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Mitja dotzena de famílies 
del barri de Ca l’Esmandia, 
a Cànoves, continuen sense 
solució per als danys que 
va causar als seus habitat-
ges la tempesta Glòria. El 
gener de 2020, el temporal 
va ensorrar dues torres i va 
afectar-ne greument altres.

Damnificats 
pel ‘Glòria’ 
a Cànoves 
continuen 
sense casa

(Pàgina 5) Els veïns afectats pel temporal ‘Glòria’ al peu dels habitatges que es van esfondrar el 2020

Les Franqueses i Llinars, 
els municipis vallesans que 
més han progressat contra 
la segregació escolar

(Pàgines 2 i 3 i editorial)

Multitudinària inauguració 
de la Tèxtil Rase com a 
fàbrica de creació artística 
i cultural de Cardedeu

(Pàgina 17) 

Xavier Albó, fill de la 
Garriga, jesuïta i defensor 
dels pobles indígenes, ha 
mort a Bolívia a 88 anys

(Pàgina 9)
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Més d’un centenar de 
cavalls i una quarantena de 
carruatges participen en la 
cercavila dels Tres Tombs 
de Caldes, que recupera un 
nombrós públic al carrer 
després dels anys de restric-
cions per la covid. La festa 
de Sant Antoni Abat s’es-
campa arreu de la comarca.

Cavalls i 
carruatges 
desfilen 
solemnes 
per Caldes
Canovelles, 
Cardedeu, l’Ametlla 
i la Garriga també 
festegen Sant Antoni

(Pàgines 22 a 24) Benedicció dels animals a la cercavila dels Tres Tombs de Caldes aquest diumenge al matí

Primer triomf 
a casa del KH-7 
Granollers, 
contra l’Atlético 
Guardés (21-14)

(Pàgina 26)

El CF Mollet 
guanya el 
derbi vallesà 
de la setmana 
al Caldes (1-3)

(Pàgina 27)

Els treballadors d’Amazon a 
Martorelles aniran a la vaga si 
no milloren les indemnitzacions
L’empresa ofereix un xec únic de 3.000 euros pel trasllat a la planta de Saragossa

El futur de 
la plaça de la 
Malagarba de 
les Franqueses 
continua 
sense definir

(Pàgina 9)

(Pàgina 15)
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Les Franqueses i Llinars són les po-
blacions vallesanes de més de 5.000 
habitants que més han reduït la se-
gregació escolar de l’alumnat estran-

ger a Primària i a Secundària, respec-
tivament, des que el 2019 va entrar 
en vigor el Pacte contra la Segregació 
Escolar. Ho destaca un informe del 

síndic de greuges que també assenya-
la l’Ametlla com el segon municipi ca-
talà amb menys segregació a les aules 
de Primària.

Les Franqueses i Llinars, els 
municipis que més han reduït la 
segregació de l’alumnat estranger
L’Ametlla i Montornès són els que registren menys segregació a Primària i Secundària, respectivament

batre la segregació escolar és 
la detecció d’aquell alumnat 
que es troba segregat o és 
susceptible de trobar-s’hi. En 
aquest sentit, l’increment de 
la tasca de detecció per part 
de centres i administracions 
ha estat un dels elements 
que ens ajuden a entendre la 
reducció de la segregació al 
conjunt del país.”

Ho afirma l’adjunta de 
l’àrea de Defensa dels Drets 
dels Infants del síndic de 
greuges, Maria Jesús Larios, 
en declaracions a EL 9 NOU. 
“Si detectem aquest alumnat 
i fem una reserva de places a 
les escoles que es pugui ade-
quar al percentatge detectat, 
haurem fet un pas enda-
vant. I això és el que s’ha fet 
durant els darrers anys. S’ha 
treballat per adequar de mica 
en mica la reserva de places 
al nombre d’alumnes amb 
necessitats específiques”, 
afegeix. Segons Larios, la 
lluita contra la segregació 
escolar afecta àmbits on té 
competència el Departament 
de l’Educació de la Gene-
ralitat, però ha de comptar 
també amb la implicació dels 
municipis.

D’altra banda, des del 
síndic de gregues s’insisteix 
en els fruits que ha donat 
el Pacte contra la Segrega-
ció Escolar durant aquests 
quatre anys de vigència. Al 
preguntar-li si la disminució 
dels fluxos migratoris arran 
de la pandèmia podria haver 
influït en la millora de les 
xifres, l’assessor d’Infància 
del síndic i autor de l’infor-
me La segregació escolar a 
Catalunya, Bernat Albaigés, 
respon que “el comporta-
ment dels fluxos migratoris 
no ha tingut res a veure amb 
l’evolució de la segregació 
escolar. Si hi ha hagut aques-
ta reducció, és perquè s’han 
aplicat les directrius recolli-
des al pacte”.

Acció conjuntA 
Amb LA gEnErALitAt

Consultat per aquest periò-
dic, el regidor d’Educació de 
les Franqueses, José Antonio 
Aguilera, destaca “la bona 
feina que s’ha fet des de 
l’Ajuntament de forma con-
junta amb el Departament 
d’Educació, que és qui té la 

Granollers

O.S.

Les Franqueses del Vallès 
i Llinars són els municipis 
vallesans de més de 5.000 
habitants que més han 
reduït la segregació esco-
lar de l’alumnat estranger 
entre els cursos 2018/2019 
i 2022/2023 en les línies de 
Primària i de Secundària, 
respectivament. Concre-
tament, les Franqueses ha 
passat de tenir un índex 
de dissimilitud de 0,56 al 
principi d’aquest període, a 
registrar actualment un 0,4. 
Llinars, d’altra banda, ha 
passat del 0,33 al 0,19. Tots 
dos es troben entre els 30 
municipis catalans de més de 
5.000 habitants que més han 
reduït la segregació escolar 
durant els darrers anys. 

Ho destaca l’informe 
La segregació escolar a 
Catalunya del síndic de greu-
ges, que analitza l’evolució 

d’aquest fenomen arreu del 
país des de l’entrada en vigor 
del Pacte contra la Segre-
gació Escolar l’any 2019. 
Altres municipis del Vallès 
Oriental on s’han registrat 
descensos importants són 
Sant Feliu, Llinars, Mollet, 
Sant Celoni i l’Ametlla en el 
cas de Primària, i Parets en el 
cas de Secundària. Al conjunt 
de Catalunya, la segregació 
escolar s’ha reduït un 15% 
durant els darrers cursos.

Segons les dades del síndic 
de greuges, l’Ametlla és el 
segon municipi català amb 
nivells de segregació més 
baixos a Primària, tant a 

nivell d’alumnat estranger 
com d’alumnat amb neces-
sitats educatives especials 
(NEE), amb índex del 0,01 
i del 0,19 respectivament. 
Montmeló, Vilanova, 
Cardedeu i Lliçà d’Amunt 
també es troben entre les 
poblacions amb menys 
segregació a les aules de 
Primària. En el cas de Secun-
dària, la taula vallesana 
l’encapçala Montornès, que 
és el desè municipi català 
amb menys segregació i té 
uns índex de 0,03 i 0,15, 
respectivament. En aquesta 
taula també hi figuren Lliçà 
d’Amunt i Santa Maria de 

Palautordera.
Alhora, Montornès és una 

de les poblacions de més 
de 5.000 habitants amb els 
índexs de dissimilitud més 
alts de Catalunya a Primà-
ria, amb un índex de 0,44 en 
l’alumnat estranger i de 0,18 
en l’alumnat amb NEE. Les 
Franqueses també té índexs 
elevats en aquesta categoria. 
A Secundària, Sant Feliu 
apareix com la població valle-
sana amb més segregació, 
amb índex de 0,33 i 0,10. La 
segueixen Canovelles, les 
Franqueses i Parets.

“Un dels factors més 
importants a l’hora de com-

MUNICIPI Estranger 
(2018/2019)

NEE
(2018/2019)

Estranger 
(2021/2022)

NEE
(2021/2022)

Estranger 
(2022/2023)

NEE
(2022/2023)

L’Ametlla del Vallès 0,12 0,05 0,04 0,02 0,01 0,19

Caldes de Montbui 0,35 0,35 0,25 0,27 0,3 0,34

Canovelles 0,18 0,07 0,12 0,06 0,1 0,05

Cardedeu 0,14 0,16 0,13 0,11 0,08 0,09

Les Franqueses del Vallès 0,56 0,21 0,41 0,21 0,4 0,24

La Garriga 0,18 0,14 0,2 0,17 0,19 0,18

Granollers 0,35 0,21 0,28 0,16 0,29 0,17

La Llagosta 0,22 0,04 0,23 0,16 0,22 0,22

Lliçà d’Amunt 0,13 0,04 0,14 0,06 0,09 0,11

Lliçà de Vall 0,27 0,1 0,24 0 0,31 0,03

Llinars del Vallès 0,35 0,31 0,29 0,32 0,23 0,3

Mollet del Vallès 0,33 0,19 0,26 0,23 0,22 0,21

Montmeló 0,04 0,18 0 0,07 0,04 0,11

Montornès del Vallès 0,45 0,43 0,46 0,23 0,44 0,18

Parets del Vallès 0,31 0,24 0,26 0,25 0,25 0,33

La Roca del Vallès 0,18 0,16 0,28 0,19 0,22 0,19

Sant Celoni 0,2 0,08 0,09 0,1 0,09 0,14

Sant Feliu de Codines 0,33 0,44 0,21 0,09 0,18 0,02

Sant Fost de Campsentelles 0,23 0,05 0,18 0,07 0,15 0,03

Santa Eulàlia de Ronçana 0,18 0,27 0,28 0,19 0,33 0,17

Santa Maria de Palautordera 0,18 0,13 0,22 0,15 0,25 0,09

Vilanova del Vallès 0,16 0,17 0,07 0,05 0,06 0,04

Evolució dels nivells de segregació escolar dels municipis de més de 5.000 habitants a Primària respecte al curs 2018/2019

Les dades fan referència als nivells que van de P3 fins a 6è de Primària. *NEE: Necessitats educatives especials
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montornès 
és el desè poble 

del país amb 
millors dades 
a Secundària

El síndic destaca 
els bons resultats 
del Pacte contra 

la Segregació 
Escolar

L’Ametlla és el 
segon municipi 

català amb 
millors xifres 

a Primària

A catalunya 
s’ha reduït 
un 15% la 

segregació en els 
darrers cursos



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 23 de gener de 2023 3SEGREGACIÓ ESCOLAR A LA COMARCA

competència a l’hora d’actuar 
sobre el terreny” en matè-
ria de segregació escolar. 
Aguilera també atribueix la 
reducció de l’índex de dissi-
militud a les aules de Primà-
ria al fet que “tot el municipi 
és zona única”. “Tenim cinc 
escoles, tres a Corró d’Avall i 
dues a Bellavista, i les famí-
lies poden triar la que més 
els convingui en funció del 
projecte educatiu.”

“Hem apostat clarament 
per totes cinc escoles. Fem 
trobades periòdiques amb 
les famílies i les acompa-

nyem perquè coneguin cada 
projecte i decideixin quin 
els agrada més, ja sigui a 
Corró d’Avall o a Bellavista”, 
afegeix Aguilera. Quant a 
Secundària, el regidor apun-
ta que “tenim dos instituts, 
un a Corró i un a Bellavista, 
i ens consta que cada família 
va on vol anar. Per tant, jo no 
parlaria de segregació”.

D’altra banda la regidora 
d’Educació de Canovelles, 
Laura Santano, atribueix 
l’elevat índex de segregació 
escolar a les aules de Secun-
dària del seu municipi al fet 

de disposar només de dos 
instituts, un dels quals, el 
Domus d’Olivet, es troba 
lluny del centre de la pobla-
ció i en unes instal·lacions 
provisionals en forma de 
barracons.

“Com a Ajuntament tre-
ballem amb una comissió 
de garanties que reparteix 
l’alumnat pels diferents cen-
tres. En el cas de Primària 
funcionem bé i els índexs de 
segregació són baixos. Però 
és cert que a Secundària no 
estem tan bé, i això es deu al 
fet que un dels dos instituts 

es troba com es troba”, expli-
ca Santano.

“El Domus d’Olivet por-
ta 11 cursos en situació de 
provisionalitat, a l’espera de 
tenir assignat un terreny on 
construir la seva seu defi-
nitiva i desprendre’s dels 
actuals barracons. Això és 
un greuge comparatiu amb 
l’altre institut del municipi, 
el Bellulla. Hem parlat amb 
famílies a les quals els agra-
dava el projecte educatiu del 
Domus d’Olivet, però el van 
descartar per qüestions logís-
tiques”, conclou Santano.

L’Ajuntament 
de Sant Feliu 
“discrepa”  
de l’informe 
del síndic

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant 
Feliu no està d’acord amb 
les dades de l’informe del 
síndic de greuges, segons 
el qual la població es tro-
ba entre els municipis 
catalans de més de 5.000 
habitants amb més segre-
gació a Secundària –vegeu 
pàgina 2–. “Aquest estudi 
parteix d’unes premisses 
de les quals discrepo. 
Pressuposa que l’alum-
nat estranger suposa una 
problemàtica, la qual cosa 
és discutible”, afirma la 
regidora d’Educació, Laura 
Petit, qui també puntua-
litza que “l’alumnat amb 
necessitats especials es 
detecta un cop al centre i 
a partir d’aquí es comença 
a treballar, per tant és una 
informació posterior a la 
matrícula”.

Petit diu que “qui deci-
deix el centre educatiu 
són els pares” i insisteix 
en les nombroses “actuaci-
ons i inversions fetes des 
de l’Ajuntament durant 
els darrers quatre anys” 
per reduir la segregació 
escolar. També considera 
que “titllar Sant Feliu com 
un dels pobles amb més 
segregació escolar està 
fora de lloc”.

Víctor Velasco, durant un acte del Casal del Mestre a Granollers

El Casal del Mestre alerta 
que encara queda “feina per 
fer” en matèria de segregació

Granollers

O.S.

Malgrat la reducció del 15% 
dels nivells de segregació 
escolar que s’ha registrat al 
conjunt de Catalunya des de 
l’entrada en vigor del Pacte 
contra la Segregació Esco-
lar, el Casal del Mestre de 
Granollers-Vallès Oriental 
fa una valoració en positiu 
d’aquesta dada. “És cert que 
hem millorat però encara 
queda molta feina per fer. 
La valoració no pot ser posi-
tiva perquè encara no s’ha 
fet prou per revertir la situ-
ació”, apunta el president de 
l’entitat, Víctor Velasco, en 
declaracions a EL 9 NOU.

Des de les administracions 
encara no s’està fent tot allò 

que es podria i caldria fer 
per erradicar la segregació 
de les aules”, afegeix Velas-
co, qui assegura: “Des del 
Casal del Mestre seguirem 
treballant per reduir-la.”

Justament, el Casal del 
Mestre ha convocat de cara 
al 4 de febrer una xerrada-
debat sobre segregació esco-
lar que analitzarà la situació 
tant a Granollers com al 
conjunt de la comarca. Serà 
a 2/4 d’11 a l’espai La Saleta 
del carrer Torras i Bages 
–l’antic Gra–, sota el títol de 
“Ciutat educadora o ciutat 
segregadora?”, i comptarà 
amb la presència de Belen 
Tascón, presidenta d’AF-
FAC, i Josep Sànchez, docent 
i membre de la plataforma 
PEDEP.

