 3	 382	 344	 16
	 4.-	Handbol	Sant	Quirze	11	 8	 0	 3	 333	 319	 16
	 5.-	CH	Castellbisbal........11	 7	 1	 3	 336	 318	 15
	 6.-	Handbol	Ribes	...........12	 7	 0	 5	 385	 336	 14
	 7.-	CH	Cambrils	..............11	 6	 0	 5	 351	 336	 12
	 8.-	H	Sant	Cugat	C	..........11	 5	 2	 4	 309	 309	 12
	 9.-	Handbol	Berga	...........11	 5	 1	 5	 330	 325	 11
	10.- Palautordera Salicru 11 5 1 5 343 351 11
	11.-	CH	Vic	.........................11	 4	 1	 6	 317	 319	 9
	12.-	Handbol	Molins	........11	 4	 1	 6	 296	 311	 9
	13.- CH Vilamajor B ....... 12 1 2 9 337 395 4
	14.-	CE	Tortosa	..................12	 1	 0	 11	 322	 395	 2
	15.-	CE	Maristes	Rubí	......11	 0	 0	 11	 311	 403	 0

Tercera Catalana.
Primera Fase. Grup B

Gràcia	Sabadell,	29	-	S	Andreu	de	Barca,	23
Handbol	Gavà,	25	-	J Vallag la Llagosta,	24
Vilanova	Blau,	28	-	HC	Laietà	Argentona,	35
BM	Pau	Casals,	26	-	CE	BCN	Sants,	30
Montmeló Darmax	-	CEH	Vendrell,	sr.

Descansa:	CH	Sant	Llorenç

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- Montmeló Darmax . 10 8 2 0 300 245 18
	 2.-	S	Andreu	de	la	Barca	.11	 8	 2	 1	 310	 273	 18
	 3.-	HC	Laietà	Argentona	11	 7	 2	 2	 315	 286	 16
	 4.-	Handbol	Gavà	............11	 6	 0	 5	 292	 289	 12
	 5.-	CEH	Vendrell	.............10	 5	 0	 5	 259	 252	 10
	 6.- J Vallag la Llagosta .. 11 5 0 6 308 304 10
	 7.-	CE	BCN	Sants.............11	 4	 1	 6	 269	 296	 9
	 8.-	CH	Vilanova	Blau	......11	 4	 0	 7	 328	 341	 8
	 9.-	OAR	Gràcia	Sabadell	11	 3	 1	 7	 308	 347	 7
	10.-	CH	Sant	Llorenç	........10	 2	 2	 6	 285	 294	 6
	11.-	BM	Pau	Casals	...........11	 2	 0	 9	 292	 339	 4

Femení. Divisió d’Honor 
Femenina

Grafometal	La	Rioja	-	Gijón,	ajornat
Balonmano	Elche	-	Beti-Onak,	ajornat
KH-7 BM Granollers,	24	-	Valladolid,	24
Costa	del	Sol	Málaga,	20	-	Atl.	Guardés,	26
Zuazo	,	22	-	Bera	Bera,	33
Rocasa	Gran	Canaria,	22	-	Porriño,	25

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Bera	Bera	....................11	 10	 0	 1	 349	 261	 20
	 2.-	Rocasa	Gran	Canaria	.11	 8	 0	 3	 310	 282	 16
	 3.-	Porriño........................11	 8	 0	 3	 305	 279	 16
	 4.-	Costa	del	Sol	Málaga	11	 7	 1	 3	 298	 277	 15
	 5.-	Aula	Valladolid	..........11	 4	 3	 4	 281	 294	 11
	 6.-	Gijón	...........................10	 5	 0	 5	 246	 248	 10
	 7.-	Balonmano	Elche.......10	 4	 2	 4	 231	 237	 10
	 8.-	Atlético	Guardés	.......11	 4	 1	 6	 287	 280	 9
	 9.-	Beti-Onak	...................10	 4	 1	 5	 242	 265	 9
	10.-	Zuazo		.........................11	 2	 2	 7	 285	 307	 6
	11.- KH-7 BM Granollers 11 1 3 7 253 280 5
	12.-	Grafometal	La	Rioja	..10	 0	 1	 9	 215	 292	 1

Divisió d’Honor Plata 
Femenina

EÓN	Alicante,	27	-	BM	Castellón,	22
Joventut	Mataró,	22	-	H	Mislata,	22
FH	Sant	Vicenç,	27	-	O	Lleida,	21
H	Gavà,	28	-	CH	Amposta,	20
Levante	Marni,	27	-	OAR	Gràcia	Sabadell,	30
St.	Joan	Despí,	35	-	Mubak BM La Roca,	35
H	Onda,	27	-	BM	Benidorm,	17

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	H	Mislata	....................15	 13	 1	 1	 433	 336	 27
	 2.-	OAR	Gràcia	Sabadell	15	 12	 1	 2	 459	 388	 25
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........15	 10	 1	 4	 385	 357	 21
	 4.- Mubak BM La Roca . 15 9 2 4 429 406 20
	 5.-	Joventut	Mataró	........15	 8	 3	 4	 396	 358	 19
	 6.-	H	Onda	.......................15	 9	 0	 6	 437	 426	 18
	 7.-	EÓN	Alicante	.............15	 8	 1	 6	 406	 376	 17
	 8.-	H	Sant	Joan	Despí	.....15	 7	 1	 7	 391	 383	 15
	 9.-	O	Lleida	......................15	 5	 0	 10	 365	 403	 10
	10.-	BM	Benidorm	............15	 4	 2	 9	 366	 405	 10
	11.-	Levante	Marni	...........15	 4	 1	 10	 373	 386	 9
	12.-	H	Gavà	........................15	 4	 0	 11	 371	 401	 8
	13.-	CH	Amposta	...............15	 3	 1	 11	 346	 425	 7
	14.-	BM	Castellón	.............15	 2	 0	 13	 322	 429	 4

HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

PHC	Sant	Cugat,	3	-	CE	Arenys	de	Munt,	4
Noia	Freixenet,	5	-	Garatge	Plana	Girona,	0
Deportivo	Liceo,	5	-	CP	Voltregà,	0
Barça,	6	-	Finques	Prats	Lleida,	2
Pas	Alcoi,	5	-	CP	Vilafranca,	2
Parlem	Calafell,	3	-	Recam Làser Caldes,	1
Igualada	Rigat,	2	-	Reus	Deportiu,	4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Barça	...........................14	 13	 1	 0	 84	 25	 40
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........14	 11	 0	 3	 61	 26	 33
	 3.-	CE	Noia	Freixenet	.....14	 10	 1	 3	 60	 33	 31
	 4.-	Reus	Deportiu	...........14	 10	 1	 3	 49	 34	 31
	 5.-	Parlem	Calafell	..........14	 8	 3	 3	 45	 40	 27
	 6.-	Igualada	Rigat	...........14	 6	 2	 6	 53	 55	 20
	 7.-	Pas	Alcoi	.....................14	 6	 1	 7	 50	 49	 19
	 8.- Recam Làser Caldes 14 5 3 6 44 59 18
	 9.-	CP	Voltregà	................14	 5	 1	 8	 43	 44	 16
	10.-	Finques	Prats	Lleida	.14	 5	 1	 8	 44	 54	 16
	11.-	Garatge	Plana	Girona	14	 3	 3	 8	 24	 45	 12
	12.-	PHC	Sant	Cugat.........14	 3	 2	 9	 30	 53	 11
	13.-	CE	Arenys	de	Munt...14	 2	 2	 10	 35	 64	 8
	14.-	CP	Vilafranca	.............14	 0	 1	 13	 22	 63	 1

OK Lliga Plata Sud

CHP Sant Feliu,	0	-	CP	Tordera,	5
CP	Alcobendas,	3	-	CH	Palafrugell,	3
SHUM	Frit	Ravich,	1	-	Rivas	las	Lagunas,	5
Martinelia	Manlleu,	3	-	CP	Las	Rozas,	2
CP	Vic,	0	-	Lleidanet	HC	Alpicat,	0
Colegio	Alameda,	1	-	Wings	SD	Espanyol,	2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	CP	Rivas	las	Lagunas	10	 7	 3	 0	 45	 19	 24
	 2.-	SHUM	Frit	Ravich	....10	 7	 1	 2	 41	 25	 22
	 3.-	CH	Palafrugell	...........10	 6	 2	 2	 34	 20	 20
	 4.-	Martinelia	Manlleu	..10	 5	 2	 3	 25	 19	 17
	 5.-	Lleidanet	HC	Alpicat	10	 5	 2	 3	 28	 28	 17
	 6.-	CP	Vic	.........................10	 4	 3	 3	 36	 29	 15
	 7.-	CP	Alcobendas	...........10	 4	 3	 3	 33	 28	 15
	 8.-	Wings	SD	Espanyol	..10	 4	 2	 4	 22	 28	 14
	 9.-	CP	Tordera	.................10	 3	 3	 4	 26	 29	 12
	10.- CHP Sant Feliu ........ 10 2 0 8 19 44 6
	11.-	CP	Las	Rozas	..............10	 1	 2	 7	 30	 46	 5
	12.-	Colegio	Alameda	.......10	 0	 1	 9	 25	 49	 1

Femení. OK Lliga Iberdrola

Igualada	Femení,	3	-	CP	Voltregà,	2
Telecable	HC,	2	-	CP	Vila-Sana,	2
Palau	de	Plegamans,	4	-	CP	Esneca	Fraga,	1
CH	Mataró,	4	-	Lleidanet	HC	Alpicat,	2
Cerdanyola	CH,	4	-	CP	Las	Rozas,	3
PHC	Sant	Cugat,	2	-	CP	Manlleu,	3
Dep.	Liceo,	10	-	ORKLA Bigues Riells,	4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Palau	de	Plegamans	..13	 11	 2	 0	 66	 22	 35
	 2.-	CP	Vila-Sana	..............13	 10	 2	 1	 45	 24	 32
	 3.-	Telecable	HC..............13	 9	 3	 1	 56	 20	 30
	 4.-	CP	Manlleu	................13	 9	 0	 4	 45	 28	 27
	 5.-	CP	Esneca	Fraga	........13	 7	 3	 3	 21	 19	 24
	 6.-	Deportivo	Liceo	.........13	 6	 1	 6	 36	 35	 19
	 7.- ORKLA Bigues Riells 13 5 2 6 40 45 17
	 8.-	CH	Mataró	.................13	 5	 2	 6	 31	 40	 17
	 9.-	CP	Voltregà	................13	 5	 1	 7	 34	 35	 16
	10.-	Cerdanyola	CH	..........13	 4	 1	 8	 34	 48	 13
	11.-	PHC	Sant	Cugat.........13	 3	 3	 7	 30	 34	 12
	12.-	Igualada	Femení	........13	 4	 0	 9	 37	 65	 12
	13.-	CP	Las	Rozas	..............13	 2	 1	 10	 23	 42	 7
	14.-	Lleidanet	HC	Alpicat	13	 0	 1	 12	 25	 66	 1
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	 	 	 	 PUBLICITAT Serveis

Els Petits Anuncis,
si voleu ser-hi truqueu al
93 860 30 20

Cada 3r dilluns de 
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:
93 889 49 49 o per correu electrònic
publicitat@vic.el9nou.com

EDICIÓ VALLÈS ORIENTAL:
93 860 30 20 o per correu electrònic
publicitat@gra.el9nou.com

Per contactar podeu trucar a:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

EDICIÓ VALLÈS OR
93 860 30 20 o per correu electrònic
publicitat@gra.el9nou.com

Per contactar podeu trucar a:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

BAIX MONTS NYE

IENTAL

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

gUIA mèdICA
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SANT FELIU DE CODINES 
sANT ANTONI ABAT. 
Pel centre.
Dimarts, 17. Tot el dia.