L’índex 
de dissimilitud,  
eina per mesurar la 
segregació escolar

Granollers

L’eina que més sol utilitzar-
se per mesurar la segregació 
escolar és l’índex de dissi-
militud, un indicador que 
assenyala el percentatge 
d’alumnat d’un determinat 
territori que caldria redistri-
buir per garantir que hi ha 
una distribució equilibrada 
del conjunt de la població 
escolar. L’índex de dissimi-
litud pren valors del 0 a l’1, 
o bé del 0% al 100%. Com 
més elevat sigui el valor, més 
alt és el grau de segregació 
escolar del territori que s’es-
tà estudiant. Des del síndic 
de greuges s’insisteix que es 
tracta d’una mesura relativa i 
no absoluta, que mesura com 
d’equilibradament estan dis-
tribuïts dos grups, l’alumnat 
ordinari i el vulnerable, al 
llarg de tota la xarxa educa-
tiva.

Evolució dels nivells de segregació escolar dels municipis de més de 5.000 habitants a Secundària respecte al curs 2018/2019

MUNICIPI Estranger 
(2018/2019)

NEE
(2018/2019)

Estranger 
(2021/2022)

NEE
(2021/2022)

Estranger 
(2022/2023)

NEE
(2022/2023)

Caldes de Montbui 0,31 0,3 0,34 0,26 0,24 0,25

Canovelles 0,2 0,05 0,34 0,17 0,33 0,1

Cardedeu 0,05 0,29 0,15 0,06 0,15 0,1

Les Franqueses del Vallès 0,12 0,07 0,22 0,22 0,31 0,21

La Garriga 0,21 0,19 0,14 0,21 0,15 0,1

Granollers 0,26 0,12 0,2 0,1 0,19 0,08

La Llagosta 0,13 0,18 0,18 0,11 0,16 0,11

Lliçà d’Amunt 0,11 0,32 0,07 0,17 0,04 0,17

Llinars del Vallès 0,33 0,08 0,33 0,08 0,19 0,08

Mollet del Vallès 0,24 0,2 0,24 0,16 0,22 0,12

Montornès del Vallès 0,09 0,04 0,08 0,03 0,03 0,15

Parets del Vallès 0,4 0,07 0,25 0,24 0,27 0,23

Sant Celoni 0,15 0,1 0,2 0,04 0,2 0,07

Sant Feliu de Codines 0,32 0,35 0,37 0,41 0,33 0,03

Santa Maria de Palautordera 0,01 0,03 0,06 0,31 0,05 0,34

Les dades fan referència als nivells que van de primer a quart d’ESO. S’han exclòs els municipis que tenen menys de dos centres de Secundària.
*NEE: Necessitats educatives especials
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Xavier Albó en una imatge de l’any 2016
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Uns vianants travessen el pas per damunt de la C-17 ja reobert

Figaró

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Figaró va 
reobrir divendres a primera 
hora del matí la passera de 
vianants que travessa la C-17 
per damunt i que connecta 
el centre del poble amb el 
barri de l’Estació. El pont 
estava tancat des de finals de 
desembre, quan es van detec-

tar unes esquerdes a la biga 
principal de formigó del via-
ducte arran de l’impacte que 
va rebre d’un camió. La reo-
bertura es va fer efectiva un 
cop el Departament de Terri-
tori va comunicar a l’Ajunta-
ment que havia enllestit les 
reparacions a la passera.

En detectar l’esquerda, 
l’Ajuntament va comunicar 
la incidència a Carreteres 

Figaró reobre 
la passera de vianants  
per damunt de la C-17

de la Generalitat i va decidir 
tancar el pas de vianants 
com a mesura preventiva. La 
Generalitat va fer una ins-
pecció de l’estructura, que va 
determinar que no hi havia 
afectacions greus. Amb tot, 
va demanar al consistori que 
mantingués el pont tancat 
fins que es completessin les 
reparacions encaminades a 
evitar que, amb el pas del 
temps, l’esquerda causada 
per l’impacte es pogués anar 
fent més gran. 

Els treballs van començar 
la matinada de dilluns de la 
setmana passada i s’han fet 
de nit per no afectar la circu-
lació per la C-17.

Mor a 88 anys el jesuïta 
Xavier Albó, fill de la 
Garriga i establert a Bolívia

La Garriga

EL 9 NOU

El capellà jesuïta Xavier Albó 
Corrons, fill de la Garriga, va 
morir divendres amb 88 anys 
a la comunitat de Nuestra 
Señora de La Esperanza, de 
la ciutat de Cochabamba, a 
Bolívia, on vivia. Albó havia 
patit el cap de setmana ante-
rior un accident cerebrovas-
cular i va ser ingressat en un 
hospital. Li va passar després 
d’uns dies en què la seva 
salut ja s’havia anat deterio-
rant de manera progressiva. 
Després d’uns dies d’ingrés 
hospitalari, va tornar a la 
comunitat La Esperanza, on 
va acabar morint cap a les 10 
del matí hora de Bolívia, el 
país on s’havia traslladat feia 
71 anys, quan només en tenia 
17. La mateixa comunitat va 
acollir la vetlla. El funeral 
es va fer dissabte al matí a la 
parròquia de la companyia 
de Jesús de Cochabamba. 
Després, va ser enterrat al 
cementiri general.

A banda de la seva faceta 
com a religiós, Xavier Albó, 
nascut a la Garriga el 4 de 
novembre de 1934, era lin-
güista, filòsof, teòleg, geò-
graf i antropòleg. Des de la 
seva arribada a Bolívia, es va 
implicar amb els pobles indí-
genes del país i es va dedicar 
al seu estudi i hi va conviure. 
Això el va convertir en un 
dels investigadors impulsors 
i “convençuts de l’estat pluri-
nacional i de les autonomies 
indígenes”, destaquen des 
la Companyia de Jesús a 
Bolívia, que va anunciar la 
mort del religiós i li va agrair 
una vida “d’entrega al país a 

través de la seva tasca intel-
lectual i de compromís social 
amb les poblacions més vul-

nerables”.  El defineixen com 
“un intel·lectual incansable” 
i un “curiós incorregible”. 

Xavier Albó va ser un dels 
tres fundadors l’any 1971 del 
Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinato 
(CIPCA), del qual també va 
ser un dels primers directors. 
El compromís social amb el 
país que el va acollir és un 
dels elements que destaquen 
els jesuïtes bolivians.

És autor d’una extensa 
bibliografia relacionada amb 
la realitat de les poblacions 
indígenes de Bolívia. Bona 
part va quedar recollida en 
els quatre volums de Xavier 
Albó. Obres selectes. La cara 
índia i camperola de la nostra 
història (1990). Des de la 
Fundació Xavier Albó va con-
tribuir al desenvolupament 
de les ciències socials orien-
tades a la recerca.

Al llarg de la seva vida, 
havia rebut nombroses dis-
tincions: premi de la Hiros-
hima Foundation for Peace 
and Culture (1998), premi 
internacional Linguapax 
(2015), doctor honoris causa 
per la Universitat Major de 
San Andrés (2016) i per la 
universitat de San Simón o 
l’orde Condor dels Andes en 
grau de cavaller (2016).

Xavier Albó era germà de 
Núria Albó, escriptora i que 
va ser la primera alcaldessa 
de la democràcia a la Gar-
riga. Era fill d’una família 
de sis germans. El seu pare 
va morir durant la Guerra 
Civil. Santi Collell, rector de 
la Garriga, destaca els anys 
de dedicació de Xavier Albó 
a l’Església i “sobretot a la 
gent més necessitada”. Ha fet 
una “tasca admirable” i un 
“treball encomiable” a Sud-
amèrica, diu Collell.

Nombroses mostres de condol

Càritas denuncia 
la presència 
de persones 
dormint al carrer 
tot i el fred

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El grup de voluntaris de 
Càritas de la parròquia de 
Bellavista, a les Franqueses, 
que dona suport a les perso-
nes sense llar, denuncia que 
hi hagi persones dormint al 
carrer a l’àrea de Granollers 
aquests dies d’onada de fred. 
L’entitat té controlats uns 
tres casos, ha explicat el rec-
tor de Bellavista, Pepe Baena.

Segons Baena, es tracta de 
persones que han exhaurit 
recursos habituals com l’al-
berg per a transeünts que 
gestiona la Creu Roja de 
Granollers. És així per situ-
acions afegides com proble-
màtiques relacionades amb 
la salut mental. 

Amb tot, Baena defensa 
que, amb les condicions 
adverses d’aquests dies, cal-
dria buscar un suport que 
els evités haver de dormir 
al carrer o en cotxes. “Seria 
bo treballar per oferir altres 
recursos a aquestes perso-
nes. Hauríem de pensar què 
voldríem si fos un familiar 
nostre. Són persones a qui el 
carrer no ajuda gaire”, sosté.

Per això, defensa que cal-
dria “un recurs” i “almenys 
oferir-lo encara que llavors 
poguessin dir que no”. 
Recorda l’esforç que es va 
fer durant la pandèmia de 
la covid habilitant un espai 
en un pavelló de Granollers 
per als sensesostre. A banda, 
creu que seria interessant fer 
un recompte de les persones 
que estan dormint al carrer a 
l’àrea de Granollers.

La Creu Roja manté opera-
tiu l’alberg de dormir a per-
sones sense sostre. Amb tot, 
a Granollers, no ha activitat 
un dispositiu específic per 
l’onada de fred aquests dies.

Des dels 17 anys va dedicar la vida a l’estudi i ajuda de les comunitats indígenes

La Garriga

EL 9 NOU

Entre les persones que van 
reaccionar a la mort de 
Xavier Albó Corrons, hi ha 
la del president de Bolívia, 
Luis Arce. “Lamentem la 
mort del pare jesuïta que va 
fer seva la lluita pels drets 
dels més humils i dels nos-
tres pobles indígenes. Va 
ser el clar exemple que la 
revolució i la religió poden 
anar de la mà”, va escriure 
el cap d’estat a les seves xar-
xes socials. 

També van expressar el 
condol nombroses entitats 
de Bolívia com la Univer-

sitat Salesiana de Bolívia, 
la Universitat Catòlica 
Boliviana, la Red Eclesial 
Panamazònica (REPAM), el 
Centro de Investigación y 
Promoción del Campesina-
to o entitats socials com la 
Fundación Jubileo, la Fun-
dación Irfa, l’Observatorio 
San Calixto o la Fundación 
Acción Cultural Loyola 
(ACLO), entre d’altres. 

A la Garriga, la parròquia 
de Sant Esteve tindrà un 
record per a ell en la missa 
de funerals que es fa cada 
dimecres a les 7 de la tarda 
en record de les persones 
del poble que han mort en 
els darrers dies.
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Una pancarta 
perquè la seva 
reivindicació 
no s’oblidi
Cànoves i Samalús 

Les dues famílies que van 
veure com es va ensorrar 
casa seva a la urbanització 
Ca l’Esmandia i els veïns 
de les parcel·les situades 
just damunt, també afecta-
des, van penjar dissabte al 
migdia un pancarta en un 
mur de la casa de la família 
Ferrés que va quedar dret. 
“Tres anys sense casa, tres 
anys sense solucions”, diu el 
text. Els afectats volen que 
la seva situació no caigui en 
l’oblit i reclamen la implica-
ció de les administracions. 
Les parcel·les on es van 
ensorrar les dues cases 
estan igual que van quedar 
perquè no s’ha pogut fer 
cap desenrunament. Aquest 
dijous tenen previst anar al 
ple municipal de Cànoves i 
Samalús.
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Tres anys del temporal 
‘Glòria’, tres anys sense casa

Cànoves i Samalús

Ferran Polo

Tres anys després del Glòria, 
l’impacte del temporal conti-
nua ben visible al barri de Ca 
l’Esmandia, a Cànoves. Aquí, 
la matinada del 22 de gener 
de 2020 es van ensorrar dues 
torres pel desplaçament de 
les terres de la vessant de 
la muntanya que també va 
afectar altres cases situa-
des al costat i les parcel·les 
superiors. L’avinguda de Ca 
l’Esmandia continua tallada 
al trànsit perquè la terra i 
algunes restes de les dues 
cases continuen ocupant part 
de la calçada. 

Les dues famílies que van 
perdre la casa no han rebut 
cap compensació econòmica: 
la seva asseguradora no els 
indemnitza i el Consorci de 
Compensació d’Asseguran-
ces tampoc se n’ha fet càrrec. 
La família Ferrés, una de 
les dues que va veure com 
casa seva s’enfonsava, tenen 
data a primers de març per 
al judici per la reclamació al 
Consorci de Compensació 
d’Assegurances. Fins ara, 
però, tot han estat “malde-
caps i decepcions”, explica en 
Carles Ferrés, el fill gran. Ells 
van anar a viure a casa dels 
avis, a Sant Julià d’Alfou, on 
encara viu la parella i el fill 
petit. En Carles s’ha pogut 
independitzar. 

La veïna de la casa del 
costat, que feia un any que 
hi vivia quan hi va haver el 
temporal Glòria, va perdre la 
demanda, en el seu cas con-
tra la companyia assegurado-
ra. Però la casa és inhabitable 
pels danys estructurals que 
presenta i ha deixat de pagar 
la hipoteca que tenia.

L’altra família que va per-
dre la casa és de les Franque-
ses, on viuen. Havien com-
prat la torre feia un parell 
d’anys per anar-hi a passar 
els caps de setmana pensant 
en un dels seus fills que té 
una discapacitat. Ells estan 
pendents de com va el judici 
dels Ferrés per presentar 

també una demanda al Con-
sorci de Compensació. Un 
mateix advocat representa 
els interessos de la majoria 
dels afectats.

Tampoc han rebut cap 
tipus de compensació els 
veïns de les parcel·les situa-
des just damunt i que tenen 
adreça al carrer Josep Vicenç. 
Sergio Ruiz i la seva família 
van tornar a viure a la casa 
de Ca l’Esmandia l’estiu de 
l’any passat. Fins aleshores, 
havien llogat un altre habi-
tatge. “No podíem continuar 
fent front a tantes despeses”, 
explica. Viure aquí, però, “és 
angoixant perquè veus que 
les esquerdes es van fent 

grans i que el terreny con-
tinua movent-se”, afegeix. 
Tenen una autocaravana, on 
s’instal·len quan plou. “Per 
nosaltres, que no plogui és 
un descans.” “Ara feia temps 
que no veníem i, almenys, la 
part de baix de la casa ha bai-
xat un metre més”, observava 
Carles Ferrés, aquest dissab-
te, en una visita a les restes 
de la casa on va créixer.

La família de Xavier 
Duran, també veïns del car-
rer Josep Vicenç, continua 
vivint en un pis de lloguer a 
Cardedeu i no han tornat a la 
torre de Ca l’Esmandia, per la 
qual continuen fent front a 
la hipoteca. També a la resta 

de despeses com l’IBI, la taxa 
d’escombraries o les factures 
de l’aigua i la llum. “Tot ens 
ho cobren igual”, lamenta 
Duran. Ells també han posat 
alarma a la torre. “Ens van 
intentar ocupar la casa, sort 
de l’alarma”, diu aquest veí 
de Ca l’Esmandia. 

 Els veïns denuncien que 
no s’hagi fet cap actuació 
i reclamen més implicació 
de l’Ajuntament. “Pressi-
onem perquè vagin a totes 
les institucions per donar 
a conèixer la situació”, diu 
Sergio Ruiz, que considera 
que els moviments que ha fet 
el consistori han estat per la 
pressió dels veïns. “L’Ajun-
tament ho veu com un tema 
particular però creiem que 
és un tema general”, sosté 
Duran. Segons explica Ruiz, 
ara hi ha pendent una troba-
da amb l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC) i aquest 
any l’Ajuntament destinarà 
diners a fer un estudi sobre 
com afecta l’aigua del subsol 
al carrer Josep Vicenç. 