Dilluns 16

Cardedeu. Taller. Escola 
d’energia - Fundación 
Naturgy. Sala de les Columnes 
de l’Ajuntament. 18.30.

Cicle Gaudí. Amb la projec-
ció de 42 segundos. Cinema 
Esbarjo. 20.00.

La Garriga. Club de lectura 
Llegim el teatre. Terra baixa: 
reconstrucció d’un crim, 
adaptació de l’obra d’Àngel 
Guimerà. Biblioteca Núria 
Albó. 19.00.

Granollers. El Petit Oller. 
Espai per a famílies. Centre 
Cívic Jaume Oller. 16.00.

Montornès del Vallès. 
Converses en alemany. 
Biblioteca Municipal. 18.45.

Parets del Vallès. IV Torneig 
de petanca. Casal d’avis 
Asoveen. 15.00.

sant Antoni de Vilamajor. 
Festa major. Taller de circ, 
parc de Can Sauleda, de 17.30 
a 20.30. Espectacle Tenors, El 
Patronat, 21.00. 

Vallgorguina. Biodansa. 
AmbJudit Esparrica i Núria 
Moreno, de la Nova Miranda. 
Sala d’exposicions. 18.00.

Vilanova del Vallès. Taller 
de costura. Biblioteca 
Contravent. 17.00.

Taller de lectura en veu alt, 

adreçada a nois i noies a 
partir de 6 anys. Biblioteca 
Contravent. De 17.00 a 17.30.

Grup de conversa en anglès. 
Dinamitza una professora 
nativa de Cambridge School. 
Biblioteca Contravent. 19.40.

Dimarts 17

Bigues i Riells del Fai. Taller 
d’escriptura. Novel·la negra 
amb Gemma Minguillón. 
Biblioteca Municipal. 18.30.

Canovelles. Missa en 
honor de Sant Antoni Abat. 
Parròquia de Sant Fèlix. 
20.00.

Cardedeu. Taller. Escola 
d’energia - Fundación 
Naturgy. Sala de les 
Columnes de l’Ajuntament. 
18.30.

Cicle Gaudí. Amb 42 
segundos. Esbarjo. 20.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Espai Zero. Què estudiar? 
Com buscar-ho? Beques?. 
Centre Cultural de Bellavista. 
17.30.

La Garriga. Química i música, 
l’estranya parella. A càrrec de 
Santiago Álvarez, catedràtic 
de Química Inorgànica de la 
UB. Teatre el Patronat. 18.30.

Granollers. Informa’t de 
les novetats del règim 
d’autònoms. A càrrec de 
Yolanda Presa Alamillos. Can 

Muntanyola. 10.00.

Club de lectura infantil. 
Asteroide B612 (infants de 
10.11 anys). Gra. 17.30.

Xerrada de l’AGEVO. 
“Baetulo, una ciutat al 
centre de Laietana”, a càrrec 
de Clara Font Perramon, 
llicenciada en Història per la 
UB. Museu. 18.30.

Club de lectura. Errata (12-
16 anys). Gra. 18.30.

La Llagosta. L’hora del 
conte. La poma vermella i 
altres contes per fer passar 
el fred, a càrrec d’Un conte 
al sac. Centre Cultural Can 
Pelegrí. 18.15.

Lliçà d’Amunt. Club de 

lectura Les dents de lleó. 
Sobre el llibre Un festí al 
jardí, de Cathon. A càrrec de 
Glòria Nicolau. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 17.30.

Llinars del Vallès. Taller 
infantil. Petits grans 
escriptors, amb Joan de Boer. 
Biblioteca Can Casas. 17.30.

Martorelles. Oficina 
Provincial d’Informació al 
Consumidor. Servei dirigit 
a defensar els drets de les 
persones consumidores De 
10.30 a 11.30. Ajuntament.

Servei dirigit a defensar 
els drets de les persones 
consumidores.

Montornès del Vallès. 
Converses en anglès. 

Biblioteca Municipal. 18.45.

Parets del Vallès. IV Torneig 
de petanca. Torneig de la 
festa major d’hivern. Casal 
d’avis Asoveen. 15.00.

Hora del conte. Els calaixos 
del cel a càrrec d’Ada Cusidó, 
dins la festa major d’hivern. 
Biblioteca Can Rajoler. 17.30.

sant Antoni de Vilamajor. 
Festa major d’hivern. Festa 
de Sant Antoni Abat: missa 
solemne i benedicció dels 
animals, 12.00. Cinema 
infantil amb Ainbo: La 
guerrera de l’Amazones, La 
Sala, 18.00. 

sant Feliu de Codines. Festa 
de sant Antoni. Enlairament 
de coets per encetar la festa, 

AGENDA

JULIÁN VÁZQUEZ
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del Centre d’Estudis de 
Granollers. L’assalt de 
Granollers pels carlins (17 
de gener de 1875): noves 
aportacions, a càrrec de 
Josep Maria Farnés. Sala 
d’actes del Museu de 
Granollers. 19.00.

Vetllada poètica amb Núria 
Busquet i Pau Gener Galín. 
Anònims. 19.00.