POR QUE CAIGUIN

“La por és que, si un dia 
cauen 200 o 300 litres d’ai-
gua, la casa pot caure. Volem 
que hi hagi una solució, vin-
gui d’on vingui, per poder 
tornar a casa”, apunta Duran. 
“No s’ha mogut res”, lamen-
ta aquest veí, que critica la 
posició de les asseguradores 
i del Consorci de Compensa-
ció. “L’asseguradora diu que 
la clàusula no ho cobreix i 
el Consorci que no cobreix 
corriments de terres, només 
inundacions. Però si hi va 
haver un corriment de terres 
va ser per l’aigua. Es passen 
la pilota els uns als altres.” 
També han portat el cas a la 
Sindicatura de Greuges.

L’Ajuntament ha encarregat 
un estudi per reobrir el carrer
L’alcalde insisteix que treballen conjuntament amb els veïns

Cànoves i Samalús

F.P.

L’Ajuntament ha encar-
regat un estudi i projecte 
per poder reobrir el pas de 
vehicles per l’avinguda de 
Ca l’Esmandia. Estan pen-
dents de rebre la proposta, 
ha explicat l’alcalde, Josep 

Cuch, que també comenta 
que té pendent una trobada 
amb el director dels serveis 
territorials de Presidència 
de la Generalitat per parlar 
d’aquest tema. “Anem tre-
ballant”, assegura Cuch, que 
afegeix que ho fan “conjun-
tament” amb els veïns de les 
cases afectades.

Els veïns alerten que si la 
solució per reobrir el carrer 
passa per fer un mur dins 
de les parcel·les on es van 
enfonsar les cases això pot 
condicionar la recuperació, 
en un futur, dels solars. 
També temen que, amb el 
carrer reobert, la seva situa-
ció s’oblidi encara més. 

Mitja dotzena de famílies de Ca l’Esmandia, a Cànoves, continuen sense una solució 
per als danys de la tempesta de gener de 2020 que va ensorrar dues torres



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 23 de gener de 20236

Notes ben saludables

FS
M

D’esquerra a dreta, Albert Coll, Emily Malcov, Àlex Caparrós, Jaume Duran, Mireia Dionisio, Josep Mas, Estela Mas, 
Josep Solà i Dafne Solà, en l’acte de divendres a l’Hospital de Mollet

FS
M

Josep Mas ‘Kitflus’ va interpretar una de les seves composicions dedicades a la ciutat de Mollet

Mollet del Vallès

J.V.

“La música és salut i iniciati·
ves com aquesta són impor·
tantíssimes per fer arribar la 
música a tothom”, va dir el 
director de la Fundació Sani·
tària Mollet (FSM), Jaume 
Duran, divendres, durant la 
presentació de l’anomenat 
Racó Musical Mestre Solà, 
un espai a l’entrada de la 
cafeteria de l’Hospital de 
Mollet, a la plaça del Roure, 
on s’ha instal·lat un piano de 
mitja cua que a partir d’ara 
estarà a disposició de tothom 
en l’horari d’obertura de la 
cafeteria. 

“Entronca amb el nostre 
model d’atenció centrat en 
les persones que té a veure 
també amb la part intel·
lectual i artística i amb l’art·
teràpia, que està molt relaci·
onada amb el benestar de les 
persones. Millorar la vida de 
la gent és en el nostre ADN”, 
afegia Duran, que remarcava 
el fet que ja es fa musicote·
ràpia a les residències de la 
fundació. Duran explicava 
que el piano estarà obert, per 
exemple, a l’ús d’alumnes de 
música, que s’hi podran fer 
actuacions amb l’acompanya·
ment d’altres instruments 
i que es podrà traslladar a 
altres espais de la fundació, 
com, per exemple, quan 
s’obri el futur edifici dedicat 
a la docència.

La creació del Racó Musi·
cal Mestre Solà ha estat pos·
sible gràcies a la col·laboració 
de Pianos Vius, una entitat 
sense ànim de lucre creada fa 
prop d’un any i mig. “L’espur·
na va ser la pandèmia. Vaig 
treure el piano electrònic al 
balcó de casa i tocàvem cada 

piano”, explica Albert Coll, 
de Pianos Vius. El de l’Hos·
pital de Mollet és el primer 
en un centre sanitari fora de 
la ciutat de Barcelona. És un 
piano fabricat per l’empresa 
Chassaigne Fréres, cedit per 
la família de Maria Lluïsa 
Carbonell i afinat per Jorque·
ra Pianos, que també en farà 
el manteniment.

La impulsora de la idea 
va ser la metgessa internis·
ta del Servei d’Urgències 
Estela Mas, de Mollet. “Ho 
vaig veure al Clínic i vaig 
pensar que estaria bé fer·
ho a Mollet perquè aquí hi 
ha molta tradició musical”, 
explicava.

AMB ELS FILLS  
DEL MESTRE SOLÀ

A l’acte d’inauguració hi van 
assistir Dafne Solà i Josep 
Solà, fills del mestre Josep 
Solà, que van posar de relleu 
la producció i la figura del 
músic i compositor molletà i 
la seva contribució a la músi·
ca nacional i internacional. 
També l’alcaldessa, Mire·
ia Dionisio. “És un honor 
acompanyar iniciatives com 
aquesta que uneixen la salut 
i la música a la nostra ciutat”, 
va dir.

L’acte va acabar amb la 
interpretació de peces a 
càrrec d’Emily Malcov, d’11 
anys, i Àlex Caparrós, de 25, 
els dos alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de 
Mollet, i del pianista i com·
positor molletà Josep Mas 
Kitflus, que va tocar una de 
les seves composicions dedi·
cada a la ciutat de Mollet.

També s’invertirà en la millora del Tenes, l’institut-escola i la piscina

Parets preveu la segona fase del 
casal d’avis al pressupost de 2023

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La finalització de la segona 
fase –i última– de les obres 
de reforma del casal d’avis 
Ca n’Oms, de Parets, és una 
de les inversions destaca·
des incloses al pressupost 
municipal d’aquest 2023 que 
es va aprovar de manera ini·
cial en un ple extraordinari 
divendres passat. Els comp·
tes pugen a un total de 29,1 
milions. Van rebre el suport 
de la majoria de govern: 

PSC i Sumem Esquerres. Els 
partits de l’oposició –ERC, 
Parets per la República·Junts 
i Ciutadans– hi van votar en 
contra.

Altres inversions des·
tacades són les obres de 
construcció del nou insti·
tut·escola, les actuacions de 
recuperació i millora de la 
llera del riu Tenes i la piscina 
descoberta. També es manté 
la despesa per a la socialit·
zació dels llibres de text de 
Primària i Secundària. 

En un comunicat, fonts 

municipals destaquen que el 
pressupost aprovat és “rea·
lista” i que “s’ha reajustat 
i reequilibrat”. També que 
l’augment de despeses de 
subministraments no afecten 
les aportacions en àmbits 
com el teixit associatiu, 
cultural, educatiu o en les 
accions de drets socials, via 
pública, seguretat o equipa·
ments. Les àrees amb més 
despesa són: serveis urbans 
(3,5 milions), equipaments 
(2,2), via pública (1,8) i drets 
socials i ocupació (1,7).

La Fundació Rivus convoca 
una nova edició dels premis  
a treballs acadèmics

Granollers

EL 9 NOU

La Fundació Rivus ha convo·
cat la vuitena edició dels pre·
mi a treballs acadèmics per a 
treballs relacionats amb l’ai·
gua i amb entorns fluvials. 
Els guardons porten el nom 
de Sergi Mingote, en record 
de qui va ser president de la 
fundació, del Consorci Besòs 
Tordera i alcalde de Parets. 

Hi poden participar alum·
nes de Batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà i de 
grau superior per treballs de 

recerca o treballs escrits de 
mòdul presentats durant el 
curs 2022/2023. Hi haurà un 
primer premi i dos accèssits 
per cada categoria. El primer 
premi és una targeta regal 
de 250 euros per la compra 
de productes tecnològics, 
llibres, música o material 
educatiu. El premi per als 
accèssits és de 150 euros. Els 
centres educatius dels alum·
nes premiats també reben la 
mateixa quantitat. En total, 
s’hi destinen 2.000 euros. El 
termini per presentar tre·
balls acaba el 30 de juny.

És el primer 
instrument que 

Pianos Vius posa 
en un hospital 

fora de Barcelona

tarda. Després, passejant pel 
carrer, la gent em parava i 
em deia ‘tu ets el del piano’. 

Vam donar·li voltes i vam 
decidir anar a tocar a llocs 
on calgués, com llars d’avis, 

centres de dia, hospitals, cen·
tres de salut mental... I on no 
n’hi ha, mirem de trobar un 

L’Hospital de Mollet posa un piano a disposició de tothom a l’entrada de la cafeteria
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Josep Maria Farnés durant l’exposició de la ponència dijous al Museu

Dilluns, 23 de gener de 20238

“Va ser un atac a una ciutat”
Josep Maria Farnés presenta noves dades sobre l’assalt dels carlins a Granollers 
que es va produir el 17 de gener de 1875, durant la Tercera Guerra Carlina a Catalunya

Granollers

F.P.

“No va ser només un atac 
militar, va ser un atac a una 
ciutat.” D’aquesta manera va 
descriure Josep Maria Farnés 
l’assalt de Granollers que van 
fer la nit del 17 de gener de 
1875 uns 3.000 carlins. Va 
ser en la ponència “L’assalt 
de Granollers pels carlins 
(17 de gener de 1875): 
noves aportacions”, que va 
presentar dijous al vespre 
al Museu en un acte orga-
nitzat pel Centre d’Estudis 
de Granollers. Farnés, veí de 
Marata, ha ampliat el treball 
que va fer l’any 1981 a partir 
de noves informacions. “40 
anys després de presentar 
aquella ponència, la informa-
ció accessible a través de les 
hemeroteques digitals m’ha 
permès ampliar el treball 
amb una valuosa informació 
dels propis militars, tant de 
les forces atacants com dels 
defensors.” Aporta relats 
de primera mà com el de 
Serapio Noval, comandant 
militar de la caserna que hi 
havia a Granollers, i el del 
cap de l’exèrcit carlí al Prin-
cipat, Rafael Tristany. 

L’atac a Granollers passa 
durant la Tercera Guerra Car-
lina (1872-1876) en un con-
text de lluita entre les con-
cepcions polítiques de carlins 
i liberals. Arriba després 
d’altres atacs a Caldes (29 de 
juliol de 1873) i Cardedeu 

(6 de novembre del mateix 
any). L’assalt de Granollers 
es produeix poc després 
del nomenament d’Arsenio 
Martínez-Campos com a 
cap de l’exèrcit a Catalunya. 
Amb ell, canvia l’estratègia: 
passa de la defensa a l’atac i 
fixa com a objectiu la ciutat 
d’Olot, capital del carlisme 
a Catalunya. Rafael Tristany 
coneix les intencions i opta 
per “distreure el pla que pro-
jectaven” amb un atac a “una 
població fortificada propera 
a la capital [Barcelona] per 
obligar els militars a anar 
en la seva ajuda amb prio-
ritat davant de qualsevol 
operació”. I tria Granollers, 
“població importantíssima, 
no només per ser cap d’un 
dels partits judicials d’aquest 
Principat, també per ser una 
població rica i industrial col-
locada al centre del Vallès”, 
relata el mateix Tristany en 
les paraules recollides en la 
recerca de Farnés. 

L’assalt es fa la nit del 17 
al 18 de gener de 1875 coin-
cidint amb la diada de Sant 
Antoni Abat, molt celebrada 
aleshores. Comença poc 
abans de les 9 de la nit però, 
prèviament, detalla Farnés, 
“una setantena de carlins 
entraren per diferents portes 
de Granollers amb la inten-
ció de prendre mesures i aju-
dar a l’entrada de les tropes 
assaltants”. El mateix coman-
dant militar de la caserna 
de Granollers reconeix que 
“anaven vestits del país per 
no cridar l’atenció amb el 
fusell amagat sota la manta”. 
A l’assalt, hi participen uns 
3.000 homes. Comença per 
tres punts: per la carretera 
de Caldes, entre la porta 
del nord (la de Vic) i la del 
nord-oest anomenada La 
invencible; per l’estació del 
ferrocarril de Girona, i per la 
porta de Vic. 

La superioritat carlina era 
evident: uns 3.000 homes 

Jutgen un home 
per una agressió 
sexual a una 
menor a l’antic 
Bora Bora

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

La fiscalia demana 10 anys 
de presó per a un home acu-
sat d’agredir sexualment una 
noia menor d’edat a l’exteri-
or de l’antiga discoteca Bora 
Bora. Serà jutjat dilluns a 
l’Audiència de Barcelona per 
un delicte d’agressió sexual. 
A banda de la pena de presó, 
demana que s’estableixi la 
prohibició d’aproximar-se a 
menys de 1.000 metres de la 
víctima o de comunicar-s’hi 
durant 10 anys i una indem-
nització de 8.000 euros.

Segons la fiscalia, els fets 
van passar l’1 de març de 
2020. La menor era a les 
escales de la discoteca quan 
l’acusat va seure al seu costat 
i va intentar fer-li petons i va 
introduir la mà per sota dels 
pantalons tot i que ella “li va 
apartar la cara” i “li demana-
va que parés”. 

D’altra banda, l’Audiència 
jutjarà dijous un home acu-
sat d’agredir sexualment una 
dona amb discapacitat amb 
qui va coincidir en una plaça 
de Montornès el 24 d’octu-
bre de 2020. Li demana una 
pena de 15 anys de presó per 
un delicte d’agressió sexual, 
10 anys per una agressió 
sexual en grau de temptativa, 
4 anys per robatori amb inti-
midació i un any i mig per 
amenaces.

Un nou llibre aprofundeix en 
el llegat de Francesc Maspons 
a Bigues i Catalunya
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D’esquerra a dreta, Josep Maria Olivé; l’alcalde, Joan Galiano; l’autor del llibre, Lolo Garcia, i el regidor Jesús Cano

Bigues i Riells del Fai

Roger Rams

El centre cívic i cultural El 
Rieral de Bigues va acollir 
aquest dissabte al migdia 
la presentació del llibre 
Francesc Maspons i Anglasell 
el nostre home a la societat 
de Nacions vida i obra 1872-
1966, escrit pel periodista 
Lolo Garcia. 

Amb la sala del casal de 
gent gran plena a vessar, 
l’autor va presentar l’obra 
acompanyat de familiars de 
Maspons, veïns del municipi 
i regidors locals i d’altres de 
pobles veïns. La presentació 
va comptar també amb una 
petita exposició que repassa 
la figura de Maspons on es 
combinaven fotografies amb 
relats escrits pel mateix Lolo 

Garcia sobre les diferents 
facetes i moments de la vida 
del personatge. S’hi recullen 
els orígens de la família, la 
seva obra com a escriptor, i 
sobretot la seva vida política 
tant durant la República com 
en el període de dictadura 
franquista. 