Retransmissió d’òpera. 
Romeu i Julieta, amb 
composició de Charles 
Gounod. Cinema Edison. 
19.00.

Lliçà d’Amunt. Club de 
lectura per a infants. 
Sobre el llibre Amy i la 
biblioteca secreta, d’Alan 
Gratz. A càrrec de Rosa 
Puigdomènech. Biblioteca 
Ca l’Oliveres. 18.00.

Taller de coaching. Taller 
de gestió emocional i 
autoestima per a la dona, 
i presentació del llibre-
agenda Tu verdadera 
historia eres tu, a càrrec de 
Luisa Amate. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 18.00.

Martorelles. Donació de 
sang. Banc de sang i Teixits. 
De 10.00 a 14.00 i de 17.00 
a 21.00. Celler de Carrencà. 
10.00.

Montornès del Vallès. 
Tertúlies en català. Del 
Voluntariat per la Llengua. 
Amb Salvador Coma i 
Jesús Álvaro. Biblioteca 
Municipal. 11.00.

Converses en francès. 
Biblioteca Municipal. 18.45.

Parets del Vallès. Hora 
del conte. A càrrec de 
Sònia Fernández. Dins la 
festa major d’hivern 2023. 
Biblioteca Can Butjosa. 
17.30.

Audició-taller. Posar 
l’orella per poder ballar. 
Antropologia de la cultura 
urbana. Sala d’exposicions 
Can Rajoler. 19.30.

a la plaça, amb la típica 
torrada del traginer amb 
all i barreja. 06.30. S’apaga 
el foc, 09.00. Formació de 
la comitiva des de davant 
de la Casa de la Vila fins al 
temple parroquial, 10.00. 
Concentració de cavalleries, 
maquinària i carros davant 
de Ca l’Ullar, 11.30. 
Després de la benedicció 
es faran els Tres Tombs. 
Seguidament, visita a casa 
dels administradors família 
Garcia-Maicas i Can Pere 
Sastre. Ballada de la dansa 
interpretada per la Cobla La 
Marinada, a la plaça, 14.00. 
Concurs infantil de dibuix i 
pintura, al Centre Cívic, de 
les 17.00 a les 19.00. Concert 
i ball de gala amb l’Orquestra 
Saturno, Centre Cívic, 20.00.

Vilanova del Vallès. Taller 
de lectura en veu alt, 
adreçada a nois i noies a 
partir de 6 anys. Biblioteca 
Contravent. De 17.00 a 17.30. 

Dimecres 18

Cardedeu. Taller. Escola 
d’energia - Fundación 
Naturgy. Sala de les 
Columnes de l’Ajuntament. 
18.30.

Cicle Gaudí. Amb la projecció 
de 42 segundos. Cinema 
Esbarjo. 20.00.

Taller d’escriptura. El 
microrelat, amb Alba 
Dalmau. Biblioteca Marc de 
Vilalba. 18.00.

Presentació de novel·la. 
Ànima de sal, de Jordi Sedó. 
A càrrec d’Anna Porquet i 
de l’autor. Casal de la Gent 
Gran. 19.30.

La Garriga. Club de novel·la. 
“Cicle renovadors de la 
literatura francesa”. Sobre 
el llibre Memòries d’Adrià, 
de Marguerite Yourcenar. 
Biblioteca Núria Albó. 19.30.

Granollers. Curs de mani-
pulació d’aliments. Centre 
Tecnològic i Universitari de 
Granollers. 16.00.

GRANOLLERS 
‘CONTES  
DE L’ORIENT’, 
AMB GINA CLOTET. 
Biblioteca Can Pedrals. 
Dimecres 18, 17.30.

El Petit Oller. Espai per a 
famílies. Centre Cívic Jaume 
Oller. 16.00.

Hora del conte. Contes de 
l’orient, amb Gina Clotet 
d’Umpalumpa.  (+ de 3 anys). 
Biblioteca Can Pedrals. 
17.30.

Xerrada-col·loqui. “El procés 
no s’ha acabat”, amb Josep 
Costa i Rosselló i Albano 
Dante Fachin, exdiputats al 
Parlament de Catalunya. Sala 
Tarafa. 19.00.

Montornès del Vallès. Fem 
tertúlia. Sessió dedicada al 
llibre Més que una dona, de 
Caitlin Moran. Coordina 
Marina Martori. Biblioteca 
Municipal. 18.30.

Parets del Vallès. Teixim 
feminismes. Espai de 
coneixement i reflexió crítica 
a partir de lectures teòriques 
a càrrec de Silvia Carrillo. 
Biblioteca Can Rajoler. 18.30.

Sant Feliu de Codines. Hora 
de conte: Verstes bestials. 
Amb Gisela Llimona. Per a 

infants a partir de 4 anys.

Dijous 19

L’Ametlla del Vallès. 
Conferència. “Parlem 
d’òpera”, a càrrec d’Albert 
Ferrer i Flamarich. Sala 
Polivalent. 17.00.

Vine a jugar al bingo. Casal 
de la Gent Gran. 17.30.

Cicle de conferències 
Idees i paraules. “La (in) 
dependència dels mitjans de 
comunicació”, a càrrec del 
periodista Jordi Barbeta. Sala 
Polivalent. 19.30.

Cardedeu. Cicle Gaudí. Amb 
la projecció de 42 segundos. 
Cinema Esbarjo. 20.00.

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

La Garriga. Presentació de 
llibre. Refugiats climàtics: un 
gran repte del segle XXI, de 
Miguel Pajares. Biblioteca 
Núria Albó. 19.30.

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

Story Time. Contes en 
anglès amb Cambridge 
School. Biblioteca Can 
Pedrals. 17.30.