El llibre de més de 300 
pàgines és la segona obra 
escrita per Lolo Garcia sobre 
la figura de Francesc Mas-
pons. L’autor ha aprofundit 
en el llegat que Maspons va 
deixar, tant a Bigues, on va 
escollir morir, com sobretot 
a Catalunya. Garcia va par-
lar de Maspons com d’una 
persona amb un pensament 
molt avançat a la seva època 
i va recordar que molts dels 
temes cabdals sobre els que 
es va centrar la seva lluita 

segueixen pendents. Per 
exemple, va indicar, la cre-
ació d’un espai de memòria 
al Castell de Montjuïc de 

Barcelona, l’ampliació de l’ae-
roport del Prat, la importàn-
cia econòmica dels esports 
d’hivern a les comarques 

del Pirineu, i les seves dues 
grans batalles lingüístiques 
pel que fa l’ús oficial del cata-
là: l’escola i la justícia.

armats contra una guarnició 
militar d’uns 300 soldats 
en una ciutat que aleshores 
tenia uns 4.600 habitants. 
Les defenses es van fer for-
tes a la rectoria i la caserna. 
“La intensa lluita va durar 
fins a les 5 de la matinada i 
Tristany va desistir d’apo-
derar-se’n davant de la 
grandíssima dificultat que 
comportava per ser edificis 
de sòlida construcció, aïllats 
dels altres i trobar-se defen-
sats per tota la guarnició de 
la plaça”, relata Farnés.

Però mentre que la meitat 
dels 3.000 carlins sostenen 
aquest atac, l’altra meitat “es 
dedica al saqueig i a cometre 
tota mena d’atrocitats sobre 
la població civil”. “Els carlins 
tiraven a terra portes de les 
cases, robaven joies i diners, 
violaven dones i incendiaven 
les cases.” També buscaven 
persones concretes per 
assassinar-les o maltractar-
les. De matinada, marxen de 
Granollers amb 34 ostatges, 
que retindran durant dies 
fins que es pagui pel seu 
rescat. 

Farnés destaca la inci-
dència que va tenir l’atac a 
Granollers. A la ciutat: “La 
població restà acovardida per 
possibles nous atacs carlins 
atès que la guerra encara no 
s’havia acabat.” I fora: “La 
tragèdia va commoure pobla-
cions veïnes del Vallès que 
també es prepararen per la 
seva defensa”, comenta.
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Un dels accessos tancats a la plaça de la Malagarba, la setmana passada
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Les Franqueses encara no ha definit 
el futur de la plaça de la Malagarba, 
tancada des de fa més d’un any
Els veïns de Can Mònic, en terme de Granollers, denuncien que persisteix la inseguretat a la zona

Les Franqueses del Vallès

O.S.

L’Ajuntament de les Fran-
queses encara no ha definit 
quin serà el futur de la plaça 
de la Malagarba, a tocar 
del terme municipal de 
Granollers, que porta més 
d’un any tancada al públic 
i està pendent d’un estudi 
urbanístic per reordenar-
la i resoldre els problemes 
d’inseguretat que havien 
denunciat els veïns de la 
zona. Mentrestant, els matei-
xos veïns afirmen que la 
inseguretat persisteix, i fins 
i tot qüestionen les mesures 
que va adoptar el consistori 
el mes de novembre de 2021. 
Consultat per EL 9 NOU, 
l’equip de govern ha declinat 
fer cap declaració al respecte 
d’aquest fet.

“Ha passat més d’un any, 
però tot segueix com abans. 
L’Ajuntament de les Fran-
queses ens va prometre que 
tancaria la plaça, però no ho 
ha fet. Es va limitar a posar 
un tancat metàl·lic al seu 
dia, però això no serveix 
de res perquè sempre hi ha 
algú que talla les brides i 
s’emporta les tanques, de 
manera que la plaça segueix 
oberta i accessible. Ens hem 
queixat en diverses ocasions 
i hem presentat nombroses 
instàncies, però no ens fan 
cas. Sembla que al consistori 
no li interessi aquesta zona, 
malgrat trobar-se al seu 
terme municipal”, afirma el 
president de l’Associació de 
Veïns de Can Mònic, Gaspar 
Avellaneda.

Tot i ser part de Granollers, 

Can Mònic es troba a tocar 
de la Malagarba i és un dels 
barris més afectats pels pro-
blemes d’inseguretat que 
van motivar el tancament de 
la plaça. “Des que s’hi van 
instal·lar les tanques es veu 
una mica menys moviment a 
dins del parc, però el proble-
ma encara és lluny de resol-
dre’s”, afegeix Avellaneda, 
qui també denuncia activi-
tats il·lícites com ara tràfic i 
consum de drogues en altres 
punts del mateix entorn, com 
la plaça delimitada pel tram 
final dels carrers Girona i 
Primer Marquès de les Fran-
queses –en terme municipal 
de Granollers–, darrere de 
l’oficina del SOC.

Consultats per aquest peri-
òdic, els partits de l’oposició 

a l’Ajuntament de les Fran-
queses també coincideixen 
a assenyalar que la manca 
de seguretat no s’ha resolt, 
i neguen tenir coneixement 
de cap projecte per reobrir la 
plaça. “No se’ns informa de 
res. Hem preguntat en diver-
ses ocasions en quin estat es 
troba l’estudi de la plaça, i 
sempre se’ns ha respost que 
s’hi està treballant des d’Ur-
banisme. Però no se’ns ha 

informat de cap projecte ni 
se’ns hi ha deixat participar”, 
afirma la portaveu d’Imagina 
Esquerra en Comú (IEC), 
Imma Ortega.

Aquesta formació ha estat 
molt crítica amb el tanca-
ment de la plaça, i qüestiona 
la idoneïtat d’una actuació 
urbanística a l’hora de resol-
dre una problemàtica que 
considera de caire social. 
“Un problema de tràfic i con-
sum de drogues no es resol 
tancant la plaça i podant els 
arbres perquè hi hagi més 
llum, sinó posant més agents 
de carrer que detectin quin 
és el perfil del consumidor i 
determinin quina és la millor 
manera d’ajudar-lo. Tancar 
el parc no soluciona la pro-
blemàtica, només la trasllada 

d’un lloc a un altre. Tenim 
un problema social, i no pas 
d’urbanisme”, afegeix Orte-
ga, qui també reclama “més 
actuació conjunta entre els 
ajuntaments de les Franque-
ses i Granollers”.

Des de Cs, Amador Doncel  
també insisteix que “tancar 
la plaça no és una solució 
definitiva, perquè en lloc de 
resoldre el problema el que 
fas és desplaçar-lo”. El por-
taveu de Cs valora positiva-
ment tant el tancament de la 
plaça com la poda de l’arbrat 
per millorar-hi la visibilitat, 
però lamenta que el projecte 
urbanístic faci un any que 
està aturat. “No la podem 
tenir tota la vida tancada, per-
què pertany a tots els veïns 
de les Franqueses. Algun dia 
l’haurem de reobrir, i quan 
ho fem hem d’haver resolt 
les seves mancances.” Doncel 
proposa instal·lar jocs infan-
tils a la plaça i adequar-la a les 
activitats esportives i d’oci. 
“Si li donem un ús a la plaça, 
ja l’haurem transformat. I de 
nit la podem tancar perime-
tralment tal com es tanca, per 
exemple, el parc Torras Villà 
de Granollers.”

La portaveu de la SAL-
CUP, Eva Navarrete, consi-
dera que “el problema no 
es resoldrà tancant el parc, 
posant càmeres i podant 
arbres, sinó fent prevenció. 
Quan les Franqueses tenia la 
meitat de la població actual, 
disposava de dos educadors 
de carrer. Ara que s’ha doblat 
la població, no en tenim cap. 
Una problemàtica com la que 
envolta l’entorn de la Mala-
garba només es pot resoldre 
a llarg termini, i si no ens hi 
posem no ho farem mai”.

En la mateixa línia s’ex-
pressa la regidora no-adscrita 
Dolors Amaro. “El problema 
que tenim a la Malagarba no 
és urbanístic sinó de convi-
vència, i va més enllà de la 
plaça. De problemàtiques 
similars en podem trobar 
també en altres punts de 
Bellavista com la plaça Espa-
nya. Calen educadors de car-
rer i persones que treballin 
des de la proximitat”, afirma.

Avellaneda:  
“Ha passat  

més d’un any, 
però tot segueix 

com abans”
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Davinia Qui durant la conferència de dijous a la sala Tarafa

Gran Centre celebra el vintè 
aniversari del cicle de conferències

Granollers

J.V.

La por de mostrar-nos tal 
com som i l’exigència de ser 
perfectes són cares d’una 
mateixa moneda: creure que 
no som com hauríem de ser. 
Aquest va ser el punt de par-
tida de la conferència “Tor-
nar a ser nosaltres mateixos”, 
que va fer dijous al vespre a 

la sala Tarafa de Granollers 
Davinia Qui, experta en 
tècniques d’exploració de la 
consciència. Es la primera 
conferència del cicle “El 
repte de ser persona avui”, 
que organitza l’associació de 
comerciants Gran Centre i 
que aquest any compleix 20 
anys des dels seus inicis.

Montse Causa, de Gran 
Centre, va presentar l’acte, 

al qual van assistir mig cen-
tenar de persones i va posar 
de relleu el fet d’haver orga-
nitzat conferències durant 
20 anys seguint el compro-
mís de Gran Centre amb la 
ciutat, la cultura, el comerç 
i la solidaritat. Les properes 
conferències les faran Teresa 
Pagès, el 16 de febrer, i el 
psicòleg Xavier Guix, el 24 
d’abril.

Davinia Qui va parlar dijous de la por de mostrar-nos tal com som
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El secretari general de Junts, Jordi Turull, i l’alcade i candidat a la reelecció, Raül Garcia, a l’Ateneu de Sant Celoni
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Raül Garcia: “Crec en un Sant 
Celoni i la Batllòria en positiu”
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Corchado, al centre, amb l’alcaldessa Barnusell i l’alcalde Cordero, divendres
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Vinaixa durant la presentació de la seva candidatura diumenge al migdia

El candidat del PSC diu que la seguretat serà una de les prioritats

Corchado anuncia una unitat 
canina de policia a les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

J.V.

El candidat del PSC a l’al-
caldia de les Franqueses, 
Juan Antonio Corchado, ha 
afirmat que la seguretat 
és una de les prioritats del 
seu programa. En l’acte de 
presentació, divendres, al 
centre cultural de Bellavista, 
davant d’unes 150 persones, 
Corchado va anunciar la 
creació d’una unitat canina 
de la Policia Local, així com 
la policia de proximitat i un 
punt fix de policia a Bellavis-

ta. En aquest sentit, no es va 
estar de criticar els seus socis 
de govern de Junts quan va 
dir que la setmana entrant 
s’anunciaria la creació 
d’aquest punt. “Però aquest 
policia deixarà d’estar al car-
rer”, advertia.

De fet, Corchado remar-
cava el fet que “quan en un 
govern de coalició hi ha dues 
ànimes molt diferents això 
fa que no només ho podem 
criticar sinó que tenim la 
responsabilitat de millorar-lo 
i avançar molt més”.  El can-
didat va afegir: “Tenim més 

de 120 propostes elaborades 
de forma participativa” i 
n’esmentava d’altres com els 
plans d’ocupació per als joves 
i els majors de 50 anys “vin-
culats a les nostres empreses, 
amb formació perquè puguin 
desenvolupar la seva feina 
aquí al nostre municipi. 

En un acte presentat per 
la regidora Marta Reche i 
acompanyat de l’alcaldessa 
de Granollers, Alba Barnu-
sell, i el de Canovelles, Emili-
io Cordero, Corchado també 
es va referir a la necessitat 
de mesures contra les ocu-

pacions il·legals i delictives 
d’habitatges i d’altres com 
un servei de fisioterapeuta 
gratuït per a gent gran, un 
bo cultural per als joves i 
material escolar gratuït per 
a alumnes de Secundària. En 

aquest sentit, va acusar Junts 
d’haver frenat aquesta mesu-
ra a Primària quan el PSC 
va sortir temporalment del 
govern. “Va ser el primer que 
va fer Junts”, va assegurar 
Corchado.

ERC proposa la creació d’un 
consell de poble a Vilamajor

Sant Celoni

Pol Purgimon

La presentació de Raül 
Garcia per a la reelecció a 
l’alcaldia de Sant Celoni, 
divendres al vespre a l’Ate-
neu, va començar amb sor-
presa. Veïns, personalitats 
del teixit associatiu del poble 
i autèntics tòtems de Junts, 
com Xavier Trias o Josep 
Rull, reaccionaven a través 
d’un vídeo a la candidatura 
de l’alcalde. Elogis per aquí i 
per allà. Per a un Raül Garcia 
que feien destacar per la seva 
“capacitat de lideratge”, per 
ser un alcalde “tranquil”, 
amb “esperit de servei” i 
per haver-se convertit en el 
batlle del Glòria, la covid i la 
crisi energètica. 

Tots plegats es van enco-
manar a la sort d’un alcalde 

que aspira a repetir mandat 
després de quatre anys al 
capdavant del municipi. 
“Han estat quatre anys molt 
durs. Potser per sortir cor-
rents. Però estic a tope”, va 
remarcar Garcia. L’alcalde 
tindrà quatre mesos més per 
convèncer els veïns d’un pro-
jecte, el de Junts, que va ini-
ciar una nova etapa el 2019 
amb un equip de govern jove 
i que encara té reptes: donar 
continuïtat al projecte de pis-
cina municipal descoberta o 
el nou POUM, en què Garcia 
es va emplaçar a continuar 
treballant al proper mandat. 

Davant hi tindrà un PSC 
reforçat amb la reaparició 
de l’exalcalde Joan Castaño 
com a número 2, a qui ja li 
van caure alguns pals durant 
la presentació de divendres. 
“Crec en un Sant Celoni i la 
Batllòria en positiu”, els va 
repetir. L’alcalde, en canvi, 
va tenir paraules d’agraï-
ment per a ERC, amb què 
comparteix equip de govern. 
L’acte també va comptar 
amb la participació del 
secretari general de Junts, 
Jordi Turull, i va acabar amb 
l’alcalde i regidors entonant 
Camins, de Sopa de Cabra.

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

ERC de Sant Antoni va pre-
sentar Enric Vinaixa com a 
cap de llista per a les muni-
cipals. Serà la segona vegada 
que Vinaixa encapçalarà la 
llista després que el 2015 
ocupés el segon lloc. En un 
acte aquest diumenge va des-
tacar el paper del grup. “Em 
presento perquè hi ha d’ha-
ver una cara visible, però res 

seria possible sense un gran 
equip de persones.” 

El cap de llista va reivin-
dicar el treball d’ERC al 
govern del 2015 al 2019: “Es 
va aconseguir que millo-
ressin coses, transformar el 
que havia sigut massa temps 
igual.” Aquesta mandat a 
l’oposició, ERC “ha donat 
suport al govern” en aque-
lles coses que consideraven 
“ben fetes”, com les campa-
nyes de comerç o habitatge. 

“Com a oposició hem estat 
constructius.  Ara volem ser 
constructors.” Vinaixa va 
avançar alguns dels punts del 
programa, com les polítiques 
energètiques, millora de les 
polítiques d’habitatge, equi-
paments, urbanitzacions o la 
creació del Consell del Poble 
per pactar els grans projec-
tes. Va estar acompanyat del 
conseller d’Empresa, Roger 
Torrent; alcaldes, regidors i 
direcció d’ERC a la comarca.

L’alcalde busca la reelecció amb l’objectiu de donar continuïtat a grans projectes per al municipi
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Particulars i comunitats de propie-
taris tenen una oportunitat favora-
ble per a la reforma dels habitatges. 
Els fons europeus Next Generation 
inclouen partides per afavorir reha-
bilitacions que comportin millores 
en l’eficiència energètica tant de 
l’habitatge com de tota la comu-
nitat. Per aconseguir les ajudes 

comunitàries, que poden arribar 
fins al 80% del cost de les obres, fa 
falta una millora mínim del 30% en 
eficiència de l’edifici. En els cas dels 
habitatges es poden rebre les sub-
vencions per modificar tancaments, 
canvis de finestres o el canvi de 
sistemes de climatització que subs-
titueixin les energies fòssils.