Club Ficció en joc. 
Laboratori de ficció digital 
infantil (8-11 anys). Puzzles, 
trencaclosques i altres 
maldecaps 
Amb Lumino City. 
Biblioteca Roca Umbert. 
18.00.

Club de lectura infantil. 
Els Umpa Lumpes. El lladre 
d’entrepans, de Patrick 
Doyon i André Marois. 
Biblioteca Can Pedrals. 
18.30.

Library Talks. Conversa 
en anglès amb Cambridge 
School. Willy Wonka 
and the Dark History of 
Chocolate. Biblioteca Roca 
Umbert. 18.45.

Presentació de ponència 

9magazin.cat

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



LA GUIANOU9EL

barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

Puig-reig

2X1
en l’entrada

al museu

cardona

2X1
en l’entrada

al museu

coll de nargó

2X1
en l’entrada

al museu

les masies de Voltregà

2X1
en l’entrada

al museu

Vic

2X1
en l’entrada

al museu

riPoll

2X1
en l’entrada

al museu

barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

folgueroles

2X1
en l’entrada

al museu

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

exclusiu
Per als
subscriPtors

descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

2X1
en l’entrada

al museu

figueresmanlleu

2X1
en l’entrada

al museu

50%
dte.

en el preu de 
l’entrada

barcelonatorrelles de llobregat

2X1
en circuit 

de
maquetes

sant feliu de codines

2X1
en l’entrada

al museu

els suBscriptOrs tenen preus especials per Visitar els principals museus de catalunYa

Vic

30%
dte.

en l’entrada
al museu
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CINEMA 

Cinema Esbarjo

Cardedeu

42 segundos
Dirigida per Dani de la 
Orden i Alex Murrull. Amb 
Jaime Lorente, Álvaro Cer-
vantes, Roger Casamajor, 
Alex Maruny, Cristian Valen-
cia, Pep Ambrós, Marc Bon-
nin, Alfons Nieto, Tarik Fili-
povic, Elisabet Terri, Santos 
Adrián i Eduardo Castresana. 
Drama.
dj.	 20.00.

Ocine

granollers

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 Fernán-
dez. Comèdia.
dl.	 18.30.
dt.	 18.30.
dc.	 18.30.
dj.	 18.30.

AvATAr 2: 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.	 16.00,	18.30,	19.45.
dt.	 16.00,	18.30,	19.45.
dc.	 16.00,	18.30,	19.45.
dj.	 16.00,	18.30,	19.45.

AvATAr 2: el senTido 
del AguA (3d).
dl.	 17.00,	17.45,	20.45,	21.30.
dt.	 17.00,	17.45,	20.45,	21.30.
dc.	 17.00,	17.45,	20.45,	21.30.
dj.	 17.00,	17.45,	20.45,	21.30.

AvATAr 2: el senTido 
del AguA (3d) (ATMos).
dl.	 16.15,	18.15,	20.00,	22.00.
dt.	 16.15,	18.15,	20.00,	22.00.
dc.	 16.15,	18.15,	20.00,	22.00.
dj.	 16.15,	18.15,	20.00,	22.00.

AvATAr 2: el senTido 
del AguA (sAlA iCe).
dl.	 15.45,	19.30.
dt.	 15.45,	19.30.
dc.	 15.45,	19.30.
dj.	 15.45,	19.30.

AvATAr 2: el senTido 
del AguA (vose).
dj.	 19.45.

el gATo Con BoTAs: 
el ÚlTiMo deseo 
Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dl.	 16.00,	17.00,	18.00,	19.00.
dt.	 16.00,	17.00,	18.00,	19.00.
dc.	 16.00,	17.00,	18.00,	19.00.
dj.	 16.00,	17.00,	18.00,	19.00.

el peor veCino 
del Mundo 
Dirigida per Marc Forster. 
Amb Tom Hanks, Rachel 
Keller, Manuel Garcia-Rulfo, 
Kailey Hyman, Cameron 
Britton, Mike Birbiglia, Lavel 
Schley i Mariana Treviño. 
Drama.
dl.	 16.00,	20.00.
dt.	 16.00,	20.00.
dc.	 16.00,	20.00.
dj.	 16.00,	20.00.

el río de lA irA 
Dirigida per Randall 
Emmett. Amb Jack Huston, 
Robert De Niro, John 
Malkovich, Dale Dickey, 
Willa Fitzgerald, Lindsay 
Pulsipher, Swen Temmel i 
Tierney Smith. Thriller.
dl.	 16.30,	20.15,	22.15.
dt.	 16.30,	20.15,	22.15.
dc.	 16.30,	20.15,	22.15.
dj.	 16.30,	20.15,	22.15.

holy spider (ArAñA 
sAgrAdA) 
Dirigida per Ali Abbasi. Amb 
Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi 
Bajestani, Arash Ashtiani, 
Forouzan Jamshidnejad, 
Mesbah Taleb, Alice Rahimi i 
Sara Fazilat. Drama.
dl.	 20.10,	22.30.
dt.	 20.10,	22.30.
dc.	 20.10,	22.30.
dj.	 20.10,	22.30.

inspeCTor sun 
y lA MAldiCión 
de lA viudA negrA 
Dirigida per Julio Soto 
Gurpide. Animació.
dl.	 16.00.
dt.	 16.00.
dc.	 16.00.
dj.	 16.00.

M3gAn 

Dirigida per Gerard 
Johnstone. Amb Allison 
Williams, Violet McGraw, 
Ronny Chieng, Brian Jordan 
Alvarez, Jen Van Epps, Arlo 
Green i Michael Saccente. 
Thriller.
dl.	 18.30,	20.30,	22.30.
dt.	 18.30,	20.30,	22.30.
dc.	 18.30,	20.30,	22.30.
dj.	 18.30,	20.30,	22.30.