Ajuts per a unes cases 
més eficients

C. Josep Maria de Sagarra, 68
Tel. 93 870 72 05 · Granollers

granollers@gremielectricitat.com
www.gremielectricitat.com

Per a la seva seguretat, instal·ladors autoritzats

Ctra. comarcal C-35 Vial paral·lel, 78 Pol. Can Pàmies - SANT CELONI
Tel. 93 848 19 05 - naranjo@naranjocuines.com - www.kuchentime.com 
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DISSENY EN 3D

BARBANY
a r t e s a n s d e l a p e d r a

PROJECTES CONSTRUCTIUS

OBRA NOVA
Plurifamiliars, unifamiliars, xalets, 
estructures de formigó...

REHABILITACIÓ
Reformes, recuperacions, 
restauracions, cases, masies, 
teulades, façanes...

MANTENIMENT
Industrial, comunitats i particular
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· ASSESSORAMENT TÈCNIC ·

· PROJECTES ·
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www.grupsubirats.com
Tel. 659 00 63 98
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El PSC escull per 
unanimitat Nacho 
Simón com a cap de 
llista a Lliçà d’Amunt
Unes 300 persones participen al sopar socialista
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Nacho Simón, candidat del PSC, agraïa el suport de la militància en el sopar d’aquest divendres

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

L’assemblea del PSC de Lliçà 
d’Amunt va ratificar per una-
nimitat, divendres, la candi-
datura de Nacho Simón per 
tornar a liderar la llista en 
les eleccions d’aquest maig. 
Unes 300 persones van parti-
cipar en el tradicional sopar 
socialista d’any nou que va 
donar el tret de sortida a la 
campanya del PSC. “Vull con-
tinuar sent alcalde per millo-

rar la vida dels meus veïns i 
veïnes. Per totes les persones 
que ens donen suport i con-
fien en el nostre projecte de 
transformació”, va dir Simón. 
“La feina dels darrers 15 
anys ens avala”, va afegir.

Simón va destacar la 
importància de l’equip que 
l’acompanya. “Tinc un grup 
de regidors i regidores que 
prioritzen l’estima a les per-
sones per davant de tot.” A 
més, “tenim una gran capaci-
tat de gestió i transformació 

del municipi”. “Tenim grans 
projectes de futur per als 
joves, per a la protecció de la 
gent gran, per als infants i el 
gran projecte de desenvolu-
pament del nou centre urbà”, 

va enumerar. 
El primer secretari del PSC 

al Vallès Oriental, Jonatan 
Martínez, va ressaltar el 
tarannà de Simón. “No ven 
fum, ni idees difuses. L’avala 

la transformació que ha vis-
cut Lliçà d’Amunt de la seva 
mà.” Simón va rebre el suport 
de Pilar Díaz, alcaldessa d’Es-
plugues de Llobregat i dipu-
tada a la Diputació.

En Comú Podem de Granollers 
defensa el soterrament de la ronda Sud
Granollers Patrícia Segura, cap de llista d’En Comú Podem 
a Granollers, va defensar el soterrament de la ronda Sud 
per eliminar l’impacte de sorolls, contaminació i divisió 
física que la infraestructura té als barris del sud de la ciu-
tat. Per Segura, la prohibició de camions és “un petit pas” 
però “no és suficient”. Els comuns porten una moció al ple 
del Parlament d’aquesta setmana on demanen el soterra-
ment del tram urbà de la C-352. També altres accions enca-
rades a millorar la mobilitat en transport públic al Vallès. 
Segura ho va reclamar, per exemple, per als polígons.

FE
ER

R
A

N
 P

O
LO

Sumem per les Franqueses presenta  
el seu projecte a veïns de Bellavista
Granollers/les Franqueses Sumem per les Franqueses, 
la plataforma de participació ciutadana que lidera Dolors 
Amaro, va presentar-se en un acte participatiu que es va fer 
dissabte al Centre Cívic Nord, a Granollers. Hi van partici-
par unes 60 persones, la majoria veïnes del barri Bellavista. 
La quinzena de membres del grup van fer diverses inter-
vencions i van demanar als assistents expressar les seves 
inquietuds i propostes per al barri.
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El PSC posa la feina feta com a aval 
per continuar governant Montmeló

PS
C

Rodríguez va rebre el suport de Meritxell Batet, presidenta del Congrés

Montmeló

EL 9 NOU

Pere Rodríguez, alcalde de 
Montmeló i candidat a la 
reelecció pel PSC, va posar la 
feina feta durant aquest man-
dat com a aval per continuar 
governant al municipi. En 
la presentació d’aquest diu-
menge, Rodríguez va recor-
dar projectes que han tirat 
endavant aquests anys com 
la nova residència i centre de 
dia, el tanatori, la instal·lació 
de graderies a la Sala Poli-
valent i la implantació dels 
contenidors intel·ligents per 
a la recollida de brossa. Tam-
bé l’aposta per les polítiques 
socials. “Aquest 2022 hem 
destinat més d’un milió d’eu-
ros en subvencions i ajuts 
i durant la pandèmia vam 

fer tot el possible per ser al 
costat de qui ho necessitava”, 
va indicar l’alcalde que va 
apuntar que repeteix perquè 
tenen “molts projectes” que 
encaren “amb força i il·lusió”. 

Rodríguez va rebre el 

suport de Meritxell Batet, 
presidenta del Congrés, i de 
Jonatan Martínez, primer 
secretari del PSC al Vallès 
Oriental. “És el millor candi-
dat que podria tenir el muni-
cipi”, va dir Martínez. 

Tardà i Nuet donen 
suport a Ara Mollet-
ERC en un acte
Mollet del Vallès 

Els polítics Joan Tardà i Joan 
Josep Nuet van participar 
diumenge en una parada 
informativa d’Ara Mollet-
ERC a la rambla Fiveller, 
coincidint amb els actes 
de la festa major de Sant 
Vicenç. Ara Mollet-ERC 
havia de fer la matinada de 
diumenge una festa a la sala 
Kèfem però es va suspen-
dre per un tancament que 
l’Ajuntament va decretar 
divendres d’aquest espai 
d’oci nocturn.
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EL 9 NOU

Ja han passat dos anys de 
l’entrada en vigor del Pacte 
contra la Segregació Esco-
lar a Catalunya, un acord 
signat el 2019 pel síndic de 
greuges, el Departament 
d’Educació, més d’un cente-
nar d’ajuntaments i agents 
de la comunitat educativa. És 
important aquest concepte 
de segregació escolar perquè, 
si no s’evita, pot arribar a 
fracturar la cohesió social. 
Que els alumnes de famílies 
nouvingudes o amb necessi-
tats especials (NEE) es con-
centrin en aquella o aquella 
altra escola o institut i que 
la resta de famílies fugin 

d’aquests centres i portin 
els fills a escoles i instituts 
monocolors incompleix el 
dret de qualsevol nen o nena 
a una educació en igualtat 
d’oportunitats, tal com recull 
la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant de l’ONU. Cal que 
els centres escolars d’una 
mateixa zona tinguin una 
composició social similar, 
d’acord amb la realitat.

Les Franqueses i Llinars 
han estat els municipis valle-
sans de més de 5.000 habi-
tants que més han reduït la 
segregació escolar de l’alum-
nat estranger a Primària i a 
Secundària, respectivament, 
des que va entrar en vigor el 
Pacte contra la Segregació 
Escolar el 2019, segons un 
informe del síndic de greu-
ges. Altres pobles i ciutats 

amb descensos importants 
han estat Sant Feliu de Codi-
nes, Mollet, Sant Celoni, 
l’Ametlla i Llinars, en el cas 
de Primària, i Parets, en el 
cas de Secundària. Arreu 
de Catalunya, la segregació 
escolar s’ha reduït un 15%, 
un avanç segurament massa 
tímid.

Repartir equilibradament 
l’alumnat a les escoles i ins-

tituts ha de continuar sent 
una prioritat de la Generali-
tat i els ajuntaments, amb el 
suport actiu i l’acompanya-
ment de tota la comunitat 
educativa (el professorat, les 
famílies i fins i tot l’alum-
nat). Però, per aconseguir-
ho, sovint calen més recursos 
humans o inversions per 
millorar i adequar edificis i 
instal·lacions. El Pacte contra 
la Segregació Escolar s’acom-
panya d’aquest subtítol: “Un 
compromís per a l’èxit edu-
catiu.” Certament, és vetllant 
per l’equitat i la inclusió 
escolar com un país avança 
gràcies a l’eina poderosa de 
l’educació de qualitat per a 
tothom.

Menys segregació per a 
un Vallès més cohesionat

L'actualitat del Vallès Oriental
continua a les nostres xarxes socials.
Seguiu                          ?

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

Aquest dimarts 24 de gener se celebra el Dia Inter-
nacional de l’Educació. La veritat és que se cele-
bren dies internacionals per a les causes més inver-
semblants que ens puguem imaginar, però dedicar 
un dia a l’educació trobo que és oportú.

Quan parlem d’educació, fonamentalment, 
fixem la mirada en els sistemes d’ensenyament 
com ara les escoles, instituts o universitats. Tot i 
això, l’educació inclou un univers tan ampli que 
supera de llarg els estudis i els títols. Podríem dir 
que en la vida d’un infant, d’un jove o d’un adult 
tot educa, fins i tot els detalls més quotidians. Per 
exemple no és el mateix llevar-se al matí i des de la 
finestra veure un arbre que veure una autopista.

L’aprenentatge que ens dona la interacció amb 

tot el que ens envolta dura mentre som vius. De 
fet, el procés educatiu dels éssers humans es per-
llonga fins al moment abans de la mort. Hi ha, 
doncs, molts altres principis que estan vinculats 
a l’educació que modelen les persones, que les 
afecten de forma significativa i que sobrepassen la 
dimensió instructiva o acadèmica.

Totes les predisposicions apreses culturalment 
segons les quals valorem objectes, altres persones, 
col·lectivitats, grups i institucions són la manifes-
tació del nostre sistema de creences, d’idees, és a 
dir, són la nostra cosmovisió. Per això, els criteris 
que guien les persones amb qui interactuem, que 
fan que escullin determinats posicionaments o els 
descartin, que segueixin determinades normes per 
jutjar o discernir situacions, etc. marquen també la 
nostra educació.

Són igualment educatius, doncs, els processos 
tant d’ordre intel·lectual, moral, com afectiu. Les 
emocions i els sentiments ens alliçonen al llarg de 
la vida: l’amor, l’alegria, la compassió, el rancor, 

la ràbia o la tristesa creen vincles entre nosaltres. 
Són estats que fan evidents les pròpies capacitats, 
les limitacions, les necessitats o les pors.

Així mateix, l’esfera familiar incideix en l’educa-
ció que rebem d’una forma remarcable. L’entorn en 
el qual s’insereix la família inclou els rols entre els 
diversos membres, la professió del pare i la mare 
(o d’aquells qui desenvolupen aquesta funció), les 
dinàmiques familiars, el nivell socioeconòmic, la 
situació geogràfica... En ser el primer espai d’aco-
llida de la persona, és on té lloc la criança, l’afer-
rament emocional, l’estimació, la construcció de la 
identitat o, al contrari, és l’origen de multitud de 
problemes.

En el Dia Internacional de l’Educació, al món 
occidental pensem majoritàriament en el marc 
escolar, que ha estat l’espai on tradicionalment 
s’ha desenvolupat l’ensenyament de diverses 
matèries del saber i el medi de socialització per 
excel·lència. En un dia com aquest en què solem 
posar el focus en la realitat educativa cal vetllar 
per aconseguir unes bones pràctiques educatives 
per a tothom i, especialment, per als infants de tot 
el món.

Tanmateix, em sembla convenient procurar tenir 
una visió al màxim d’àmplia possible sobre què ens 
educa. Per tenir present que, al marge dels conei-
xements, les competències i la bona autoestima 
que ens puguin transferir els sistemes educatius; 
també rebem per molts altres contextos l’aprenen-
tatge de codis, el sentit de pertinença i la segure-
tat. I de tot això en depèn, en bona part, la reduc-
ció de tot tipus d’analfabetismes.
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Dia Internacional de l’Educació

L’educació inclou un univers 
tan ampli que supera de llarg 

els estudis i els títols.  
A la vida d’un infant, d’un 
jove o d’un adult tot educa

Imma Torner Comulada

Professora de català i antropòloga
imma.torner1@gmail.com
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A Pep Pascual i Vilapua

En Sergi i la Bàrbara eren una parella que vivien a 
Barcelona. Ell era un cuiner que tenia un gran interès 
en les cuines populars d’arreu, sobretot la catalana. Ella 
regentava una sabateria que havia obert el seu avi, li atre-
ien molt les sabates de pell.

Tots dos negocis funcionaven prou bé. No tenien fills 
ja que no volien tenir lligams. Cada dos o tres anys feien 
un viatge d’uns tres mesos, que procuraven que estigués 
relacionat amb la feina d’ell, així aconseguien nous conei-
xements i obtenien més ingressos. A fi que no afectés 
la seva feina, ella deixava la sabateria a la que n’era la 
dependenta des de feia 15 anys. Li tenia molta confiança i 
hi havia una gran complicitat entre elles dues. 

En un dels viatges, la Bàrbara havia observat el calçat 
d’una tribu indígena que li havia cridat l’atenció. Com 
qui no vol la cosa i inspirant-se en aquell calçat dels abo-
rígens, va dissenyar un calçat per a cuiners i un altre per 
a cambrers. Animada pel Sergi va confeccionar-ne vuit 
parells, que van calçar-se els cambrers i cuiners en un 
petit esdeveniment. Aquelles sabates van ser elogiades 
per tothom. Vista la bona acollida, va procurar millorar-
les. Va mantenir diverses reunions amb professionals de 
primer nivell i fruit d’aquests trobades va resoldre com 
fer el calçat més còmode, més atractiu. En definitiva, més 
vendible. Amb aquest nou disseny va participar en un 
programa d’emprenedoria i va assolir-ne la producció. En 
el món dels restaurants i hotels de luxe es considerava 
un motiu de distinció que cuiners i cambrers portessin 
aquell calçat.

Però la Bàrbara no es va deixar enlluernar per aquell 
èxit, sabia perfectament que podia ser efímer i va conti-
nuar amb la seva sabateria de barri. Va continuar atenent 
els seus clients de sempre, gent senzilla, i va mantenir la 
mateixa dependenta. 

Ell, en Sergi, treballava en projectes propis, sempre 
relacionats amb la gastronomia popular. No regentava 
cap restaurant però feia de cuiner en alguns esdeveni-
ments. Sempre creava un menú singular per a l’ocasió. A 
més, feia d’assessor d’alguns restaurants i empreses d’ali-
mentació, alhora que col·laborava amb alguns mitjans de 
comunicació.

En Sergi va rebre una oferta per anar a treballar al 
Perú. L’Andreu, un català que s’hi havia establert, volia 
obrir un restaurant amb una carta de plats de la cui-
na popular peruana. Havia tingut uns primers contac-
tes amb els que estaven considerats els millors cocs del 
país però ara volia conèixer el seu parer. Feia temps que 
sabia de la seva tasca d’assessor i estava convençut que 
podia ser-li molt útil. En Sergi va anar a visitar-lo, van fer 
diverses reunions i com a resultat d’aquestes en va sortir 
una proposta: que anés a fer de xef de cuina durant sis 
mesos, que tingués dos pinxes i un ajudant de cuina i que 
treballés exclusivament amb ell als fogons. Passats els 
sis mesos valorarien si el restaurant funcionava i, sobre-
tot, si podia continuar sense la seva participació diària a 
la cuina. Si era així, continuaria com a assessor, fent la 
feina via internet de manera continuada i, com a mínim, 
dues visites presencials l’any. En Sergi va demanar-li 
dues setmanes per a valorar-ho i respondre. L’Andreu ho 
va acceptar.