M3gAn (ATMos).
dl.	 16.15.
dt.	 16.15.
dc.	 16.15.
dj.	 16.15.

operACión ForTune:  
el grAn engAño 

Dirigida per Guy Ritchie. 
Amb Jason Statham, Aubrey 
Plaza, Josh Hartnett, Cary 
Elwes, Hugh Grant, Bugzy 
Malone i Eugenia Kuzmina. 
Acció.
dl.	 16.00,	18.15,	20.30,	22.45.
dt.	 16.00,	18.15,	20.30,	22.45.
dc.	 16.00,	18.15,	20.30,	22.45.
dj.	 16.00,	18.15,	20.30,	22.45.

poker FACe 

Dirigida per Russell Crowe. 
Amb Russell Crowe, Liam 
Hemsworth, RZA, Aden 
Young, Steve Bastoni, 
Daniel MacPherson, Brooke 
Satchwell i Paul Tassone. 
Thriller.
dl.	 16.15,	18.15,	22.15.
dt.	 16.15,	18.15,	22.15.
dc.	 16.15,	18.15,	22.15.
dj.	 16.15,	18.15,	22.15.

rezA por el diABlo 

Dirigida per Daniel Stamm. 

Amb Jacqueline Byers, 
Virginia Madsen, Ben Cross, 
Colin Salmon, Nicholas 
Ralph, Christian Navarro, 
Lisa Palfrey i Debora 
Zhecheva. Terror.
dl.	 21.00,	22.45.
dt.	 21.00,	22.45.
dc.	 21.00,	22.45.
dj.	 21.00,	22.45.

WhiTney housTon: 
i WAnnA dAnCe 
WiTh soMeBody
Dirigida per Kasi Lemons. 
Amb Stanley Tucci, Clarke 
Peters, Naomi Ackie i Ashton 
Sanders. Biogràfica.
dl.	 22.25.
dt.	 22.25.
dc.	 22.25.
dj.	 22.25.

zoe y TeMpesTAd 

Dirigida per Christian 
Duguay. Amb Mélanie 
Laurent, Pio Marmai, 
Carmen Kassovitz, Kacey 
Mottet Klein, Carole 
Bouquet, Charlie Paulet i 
Hugo Becker. Drama.
dl.	 16.15.
dt.	 16.15.
dc.	 16.15.
dj.	 16.15.

Cinema Alhambra

la garriga

As BesTAs
Dirigida per Rodrigo 
Sorogoyen. Amb Denis 
Ménochet, Marina Foïs, Luis 
Zahera, Diego Anido, Marie 
Colomb, Luisa Merelas, José 
Manuel Fernández i Federico 
Pérez Rey. Drama.
dl.	 19.15.

Miguel Ángel 
(el peCAdo)
Dirigida per Andrei 
Konchalovsky. Amb 
Alberto Testone, Yuliya 
Vysotskaya, Orso Maria 
Guerrini, Jakob Diehl, Glen 
Blackhall i Adriano Chiara-
mida. Drama.
dl.	 17.00.

suro
Dirigida per Mikel Gurrea. 
Amb Vicky Luengo, Pol 
López, Ilyass El Ouahdani, 
Josep Estragués i David Par-
cet. Drama.
dl.	 21.30.

Ocine

sant Celoni

AvATAr 2: el senTido 
del AguA
Dirigida per James Cameron. 
Amb Zoe Saldana, Michelle 
Yeoh, Sam Worthington, 
Kate Winslet, Oona Chaplin, 
Giovanni Ribisi, Stephen 
Lang i Sigourney Weaver. 
Ciencia ficció.
dc.	 19.00,	20.30.

AvATAr 2: el senTido 
del AguA (3d hFr)
Dirigida per James Cameron. 
Amb Zoe Saldana, Michelle 
Yeoh, Sam Worthington, 
Kate Winslet, Oona Chaplin, 
Giovanni Ribisi, Stephen 
Lang i Sigourney Weaver. 
Ciencia ficció.
dc.	 18.00,	21.45.

el gATo Con BoTAs. 
el ÚlTiMo deseo
Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dc.	 18.00.

el río de lA irA

Dirigida per Randall 
Emmett. Amb Jack Huston, 
Robert De Niro, John Malko-
vich, Dale Dickey, Willa Fit-
zgerald, Lindsay Pulsipher i 
Tierney Smith. Thriller.
dc.	 18.15,	20.00,	22.00.

M3gAn
Dirigida per Gerard Johns-
tone. Amb Allison Williams, 
Violet McGraw, Ronny 
Chieng, Brian Jordan Alva-
rez, Jen Van Epps, Arlo Green 
i Michael Saccente. Thriller.
dc.	 18.00,	22.30.

operACión ForTune: 
el grAn engAño
Dirigida per Guy Ritchie. 
Amb Jason Statham, Aubrey 
Plaza, Josh Hartnett, Cary 
Elwes, Hugh Grant, Bugzy 
Malone i Eugenia Kuzmina. 
Acció.
dc.	 20.15.

rezA por el diABlo
Dirigida per Daniel Stamm. 
Amb Jacqueline Byers, Virgi-
nia Madsen, Ben Cross, Colin 
Salmon, Nicholas Ralph, 
Christian Navarro, Lisa 
Palfrey i Debora Zhecheva. 
Terror.
dc.	 22.45.

El periodisme que t’acompanya

9magazin.cat
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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’Arxiu”, 
fotografies antigues. Fins al 
24 de febrer. 

Sala Aire F. “Femmes en résis-
tance”, exposició del 40è ani-
versari 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.

Delegació del Vallès Oriental 
del Col·legi de l’Arquitec-
tura Tècnica de Barcelona. 
“Rehabilitem”, exposició sen-
sorial i interactiva.