Al cap de dues setmanes li va respondre acceptant i, via 
correu electrònic, quedaren d’acord que s’incorporaria en 
30 dies. Mentrestant, l’Andreu els hauria trobat una casa 
per viure. En Sergi també li va enviar una proposta de 
carta, on entre altres plats hi havia ají de gallina; papa a 
la huancaína; tacu–tacu (un plat atribuït als esclaus afri-
cans, que neix de la necessitat de no desaprofitar res i 
que és deliciós) i ceviche (considerat Patrimoni Cultural 
del Perú).

La Bàrbara va acompanyar en Sergi en aquesta aven-
tura, volia estar amb ell. Faria la seva tasca creativa on 
line i la seva sabateria quedava en bones mans. Marxava 
tranquil·la.

Tan aviat van arribar al Perú i s’havien instal·lat, ell es 

va posar al costat de l’Andreu per ultimar tots els detalls. 
El restaurant era a la ciutat de Recuay, una població amb 
molts visitants pel seu atractiu cultural i paisatgístic.

Uns dies abans d’obrir el restaurant, com que la feina 
fins llavors havia estat esgotadora, es van concedir cinc 
dies de descans. La Bàrbara i en Sergi van anar d’excursió 
a la laguna de Querococha. Volien gaudir d’aquella natura 
exuberant. De sobte, tot caminant per aquelles serralades, 
a ell se li va quedar una cara de terror que ella no li havia 
vist mai. Es va espantar i li va preguntar: “Què et passa?” I 
ell va respondre: “Què no has vist com s’esfondrava aquell 
pont?” “Quin pont?”, va respondre la Bàrbara, que no veia 
cap pont. Era una passera que hi havia bastants metres 
més amunt. Aquest fet va marcar la passejada, la resta 
del dia en Sergi va caminar atemorit. Hores més tard van 
arribar a casa, van encendre la llar de foc, posaren música 
clàssica, soparen i després anaren a dormir.

A partir d’aquell dia sempre que ell anava al restaurant 
feia una volta fora de mida. En lloc de creuar pel pont que 
havia passat sempre –era un pont de fusta robust pel qual 
també hi circulaven vehicles–, creuava el riu per un pont 
de formigó dos quilòmetres més enllà. Aquella imatge 
que havia vist a la muntanya no només li va quedar gra-
vada, sinó que va fer que no volgués passar per cap pont 
de fusta a partir d’aquell instant. Tenia instal·lada la por 
al cos. Cada cop passava més hores al restaurant i a casa i 
cada vegada sortia menys. Aquesta actitud preocupava la 
Bàrbara.

Amb el pas del temps el rebuig més absolut a qualsevol 
pont de fusta anava en augment. Fins i tot quan fullejava 
un llibre i es trobava un pont de fusta en una fotografia, 
tornava la cara de pànic. Desprès d’adonar-se que aque-
lla aversió el tornava cada cop més taciturn i capficat va 
consultar un psicòleg. El doctor va dir-li que li semblava 
un cas clar d’agorafòbia i que calia tractar-la perquè, si 
no ho feia, s’aïllaria cada cop més del món i arribaria a 
no sortir de casa. La Bàrbara va marxar del despatx del 
psicòleg preocupada. Li calia trobar una manera perquè 
ell reaccionés. Què faria en Sergi, si ella havia de fer un 
viatge a Barcelona per una o dues setmanes? El psicòleg 
li havia dit que el tractament de l’agorafòbia podia resul-
tar desafiant perquè, en general, implicava la confronta-
ció de les pors. Amb psicoteràpia i medicaments, però, 
podia escapar del parany d’aquella afecció i gaudir més 
de la vida.

Com si cridés el mal temps, a la Bàrbara li va sorgir un 
problema que l’obligava a tornar a Barcelona. Amb en 
Sergi només havien començat a parlar del tema i li cos-
tava acceptar que li calia ajuda. Volia estar al seu costat, 
però havia de marxar. S’acostava el moment d’haver de 
partir i no trobava resposta. Què podia fer?
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Aquest dilluns 23 de gener som al 
mig de la Setmana de Pregària per 
a la Unitat dels Cristians. Iniciada el 
dimecres 18, finalitzarà el dimecres 
25. Les diferents confessions cristia-
nes la celebrem atès que és el moment 
més important de l’any que les esglési-
es ens hem donat per trobar-nos amb 
el propòsit de reconciliació de tots els 
cristians. El lema d’enguany és: “Apre-
neu a fer el bé, busqueu la justícia” 
(Isaïes 1,17). No entro en la justifica-
ció d’aquesta setmana de pregària, que 
repetim cada any, perquè el seus objec-
tius són prou visibles. Fixem l’atenció 
en la importància que té per a nosal-
tres l’exercici i pràctica de la pregària.  

Pregar és aprendre a escoltar: escol-
tar Déu que ens parla en la seva Parau-
la, en l’Evangeli; però també és escol-
tar-lo en els fets de la nostra vida, en 
el que passa a casa, a l’escola, al carrer, 
al món. Pregar és obrir-se: obrir-se a la 
invitació de Déu a fer un món millor. 
És estar disponible a col·laborar amb 
Jesús i preguntar-se: “Què faria Jesús 
si ara estigués en el meu lloc?” Pregar 
és trobar un temps de silenci: és trobar 
un temps per aturar-se, per repensar, 
per reordenar davant del Senyor les 
jornades, les hores, els esdeveniments.

Pregar és descobrir que Déu ens 
estima: que t’accepta a tu tal com ets; 
que t’espera sempre; que pots comptar 
sempre amb ell; que t’ha donat la vida, 
que et manté en la vida. Pregar és con-
fiar en Déu: s’interessa per les nostres 
coses i cal tenir-hi confiança. A ell li 
podem explicar els nostres encerts i 
fracassos, si ens trobem sols o acom-
panyats, si ens comprenen o no. Pregar 
és creure: en el nostre pare del cel, en 
Jesús el nostre amic, en el seu esperit 
que ens empeny a millorar el nostre 
món, la família, l’escola, la ciutat...

Compte: Déu és un distribuïdor 
automàtic? Sempre dona allò que li 
demanem? Com hem d’entendre que 
tota pregària sigui escoltada, sabent 
que no n’hi ha prou de pregar? Quan jo 
prego per la pau, la pau no cau pas del 
cel, però jo rebo, gràcies a la pregària, 
una cosa important: m’estic tornant 
pacífic, i soc impulsat a fer quelcom 
per la pau. Quan prego per algú que 
sofreix, el sofriment d’aquella perso-
na no se suprimeix pas per màgia, sinó 
que estic creant un lligam amb la per-
sona que sofreix. D’aquesta manera, 
pregar per... és crear lligams de soli-
daritat fraternal, és compartir amb els 
altres. Continuem pregant, doncs...

LA PROPOSTA ESTEV@

Unitat 
dels cristians

 Quan jo prego per la 
pau, la pau no cau pas 

del cel, però gràcies 
a la pregària m’estic 

tornant pacífic

Albert Coromines

Actor i gestor cultural 
maletaportatil2@gmail.com

La cuina i les sabates
Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr
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La plantilla d’Amazon titlla de 
“minúcia” l’oferta als empleats 
pel trasllat a Saragossa o Figueres
El comitè lamenta que ofereixen un únic pagament de 3.000 o 1.500 euros segons el destí

Martorelles

EL 9 NOU

La plantilla d’Amazon a 
Martorelles –unes 800 per-
sones– considera “una minú-
cia” l’oferta que, per ara, 
l’empresa fa als treballadors 

per traslladar-se als centres 
de treball que la multinacio-
nal té a Saragossa i Figueres. 
Són 3.000 i 1.500 euros bruts, 
respectivament, en un sol 
pagament. Ho va detallar 
Esther Rodríguez, presidenta 
del comitè d’empresa d’Ama-

zon a Martorelles, aquest 
diumenge a la tarda al final 
de l’assemblea que es va fer 
al pavelló del poble. Hi van 
participar unes 500 persones 
i va servir per exposar al con-
junt dels treballadors l’estat 
de les negociacions que 

havien arrencat dijous passat 
amb la primera trobada del 
període de consultes. Tam-
bé perquè el comitè copsés 
l’opinió de la plantilla amb 
relació a l’oferta de trasllat 
del lloc de treball a Saragossa 
o Figueres. 
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Uns 500 treballadors van participar diumenge en l’assemblea que es va fer al pavelló de Martorelles

Martorelles

EL 9 NOU

La direcció de la multina-
cional farmacèutica Towa 
planteja canvis profunds en 
les condicions laborals de la 
plantilla de Martorelles, que 
ja han provocat les prime-
res mostres d’inquietud en 
la plantilla. Aquest dilluns 
comencen unes negociaci-
ons sobre la proposta de la 
direcció que comportarien 
que l’empresa deixaria d’apli-
car algunes condicions del 
conveni general del sector, 
en particular les referides 
als increments salarials, a 
més d’altres modificacions 
en condicions laborals pro-
vinents de l’etapa en què la 
fàbrica pertanyia a la compa-
nyia catalana Esteve.

La negociació està plan-

tejada com una aplicació de 
l’article 41 de l’estatut dels 
treballadors –modificació 
substancial de les condici-
ons de treball–, tot i que les 
concrecions sobre els plans 
de l’empresa es coneixeran 
amb més detalls i possibles 
mesures addicionals a partir 
que, dilluns, comencin les 
negociacions. Les mesures 
plantejades afectarien princi-
palment l’àrea de producció. 
A la planta hi treballen més 
de 600 persones.

La companyia ha informat 
al comitè d’empresa de les 
dificultats que han compor-
tat durant l’últim exercici els 
encariments dels costos de 
primeres matèries i, sobre-
tot, de l’energia en un sector 
que opera amb preus ajustats 
com són els medicaments 
genèrics. Aquest és el motiu 
dels canvis de condicions 
laborals plantejats.

Els recels de la plantilla 
ja s’expressen en unes pan-
cartes que s’han penjat en 
alguns punts del polígon de 
Martorelles.

La direcció planteja canvis de condicions laborals que es negociaran des d’aquest dilluns

Recels a la plantilla de Towa
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Una de les pancartes que els sindicats han penjat per exposar l’oposició a les mesures que planteja la direcció

Rodríguez va assegurar 
que aquesta oferta no els 
convenç “en absolut”. Tot 
i això, la plantilla va “con-
sensuar” posposar la decisió 
sobre una possible convo-
catòria de vaga fins després 
de la nova trobada que hi 
ha d’haver aquest dimecres 
entre empresa i sindicats. 
Han decidit “continuar 
negociant” i “veure com flu-
eixen” les converses, va dir 
Rodríguez, que, a la vegada, 
va assegurar que l’ambient 
dins de la plantilla “està molt 
calent” i que els treballadors 
estan “disposats a fer mobi-
litzacions”.

En cas d’anar a la vaga, 
aquesta es faria a partir de 
dimarts de la setmana que ve 
–dia 31– i s’allargarà durant 
tot el període de negocia-
ció, previst per 30 dies. Per 
tant, l’aturada seria durant 
les tres primeres setmanes 
de febrer. Rodríguez també 
va explicar que la primera 
trobada de dijous passat va 
servir “només per entregar 
documentació”. Per això, 
volen esperar-se a la reunió 
d’aquest dimecres. 

Des de l’anunci del tan-
cament, els representants 
laborals de la plantilla ja 
havien alertat sobre la difi-
cultat que pot representar 
un trasllat a tanta distància. 
També pel fet que les con-
dicions laborals recollides 
en els convenis del sector 
del transport a Saragossa i 
Girona (per Figueres) són 
inferiors a les que queden 
recollides en el de Barcelona. 
Els 800 treballadors d’Ama-
zon a Martorelles són d’uns 
80 municipis diferents. Hi 
ha entre 15 i 20 poblacions 
amb un volum significatiu 
d’afectats.
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Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Molber 22, SL, dedicada a 
dirigir i gestionar la seva par-
ticipació en altres societats; 
intervenció en la direcció i 
gestió del conjunt d’activitats 
empresarials de les societats 
participades directament o 
indirectament, etc. Capital: 
1.317.812 euros. Admi-
nistrador: Francisco Riera 
Berenguer. Adreça: carretera 
Comarcal C-35, Km. 57,50.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
ML Detaling Garage, SL, 
dedicada a l’activitat de ren-
tat, manteniment i reparació 
de vehicles; compravenda 
d’articles de neteja per a 
vehicles; manteniment 
i reparació de vehicles a 
motor. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Anna Maria 
Camèlia Ariza Olmo. Adreça: 
Palautordera, 1.

La Garriga

La societat Project Bislin, 
SL, dedicada a la promoció 
d’immobles, la compra i ven-
da d’immobles, el lloguer de 
bés immobiliaris per compte 
propi, l’administració de fin-
ques i el comerç a l’engròs i 
al detall de llibres, periòdics 
i articles de papereria, etc., 
ha fet una ampliació de capi-

tal per valor de 61.900 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 65.000 
euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Montajes Barcat, SL, dedi-
cada a la intermediació 
del comerç de productes 
diversos; altres activitats de 
construcció especialitzada. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Daniel Rodríguez 
Ruiz. Adreça: plaça Onze de 
Setembre, 13.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Magh-Tours, SL, dedicada 
a la compravenda, lloguer i 
reforma d’immobles. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dora: Yamina Salhi. Adreça: 
Jaume I, 3.

La Llagosta

S’ha constituït la societat La 
Cuina del Rai, SL, dedicada 
a l’activitat de restaurants 
i llocs de menjar. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Raimundo Palomares Pérez. 
Adreça: av. Onze de Setem-
bre, 80.

Vilanova del Vallès

S’ha constituït la societat 
Familia Fernández Sainz 
2005, SL, dedicada a la pro-

moció i intermediació immo-
biliària, la realització de tot 
tipus de caràcter immobiliari, 
en especial les relatives a 
l’adquisició, tinença, rehabi-
litació, alienació, construcció, 
etc. Capital: 3.100 euros. 
Administradors: Samuel Fer-
nández Valle, Melody Sainz 
de Jesús. Adreça: camí Antic 
de França, 18.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Construcciones JG Cat, SL, 
dedicada a la construcció 
d’edificis residencials, la 
construcció d’edificis no 
residencials i la construcció 
de cobertes. Capital: 3.000 
euros. Administrador: José 
Gil Marín. Adreça: camí de la 
Serra, SN.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Nil Albors, SL, dedicada a 
l’activitat de restaurats i llocs 
de menjar; recol·lecció de 
productes silvestres, tret de 
fusta; explotació de la fusta; 
aqüicultura en aigua dolça; 
transport de mercaderies per 
carretera, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Nil 
Albors Soldevila. Adreça: pas-
satge Congost, 110.