Lliçà d’Amunt

Biblioteca Ca l’Oliveres. 
“Lliçà d’Amunt i més”. 

Quadres a l’oli i dibuixos 
de diferents espais de Lliçà 
d’Amunt i d’altres poblacions, 
de Joaquim Clavero. Fins al 28 
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. Lectura del veredicte, 
aquest divendres a les 19.00. 
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.

Montseny

Casal de Cultura. “Les 
esquelles d’en Jaume” i “El 
Parc Natural del Montseny. 
Un diàleg entre l’home i el 
territori”. Permanents.

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.

Sala Delger. “The lost art of 
Keeping our Children Priva-
cy”, de Dom Fernández. Del 
13 al 29 de gener.

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”. 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.

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. 

La Garriga

Granja cafeteria La Mila. 
“Ressorgir”, acrílics de 
Carmen Tafalla. Fins a finals 
de gener.

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.

EXPOSICIONS 

CARDEDEU 
“NÚRIA DURAN. 
POBLES NÒMADES”. 
Museu. Fins al maig.

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€

Parets del Vallès

Plaça de la Vila. 36è 
Pessebre monumental de 
l’Agrupació Pessebrista 
Parets del Vallès. Fins al 22 
de gener. 

“Llibres i contes temàtica 
medieval”. Biblioteca Can 
Rajoler. Fins al 29 de gener.

“Orquestres i llibertat 
(Museu Antològic 
de Barcelona)”. Sala 
d’exposicions Can Rajoler. 
Fins al 29 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.

Can Ramis. “Dibuixos i 
relats”. Dibuixos a partir de 
microrelats del col·lectiu 
d’escriptores Pasta de Full. 
Alumnes de Batxillerat 
artístic, Institut Baix 
Montseny.  Fins al 28 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.

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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Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’

Fa 30 anys 
18/1/1993

“Granollers fa 
l’ull gros, però 
Mollet multa 
amb 8.000 
pessetes per 
no dur cinturó 
de seguretat”

Fa 20 anys 
13/1/2003

“Daniel Cortés, 
nou alcalde 
de Montornès a 
quatre mesos de 
les eleccions”

Fa 10 anys 
14/1/2013

“Granollers 
supera la prova 
del Mundial 
d’Handbol 
masculí”

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 16 a 19. 
✚ XAVIER CASAS 
Pl. Francesc Macià, 2.  
Tel. 93 168 29 97 | dies 16 a 19.

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
✚ NOVA, 73 
Carretera Nova, 73.  
Tel. 93 135 21 70 | dies 16 a 19.

Granollers
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 16 a 19.

Lliçà d’Amunt
✚ DELIA PININ 
C. Anselm Clavé, 139. Tel. 93 
456 84 09 | dilluns a dissabte, de 
9 a 21h; diumenge, de 9 a 14h.

Llinars del Vallès
✚ VALENZUELA 
C. de l’Església, 2. Tel. 93 841 03 
03 | cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 16. 
✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17 | dia 17.  
✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 18. 
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 19.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 16. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 12.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 17. 
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 18. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 19.

Montornès del Vallès
✚ NORD  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 16. 
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 17. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 18. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 19.

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
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 61. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 17. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 18. 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 19.

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

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

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

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

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

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Brams i plors que la 
Rebeca ja practicava de molt petita. Poca 
poca / 2. Que minso que ha quedat, en Guixé, 
alterant-se. Se sol aixecar amb algun engany 
/ 3. Quinto de litre. La nòvia del d’abans, que 
té ganes de dibuixar. Cep escapçat / 4. Esban-
deix el ruixat. Temporada que ja sol néixer 
marcada / 5. Mitja ració de xoriço. La dona de 
l’emperador, la de la via / 6. No és qüestió de 
boscos, ans d’arbres. La Hilda les duia al cor 
/ 7. Pregar per aquest estrany invertit. Organ 
de l’orella d’allò més equilibrat / 8. Desfigu-
ra per evitar que quedi mal depurat. Unitat 
mínima de consum del cavall / 9. Reunió en 
absència dels vocals. Penyores per alliberar 
els promesos francesos. Generació que no hi 
entenia de déus ans de deus / 10. Raus, pares, 
ets. Refresc que indica el to de la jornada / 
11. Remor de ronc. Fascinat per uns insòlits 
caients. A les últimes van les primeres / 12. 
Fabricant de llibres. Pamflet amb pedigrí / 13. 
Introducció a la sexologia en anglès. Localitat 
siciliana denunciada per un aristòcrata.

VERTICALS: 1. Descans llegint el diari en 
secció. D’ordres no en donen, ans odres / 
2. El més passat de moda de Texas. Teixits 
aigualits. Entre el noble i son territori / 3. 
Tan carregat de floritures que sembla do-

blement avar. Disposa de cigonyal, aquest 
arbre? / 4. Renill davant la decapitació d’en 
Seguí. Bufant com un brut?: no, esquitxant 
/ 5. Es lleva a toc de corneta i glop de cer-
vesa. Arriscat, perillós / 6. Enmig del fum. 
Interpreta la banda sonora de la sopa. Indicis 
d’iridescència / 7. Enemics per Casos Espe-
cials. Tants com, ai!, antany. Encara ronca / 8. 
Tendir a l’extravagància. Tot i ser un mar-
supial tothom el troba tan mono / 9. Mesuri 
amb la mà posada al revés. Pastat sense farina 
/ 10. Quan ve al cor, malament rai. És a les 
ungles com la psicosi a la closca. 50% de butà 
/ 11. Melindros que haurien de menjar més 
melindros. Pels de Vallirana són un record 
de malson / 12. Menjar de rucs, el pontífex. 
Deixa-la allà, que només és brossa.
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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.