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 

Esenchy Therapeutics, SL, 
dedicada a la recerca mèdi-
ca i de biomedicina, així 
com la prestació de serveis 
relacionats amb l’activitat 
d’exportació i importació de 
material i/o substàncies acti-
ves i/o medicaments. Capital: 
1-500 euros. Administrador: 
Alberto Pons Bardou. Adreça: 
Gulleries, 29.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat Neo 
Socks Project, SL, dedicada 
al comerç al detall i a l’en-
gròs de tota classe de peces 
de vestir i tocat; les vendes 
seran en la major part on line; 
importacions i exportacions, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administradors: David Blas-
co Ruz, Daniel Pérez Agudo, 
Cristian Gallego Manzaneda, 
Carles Santaló Sanz. Adreça: 
av. Catalunya, 124.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Aric Agents Immobiliaris, 
SL, dedicada a la realització 
de tot tipus d’operacions 
d’intermediació immo-
biliària; compra, venda i 
arrendament, exclòs l’ar-
rendament financer, de tot 
tipus d’immobles; promoció 
i construcció de finques 
rústiques i urbanes. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 

Xavier Barroso Acedo. Adre-
ça: Girona, 212.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Metalnet Solutions, SL, dedi-
cada a la comercialització 
de programes informàtics 
i la venda de programaris; 
comerç al detall d’ordinadors, 
equips perifèrics i programes 
informàtics en establiments 
especialitzats. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Rodol-
fo Fernández Castro. Adreça: 
Turó de l’Home, 6.

Vilanova del Vallès

El Jutjat Mercantil número 7 
de Barcelona ha obert el pro-
cediment de concurs volun-
tari de la societat Merak 
Media, SL, dedicada a la cre-
ació, desenvolupament, dis-
tribució i comercialització de 
tot tipus d’obres editorials. El 
jutjat ha declarat el concurs 
voluntari de la companyia, la 
conclusió del procediment i 
l’extinció de la societat.

Sant Celoni/La Batllòria

La societat Hormigones Sali-
cart, SL, dedicada a la fabri-
cació i venda de formigons, 
ha completat una ampliació 
de capital per valor de 50.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
62.000 euros.
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La instal·lació de plaques solars al centre productiu de Parets que Idilia va fer el 2021 es doblarà aquest any

Idilia Foods inverteix dos milions 
per reduir les emissions a Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El grup alimentari Idilia 
Foods, fabricant de marques 
com Cola Cao o Nocilla, 
inverteix dos milions d’euros 
en una instal·lació fotovol-
taica al centre industrial 
de Parets. L’objectiu de la 
companyia és avançar cap al 
compromís d’aconseguir un 
balanç zero en les emissions 
de la seva activitat industrial. 
Per aconseguir aquest objec-
tiu, la companyia duplicarà la 
superfície actual que ocupen 
les plaques solars instal·lades 
al centre productiu de Parets. 
La companyia preveu que 
aquesta fita s’aconsegueixi ja 
aquest mateix 2023.

La instal·lació fotovoltai-
ca a Parets ocuparà, un cop 
s’hagi completat la inversió, 
25.000 metres quadrats, 
equivalent a gairebé tres 
camps de futbol. El parc solar 
actual es va instal·lar durant 
el 2021 i aquest any és l’es-
collit per completar una 

instal·lació que comportarà 
per a l’empresa autogenerar 
un 30% de l’energia que 
consumeix el centre produc-
tiu. Això implica que un de 

cada tres pots de Nocilla o 
Cola Cao es podran elaborar 
amb aquest sistema, que no 
només suposa autogenerar 
energia, sinó que aquesta 

sigui verda. Actualment el 
100% del consum energètic 
d’Idilia, tant a les oficines 
corporatives de Barcelona 
com del centre de producció 

de Parets, ja té la certificació 
com a verda i procedent de 
fonts no contaminants.

L’empresa emmarca aquest 
projecte d’autogeneració en 
un pla general que ha ano-
menat “Idilia Persones i Pla-
neta”, que té com a objectiu 
impactar positivament tant 
en el medi ambient com en 
la societat. Per una banda, fa 
costat al desenvolupament 
i benestar de les persones, 
tant les que treballen en 
l’empresa com els residents 
en l’entorn. Per altra banda, 
amb una fabricació i distri-
bució que tingui un impacte 
mínim en el medi ambient.

venDeS PROPeReS  
ALS MÀXIMS

L’empresa ha donat a conèi-
xer els plans d’inversió 
ambientals juntament amb 
l’evolució de les vendes de 
l’últim exercici, que van arri-
bar a 186 milions d’euros. 
Aquesta xifra, que suposa un 
4% d’increment respecte a 
l’exercici precedent, acosta 
la companyia als màxims que 
va marcar en l’exercici de 
2020. Llavors, la companyia 
es va veure beneficiada pels 
confinaments i va créixer 
més de 7%. El 2021 es va per-
dre part d’aquest increment, 
recuperat durant el 2022. La 
companyia dona feina a 330 
persones.

Les vendes del fabricant de Cola Cao i Nocilla creixen un 4% el 2022, fins a 186 milions d’euros
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L’acte inaugural de la Fàbrica de Cultura es va fer enmig d’una gran expectació

La Tèxtil Rase ja fa cultura
Cardedeu inaugura la segona fase de la reconversió de l’antiga fàbrica en equipament cultural
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L’exterior de la Tèxtil Rase, dissabte al matí durant l’acte d’inauguració
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Exposició de fotografies històriques a les instal·lacions de la Tèxtil Rase

Cardedeu

Aina Barquero

La reconversió de l’antiga 
Tèxtil Rase en l’epicentre 
de la cultura a Cardedeu ja 
és una realitat. La Fàbrica 
de Cultura va inaugurar 
dissabte la segona fase d’un 
macroprojecte que vol donar 
impuls a la creació local. La 
nova Tèxtil Rase fa dècades 
que és a les ments dels car-
dedeuencs, que la imaginen, 
la somien i, ara ja sí, la poden 
tocar. El 2004 l’Ajuntament 
va adquirir la històrica fàbri-
ca com a equipament públic 
i va iniciar una etapa de 
rehabilitació i transformació. 
El 2011 es va posar en fun-
cionament la sala polivalent 
d’ús sociocomunitari, el 2016 
es va reformar l’estructura 
de la nau central i la plaça de 
les Dones Treballadores i el 
2017 i 2018 es va elaborar el 
projecte arquitectònic i el pla 
d’usos de l’equipament. Tot 
va culminar amb les obres de 
rehabilitació, que s’han allar-
gat des de 2019 fins a 2022.

L’acte inaugural va reunir 
molts veïns i personalitats 
polítiques i culturals del 
municipi. El tret de sortida 
va ser una cercavila pels car-
rers de les colles de cultura 
popular, que van portar la 
festa fins a la fàbrica. Hi 
havia somriures i abraçades, 
com les de qui celebra una 
gran victòria. En aquest cas, 
el triomf de la cultura. Dins 
la fàbrica, un breu concert 
de la Coral Cardedeuenca va 
donar pas a la inauguració.

Abans dels parlaments 
de l’alcalde, Enric Olivé, 
i la consellera de Cultu-
ra, Natàlia Garriga, un 
documental de Televisió 
Cardedeu va posar en con-
text la importància de l’espai. 
Josep Ontañón, exdirector 
de la fàbrica, i l’escenògraf 
Josep Castells van obrir 
l’audiovisual tot compar-
tint històries i anècdotes. 
“La Tèxtil Rase i la Fàbrica 
Borràs eren els monuments 
de Cardedeu”, sentenciava 
Castells.

La peça recull les con-
verses d’extreballadors de 
l’antiga Tèxtil Rase i artistes 
locals com per exemple la de 
la teixidora Rosario Floren-
cio i la directora teatral Olga 
Vinyals. “La fàbrica tèxtil va 
ser molt important pel poble 
en el seu moment, ara ho 
ha de tornar a ser i donar-li 
altre cop a Cardedeu el que 
es mereix”, deia Vinyals. 
També hi conversen Josep 
Tarradas, extreballador de 
la fàbrica, i Júlia Bonjoch, 
actriu, que esperen que 

“aquesta sigui una fàbrica 
de cultura, en tot el seu 
sentit, i que sempre estigui 
plena de gent fent coses”, 
comentava Bonjoch.

Acabat el documental va 
intervenir l’alcalde, Enric 
Olivé. “Avui és un gran dia i 
abans de res, voldria agrair 
a totes les persones que han 
fet possible la Tèxtil Rase. 
Des de les entitats culturals 
fins als governs anteriors, 
perquè hi ha un trosset de 
tots en aquest projecte.” L’al-
calde no va poder evitar emo-
cionar-se en veure tants anys 
de feina donant el seu fruit. 
“Encara no està del tot acaba-
da, però no podíem esperar 
més a inaugurar-la perquè 
ens ho demaneu.”

Olivé va apuntar quina era 
la seva visió de futur per a 
la fàbrica de cultura. “Volem 
que sigui un equipament que 
potenciï el teixit cultural 
de Cardedeu i que ajudi els 
nostres artistes locals. És 
un espai d’assaig i creació, 
però també d’educació, i ens 
agradaria que la comunitat 
educativa hi estigués molt en 
contacte.” Olivé descrivia la 
Tèxtil Rase com un espai de 
cultura viva i inclusiva, on 
tothom tingui una oportuni-
tat de fer art, sigui professio-
nal o amateur.

Natàlia Garriga, consellera 
de Cultura, va remarcar el 
poder transformador de la 
indústria tèxtil a Catalunya. 
“El nostre país l’han confor-
mat fàbriques tèxtils com 
aquesta i recuperar-les per 
transformar-les en espais de 
cultura és més significatiu 
que mai.” “La cultura no es fa 
sola, la cultura la fa la gent, i 
el nostre objectiu és garantir 
l’accés a ella per créixer tant 
individualment com col-
lectivament”, va recordar la 
consellera.

‘SPEED PAINTING’  
AMB QUIM MOYA

L’acte va acabar amb la inter-
venció artística de Quim 
Moya, que va impressionar 
tothom amb una obra de pin-
tura ràpida. Sobre un llenç 
negre i amb pintura negre, 
va dibuixar al ritme d’una 
música, unes siluetes, gai-
rebé irreconeixibles per als 
membres del públic.

Els nens el miraven bocaba-
dats. La música es va aturar 
i va llançar un cubell de pur-
purina sobre el llenç, que va 
revelar en aquest moment el 
dibuix de l’edifici de la Tèxtil 
Rase amb un trapezista.

“La Tèxtil Rase 
va ser molt 

important per a 
Cardedeu i ho ha 
de tornar a ser”
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Ferran Palau, durant el concert de dissabte a la nit al Teatre Auditori Cardedeu en el marc del Tastautors

Cardedeu

Oriol Serra

El de Ferran Palau és un cas 
extraordinari en un pano-
rama musical com el català, 
tan poc avesat als canvis de 
guió. Després d’haver esde-
vingut un nom capital de 
l’underground nostrat com 
a component dels essencials 
Anímic, el de Collbató va 
iniciar ara fa 10 anys una 
trajectòria solista que li ha 
permès ampliar horitzons en 
termes artístics –donant peu 
a un estil propi, el pop meta-
físic, que beu de registres 
com l’slowcore o el dream 
pop–, però també transcendir 
l’òrbita independent i con-
solidar-se com un dels grans 
referents del pop català 

contemporani. Mostra d’això 
últim és que les generacions 
més joves el citen com a 
influència.

Dissabte va actuar al Tea-
tre Auditori Cardedeu com 
a cap de cartell de la sessió 
inaugural del Tastautors 
2023. Era el penúltim con-
cert d’una gira que fina-
litzarà el cap de setmana 
vinent a Girona i després 
de la qual preveu fer una 
pausa per reposar. Reforçat 
per una banda de solvència 
contrastada –amb tres cin-
quenes parts d’El Petit de 
Cal Eril, inclòs Joan Pons a 
la bateria–, va presentar el 
seu darrer treball, el notable 
Joia (2021), tot emmarcant 
temes com “Soledat” o la 
peça titular en un cançoner 

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

Ambient de taverna al Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes durant l’actuació de Solé, al centre, amb la seva banda

Caldes Is Hell torna a la taverna

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’aplec Caldes Is Hell va 
recuperar dissabte a la nit el 
seu format i el seu emplaça-
ment habituals. Després de 
dues edicions celebrant-se 
a l’aire lliure al parc de Can 
Rius per adaptar-se a les res-
triccions sanitàries derivades 
de la pandèmia, la trobada va 
tornar enguany al Cafè del 
Centre Ateneu Democràtic i 
Progressista de Caldes. L’or-
dre del dia, com de costum, 

un concert del músic local 
Ramon Solé i un repertori de 
cançons d’arrel tradicional 
–però d’autoria pròpia– ins-
pirades en el poble, els seus 
costums i les seves gents.

“Tant els músics com el 
públic estem molt contents 
de poder tornar a fer l’aplec 
al lloc que li correspon, que 
és l’Ateneu. Aquest any, per 
fi, podem tornar a escol-
tar música de taverna en 
una taverna”, destacava el 
mateix Solé. Efectivament, 
l’expectació era alta. Les 100 

localitats posades a la venda 
s’havien exhaurit en menys 
de 24 hores. I durant tot el 
concert, l’ambient a la sala va 
ser el d’una festa de les gros-
ses. “De cara a l’any vinent 
ens plantegem buscar una 
fórmula que ens permeti fer 
dos passis i així poder donar 
cabuda a tota aquella gent 
que enguany s’ha quedat fora 
per motius d’aforament”, 
avançava Solé.

El concert va començar 
amb Lola Rascón, parella 
sentimental i artística de 

Solé, cantant una versió a 
cappella de Darrere la porta 
negra, cançó inspirada en el 
mateix Centre Ateneu Demo-
cràtic i Progressista. Tot 
seguit va entrar la banda sen-
cera al ritme de peces com 
La dansa de Sant Sebastià o 
les recuperades Ballant entre 
les hortes i Dolores. Un esclat 
de folk amb accent celta i 
actitud punk, amenitzat amb 
les intervencions teatrals 
de la companyia Tres Pares 
de Narices i el clown Vicenç 
Conejos.

Convocades les 
residències d’arts 
visuals i imatge  
a Roca Umbert

Granollers

EL 9 NOU

Fins al 10 de febrer és oberta 
la convocatòria de residènci-
es de creació per a projectes 
d’arts visuals i de la imatge 
de Roca Umbert Fàbrica de 
les arts de Granollers. Els 
artistes interessats poden 
optar en diferents modali-
tats. En l’A, els seleccionats 
es beneficiaran d’una estada 
en un taller de l’Espai d’Arts 
d’ús exclusiu o compartit 
amb un preu públic d’entre 
30 i 60 euros mensuals, i 
d’assessorament teòric i 
tècnic. En la modalitat B, 
pensada per a artistes que no 
necessiten un espai fix però 
sí formar part d’una comu-
nitat i gaudir dels espais de 
la fàbrica, els seleccionats 
podran fer ús dels tallers 
compartits a un preu públic 
de 30 euros mensuals.

Els projectes que es presen-
tin a la convocatòria se selec-
cionaran segons criteris de 
qualitat, rigor i consistència 
de la proposta, i tindran en 
compte el treball de la imat-
ge com a eina de creació i de 
transmissió del coneixement, 
i la vinculació al territori.

La comissió de selecció està 
formada per Joan Fontcuber-
ta, artista i assessor artístic 
de Roca Umbert; Alexandra 
Laudo, comissària; Zaida 
Trallero, comissària i gestora 
cultural, i Raquel Morcuillo, 
tècnica responsable d’arts 
visuals de Roca Umbert.

que ja pot contemplar com 
a clàssics perles de la mida 
de “Què serà de mi?”, “Uni-
vers”, “La daga” o “El meu 
lament”.

Abans havia actuat com 
a telonera l’artista local 
Roserona. Exponent d’una 
escena autòctona que gira al 

voltant del col·lectiu Massa-
viu, acompanyada per la gui-
tarra cristal·lina d’Armand 
Aguilera, l’alter ego de Roser 
Canet va alternar composici-
ons pròpies amb lectures de 
títols aliens com Summerti-
me (George Gershwin) o Com 
troncs baixant pel riu (Pau 

Vallvé). La seva veu és tan 
dolça com profunda –durant 
la lectura de Summertime va 
marcar diferències–, i el seu 
repertori és a cavall del pop a 
baixa fidelitat i el jazz vocal. 
En tot cas, títols com L’escal-
for conviden a seguir-la de 
ben a prop.