torrEllEs DE llobrEGat

2X1
EN L’ENTRADA

GraNollErs

20%
A LES

pòLISSES

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

barcEloNa

Amors
Dissabte, 21 de gener a les 20.00    Les Franqueses del Vallès

Teatre

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Bellavista
teatreauditori

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Vic

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

pENEllEs

2X1
EN LES
VISITES

GuIADES

Dilluns, 16 de gener de 2023 43
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Pintats
Als veïns de Canovelles 
se’ls ha girat feina. Si 
tenen temps o simple curi-
ositat poden entretenir-se 
a mirar i buscar cares 
conegudes al nou mural 
que s’ha estrenat a la pla-
ça de la Joventut, sota el 
segell inconfusible de la 
seva autora, Pilarín Bayés. 
La reconeguda i estimada 
il·lustradora hi ha dibui-
xat alguns personatges 
habituals de la plaça. Però 
qui no vulgui buscar-hi 
cares conegudes sempre 
hi pot anar a contemplar 
aquest gran mural. G
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VISIÓ PERIFÈRICA

Vostè defineix la seva empresa amb 
el nom d’una família d’amfibis, la 
dels anurs. Per què?

Són els amfibis que no tenen cua 
i sempre m’han cridat l’atenció. Ells 
són uns bons aliats en el control de 
plagues perquè són silenciosos, efica-
ços i respectuosos amb el medi ambi-
ent. Em va semblar un nom adequat 
per a la meva empresa.

El canvi climàtic propicia que hi 
hagi més plagues?

El món està en canvi continu, però 
aquests canvis es produïen al llarg de 
milers d’anys. El problema d’ara és 
que els humans, amb la seva frenètica 
activitat, l’alterem molt ràpidament 
i fem desaparèixer espècies animals 
i vegetals gairebé a diari... Tindrem 
desplaçaments de fauna i canvis en 
la vegetació a un ritme mai vist. Les 
entrades d’espècies exòtiques amb el 
ritme actual de comerç global seran 
habituals. Les plagues no entenen de 
calendaris, sinó de temperatures o 
d’humitats. Les espècies que conside-
rem plaga solen ser estacionals. Per 
exemple, a l’hivern, coincidint amb el 
fred, no hauríem de tenir mosquits o 
puces, però ara els períodes de fred 
semblen cada vegada més curts. Amb 
fred menys intens, aquests animals 
allarguen o avancen els seus cicles, 
tenen períodes de descans mes curts 
i mantenen l’activitat durant més 
mesos.

En el cas de la vespa velutina, que 
estigui fent més calor fa que es des-
envolupi més o menys?

La vespa velutina procedeix del 
sud-est asiàtic, d’un clima amb tem-
peratures suaus i un grau d’humitat 
elevat. Tota la costa del Cantàbric i 
l’Atlàntic, de moment, sembla molt 
més favorable que la costa catalana, 
amb temperatures més altes i perí-
odes més secs. Tot i això, aquesta 
vespa ocuparà pràcticament tota la 
Península.

S’està controlant prou bé aquesta 
espècie invasora?

És evident que no. Si es fes bé no 

Armengol, de 56 anys, està al capdavant de l’empresa 
Anura Control de Plagues, amb seu a Sant Celoni. Pro-
bablement és una de les persones que més coneixement 
pràctic i teòric té sobre la vespa velutina al país.

en tindríem. No s’entén que, després 
de 18 anys que fa que va arribar a 
França, a cada petita part de territo-
ri que conquereix es repeteixin els 
mateixos errors, tant de gestió com 
de comunicació. Tota l’expansió de la 
vespa velutina a Europa ha estat per 
l’entrada d’una sola reina fecundada 
el 2004. Arribat al punt que estem 
ara, trobo a faltar a la premsa bona 
informació i sense fer sensacionalis-
me ni utilitzar un llenguatge bèl·lic. I 
cal ajuda als apicultors en la defensa 
dels seus apiaris. Aquesta desatenció 
que tenen fa que es facin actuacions 
amb més bona fe que encert i que 
poden perjudicar molt la biodiversi-
tat i les pròpies explotacions d’abelles 
de la mel. Per exemple, un grup de 
recerca de la Universitat de Girona 
ha demostrat que la trampa Koldo, 
ben implementada, ajuda molt a fer 
que les abelles treballin tot i tenir 
velutina depredant.

Sent respectuosos amb el medi 
ambient, caldrien empreses de con-
trol de plagues?

Sempre caldran empreses de 
sanitat ambiental i penso que cada 
vegada seran més necessàries perquè 
són les que poden garantir un bon 
ús dels biocides, que, a més, per si 
sols no solucionen res. Cal conèixer 
molt bé com aplicar-los, la biologia, 
la fenologia, l’etologia de l’espècie 
diana que volem tractar, l’entorn... 
i tenir en compte també la pre-
venció, per exemple, amb mesures 
correctores als edificis perquè no 
es reprodueixin. Tenim reglaments 
internacionals que regulen la fabri-
cació, el transport i l’ús dels biocides 
per protegir el medi ambient. I el 
que passa –sobretot amb la vespa 
velutina– és que es fan intervenci-
ons al medi natural per particulars, 
apicultors, protecció civil o policia 
municipal, sense tenir la capacitació 
professional necessària o fent servir 
productes que no es poden alliberar 
al medi.

Jesús Medina

ANTONI ARMENGOL, de Sant Celoni, expert 
en control de plagues
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“Les plagues no entenen de calendaris, 
sinó de temperatures i d’humitats”

ANATOMIA D’UN CANVI CLIMÀTIC (XX)
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