L’aplec recupera l’escenari de l’Ateneu Democràtic i Progressista després de dos anys a Can Rius

Un concert de Ferran Palau, tret de sortida 
de la 19a edició del cicle Tastautors de Cardedeu

Pilar del pop metafísic
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Durant l’acte es van presentar alguns dels programes que són possibles gràcies als mecenatges
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Acte d’agraïment als patrocinadors 
del TAG i l’Orquestra de Cambra

Granollers

Imma Juncà

El Teatre Auditori de 
Granollers va acollir diven-
dres un acte d’agraïment als 
patrocinadors que fan pos-
sibles els projectes socials i 
educatius del mateix teatre 
i l’Orquestra de Cambra de 
Granollers. Els membres del 
Club de patrocini i mecenat-
ge de totes dues entitats són 
Agbar, La Mútua, Fundació 
Damm, Fundació La Caixa, 
Estabanell, APC Europe i 
altres col·laboradors com 
Enginyers Industrials de 
Catalunya, Pàrquings Blaus, 
Hotel Ciutat de Granollers, 
Gran Centre Granollers i 
Videoestudi, a més dels mit-
jans de comunicació VOTV, 
Ràdio Granollers i Catalunya 
Música.

L’alcaldessa de Granollers, 
Alba Barnusell, els va voler 
agrair el seu suport, “ja que 
sense l’empresa privada no 
serien possibles molts dels 
projectes que es porten a 
terme”. La directora del Tea-
tre Auditori, Tracy Sirés, va 
explicar que el teatre públic 
del segle XXI ha de pensar 
els projectes en clau social, 
“posar el focus en els drets 
culturals”. Una bona mostra 
del compromís social i edu-
catiu del Teatre Auditori de 
Granollers es va copsar amb 
dos tastets de programes 
que són possibles gràcies al 
patrocini.

D’una banda, un tros de 
l’assaig del concert Haydn, 
el primer romàntic per part 
de l’Orquestra de Cambra 

de Granollers, que es pro-
gramava diumenge i, de 
l’altra, un fragment d’un 
taller de musicoteràpia, amb 
un grup de persones amb 
discapacitat intel•lectual de 
la Fundació Vallès Oriental, 
en el marc del projecte “Un 
matí d’orquestra amb l’OC-
Gr”. Precisament els partici-
pants d’aquesta activitat van 
obsequiar els patrocinadors 
amb una peça de ceràmica 
i un penjoll fets per ells en 
el taller ocupacional com a 
mostra d’agraïment.

“Un matí d’orquestra amb 
l’OCGr” està impulsat pel 
programa Apropa Cultura i 
es fa des de l’any 2018 al Tea-
tre Auditori de Granollers de 
la mà de l’Orquestra de Cam-

bra de Granollers i el musi-
coterapeuta Mateu Aragay. 
És una activitat on participen 
persones amb discapacitat 
intel·lectual, gent gran, per-
sones amb trastorn mental 
o amb Alzheimer, i persones 
privades de llibertat, que 
sovint no tenen activitats 
adaptades a les seves neces-
sitats especials. En la sessió 
toquen junts instruments 

d’orquestra, tenen una troba-
da amb músics de l’Orques-
tra de Cambra i gaudeixen 
de l’assaig de l’Orquestra 
en la preparació del proper 
concert.

Aragay va explicar que 
s’ajuda aquests col·lectius 
per tal que tinguin “una 
experiència com a emissors 
de la música”, i que gràcies 
a la música s’obre un nou 
canal de comunicació amb 
ells. Sonia Gainza, directora 
d’Apropa Cultura, va dir que 
aquest programa és “una 
porta a la inclusió”. Apropa 
Cultura funciona des de fa 
16 anys impulsat per l’Audi-
tori de Barcelona i el Teatre 
Auditori de Granollers en 
forma part des de l’any 2014. 

Pau Farell mostra el seu 
treball a L’Estació és allà... 
de Cardedeu
Cardedeu

EL 9 NOU

L’artista, il·lustrador i edu-
cador Pau Farell (Granollers, 
1983) presenta el seu treball 
en una exposició a L’Estació 
és allà... de Cardedeu. Sota 
el títol “Emogiclastes i el 
futur de l’educació artística”, 
l’artista exposa una mostra 
d’obres que van des de la 
poesia visual a l’art concep-
tual en formats tan diversos 
com l’escultura, el poligra-
vat, la cianotípia o l’objecte 
trobat. Farell ja havia exposat 
el 2021 el projecte “Siguem 
efímers” a Vallgrassa. Centre 

Experimental de les Arts, al 
parc natural del Garraf, que, 
segons Farell, en certa mane-
ra ja era una anticipació del 
nou conjunt d’obres que es 
podrà veure aquest hivern a 
Cardedeu.

Pau Farell actualment 
és professor de Batxillerat 
Artístic al Ginebró de Llinars 
i col·laborador al grau d’Arts 
de la UOC. Durant cinc anys 
va ser artista resident a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, 
on va fer diferents exposici-
ons col·lectives. En el camp 
expositiu, el 2015 també va 
exposar “Anima(l)”, a la Sal 
Ciutat de Granollers.
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L’artista Pau Farell, de Granollers, amb una de les peces de l’exposició

Un teatre 
divers i obert  
a tothom

Granollers

I.J.

Fer que el públic sigui 
més divers i que hi pugui 
accedir tothom és una 
línia de treball que fa anys 
que desenvolupa el Teatre 
Auditori de Granollers. 
Entre els diversos projec-
tes hi ha el de Mediació 
Cultural Coenzims, per 
a col·lectius identificats 
com a no-usuaris de l’equi-
pament com joves i perso-
nes en risc d’exclusió  que 
realitzen microprojectes i 
tallers. L’acompanyament 
a l’Escola Ponent, amb 
qui es treballa perquè les 
arts escèniques siguin un 
pilar del centre, és un altre 
dels projectes. Entre els 
musicals hi ha les òperes 
infantils; Cantània, on 
participen més de 5.000 
nens i nenes en una can-
tata conjunta; els concerts 
familiars de l’orquestra, 
per a infants a partir de 
cinc anys, i el Musicànim, 
que acosta la música als 
pacients, usuaris i per-
sonal de l’Hospital de 
Granollers.

En termes d’accessibi-
litat, el Teatre Auditori 
ofereix bucle magnètic i 
ajuda auditiva a tots els 
espectacles i servei d’audi-
odescripció i subtitulació 
en una selecció. Les per-
sones amb discapacitat 
gaudeixen d’un 15 % de 
descompte en les entrades 
i les persones amb mobi-
litat reduïda tenen quatre 
butaques reservades fins a 
una setmana abans de l’es-
pectacle, i espais destinats 
a cadires de rodes.

Sirés: “El teatre 
públic del segle 
XXI ha de posar 

el focus en els 
drets culturals”

Gràcies al mecenatge s’impulsen projectes que acosten la cultura a la població més necessitada
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reconeixent que li fa “molta 
il·lusió portar obres que 
ja havia exposat” en altres 
països, com el Japó, Suècia o 
els Estats Units. En aquesta 
exposició Puddu torna a la 
ceràmica. “Forma part dels 
meus inicis”, quan amb 18 
anys va voler iniciar-s’hi. 
“Agraeixo a la Rectoria 
l’oportunitat de tornar als 
orígens. És més un joc meta-

fòric” que ceràmica, va dir.
A “Variacions fora de 

tema” l’artista exposa foto-

grafies per primera vegada. 
Tot plegat té a veure amb 
el treball que es fa amb les 
escoles. A la segona sala hi 
ha una sèrie de gerres de 
diferents formes i mides. El 
mateix artista explica que “la 
gerra és un objecte senzill, 
amb funcionalitat clara i dis-
seny consolidat”. Puddu bus-
ca un potencial simbòlic a la 
funció de la gerra de conte-
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Stefano Puddu, amb algunes de les peces exposades a “Variacions fora de tema”, que es podrà visitar fins al 26 de febrer a la Rectoria

Un viatge d’emocions i descobertes
L’artista Stefano Puddu exposa al Centre d’Art la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor

Sant Pere de Vilamajor

Joan B. Mauri

El Centre d’Art la Rectoria 
de Sant Pere de Vilamajor 
ha encetat l’any de la millor 
manera possible, amb la inte-
ressant exposició “Variacions 
fora de tema” de l’artista 
Stefano Puddu Crespellani, 
que es podrà visitar fins al 
26 de febrer. L’exposició és 
una invitació a fer un viatge 
ple de sensacions, emocions 
i descobertes, on el públic es 
pot deixar portar pel color, 
les formes i la poètica que 
donen els textos que acom-
panyen una part de les obres: 
“M’agrada parlar en veu bai-
xa enmig de l’estrèpit”, s’hi 
pot llegir. Una poètica que es 
respira en la sèrie de grafis-
mes sobre paper dedicats a 
J.V. Foix.

L’exposició coincideix 
amb la nova il·luminació de 
les sales del centre que ha 
fet l’Ajuntament. Durant 
la inauguració, Puddu es 
va envoltar de vells cone-
guts, amics i artistes: “És un 
moment de trobar amics”, va 
dir l’artista. Puddu va recor-
dar la seva infantesa a Itàlia. 
“A les escoles s’utilitzen molt 
les redaccions però sempre 
sobre un tema.” Li deien que 
els seus escrits estaven molt 
bé “però sempre m’apartava 
del tema que tocava. D’aquí 
ve el nom de l’exposició”.

L’artista va explicar que 
a la Rectoria es poden veu-
re “diverses exposicions”, 

nir i repartir líquids establint 
un paral·lelisme entre els 
partits polítics i la gerra.

El referèndum, el tripartit, 
els moviments assemblearis 
o revolucionaris tenen la 
seva representació en les 
gerres de Puddu. “En part 
com a divertimento i en part 
com a camí de reflexió meta-
fòrica, he provat de recollir 
en aquesta sèrie de peces 
ceràmiques la meva vessant 
d’implicació política i de par-
ticipació en els moviments 
socials i cívics, començada 
als anys 80 del segle passat 
i que encara perdura a data 
d’avui”, va afirmar l’artista 
durant l’acte. 

A la mostra, 
Puddu mostra 
fotografies per 

primer cop

El pintor Emili 
Botey inaugura a  
la galeria Artemisia 
de les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

Emili Botey va inaugurar 
divendres, enmig d’un gran 
ambient, l’exposició retros-
pectiva que recull els seus 
60 anys dedicats a la pin-
tura. La seixantena d’obres 
que formen la mostra són 
representatives de les dife-
rents etapes artístiques 
per les quals ha passat el 
pintor de Granollers, que 
s’ha dedicat tota la vida a 
pintar com si fos un hobby. 
En aquestes diferents eta-
pes es poden veure obres 
marcades per l’impressio-
nisme, altres de l’època en 
què estava al Grup 4 + X i 
que anaven a pintar a l’aire 
lliure, però també pintu-
res dins l’expressionisme 
i altres cap a l’abstracció. 
L’exposició es completa 
amb obres digitals.
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La Mei va arrencar a ballar des de la plaça de la Vila durant la cercavila de gegants de diumenge al migdia

J.
B.

M
.

L’Associació Catalana de Tracció Animal va fer una exhibició de treballs agrícoles amb un cavall

La gegantona Mei balla per 
primera vegada en una festa 
major de Palautordera

Sta. Maria de Palautordera

Pol Purgimon

La festa major de Sant Proget 
del 2023 serà recordada per 
dues coses: la de l’estrena de 
la Mei, la nova gegantona de 
la Colla de Gitanes diumen-
ge, i la del primer correfoc 
amb majúscules dels Diables 
de Palautordera, dissabte. 
La festa, que acaba aquest 
dilluns, va tornar a omplir 
els carrers del poble des de 
divendres, tot i el fred viu. 

Una de les grans concen-
tracions de gent es va viure 
diumenge al migdia amb la 
tradicional cercavila de cul-
tura popular. Aquesta vega-
da, el bateig de la Mei, la 
gegantona de les Gitanes, va 
ocupar totes les mirades. La 
festa va començar a la plaça 
de la Vila amb l’entrega d’un 

ram de mimosa d’un mem-
bre de la Colla Gegantera 
al president de les Gitanes, 
Marc Gallardo. Només va 
caldre col·locar les flors dins 
el puny de la Mei per sortir 
en comitiva pels carrers del 
poble. La Mei es va estrenar 
ballant per damunt els caps 
dels nenes vinculats a la 
colla, que la van dur durant 
tot el recorregut; va acabar 
altra vegada a la plaça de la 
Vila. La Mei va ser l’última a 
entrar de totes les colles que 
hi participaven i va ballar un 
valset fet expressament per a 
ella. Els membres de les Gita-
nes s’ho miraven amb orgull 
i es van fer una foto de grup 
amb la gegantona. “Penseu 
en alguna cosa divertida”, els 
deia el fotògraf. I ells respo-
nien: “La Mei!” Les modistes 
de la gegantona, Dolors 

Llinars celebra l’Aplec de 
Sant Sebastià de Puigpedrós 
amb més de 200 assistents

Llinars del Vallès

J.B.M.

Més de 200 persones es van 
aplegar, dissabte al matí, al 
voltant de l’ermita de Sant 
Sebastià de Puigpedrós, a Lli-
nars, per participar en el 6è 
aplec organitzat per l’ADF, 
voluntaris de la reconstruc-
ció del temple i veïns de Sant 
Esteve del Coll. Tot i el fred, 
el bon temps convidava a 
pujar fins l’ermita, des d’on 
es podia veure tota la plana 
vallesana, Montserrat, el 
Maresme o la Mola. El Cen-
tre Excursionista de Llinars 
va fer una passejada familiar 
des de Llinars fins a l’ermita. 
La majoria d’assistents, però, 

va pujar-hi amb cotxe.
L’aplec va començar amb 

un esmorzar on es van repar-
tir 130 botifarres. Per als més 
petits s’havia preparat un 
taller de dibuix amb Laura 
Cáceres, amb molta partici-
pació. A l’interior de l’ermita 
Dani Rangil i Joan Ferrer, 
van presentar 60 ermites del 
Montnegre i el Corredor. Va 
ser la primera vegada que ho 
feien en una de les ermites 
que surten al llibre.

TREBALLS DE BOSC

L’Associació Catalana de 
Tracció Animal va fer una 
exhibició amb un cavall 
de treballs com els que es 

podrien fer en unes vinyes 
o al bosc. Per a uns va ser 
recordar el passat i per als 

més petits, tota una novetat. 
No podia faltar la missa en 
honor a Sant Sebastià i la 

benedicció i repartiment de 
300 panets. La coral Turó del 
Vent hi va fer un concert.  

Una dotzena de músics  
a la 10a Festa de l’Acordió  
de Santa Eulàlia
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Els membres de Sa Trumfa des Godai, a la festa de Santa Eulàlia, punt de trobada d’acordionistes d’arreu del país

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

Una dotzena de músics van 
participar aquest dissabte a 
la tarda en la 10a edició de la 
Festa de l’Acordió de Santa 
Eulàlia, que es va celebrar 
al Centre Cívic i Cultural 
La Fàbrica. A més de l’acor-
dionista local Hans Möller, 
organitzador de l’acte, hi 
van actuar Miquel Gómez, 

de Sant Feliu de Codines, 
Pep Vancell, de Berga, Jordi 
Comasòlives i Jordi Brugera, 
tots dos de Barcelona, i el 
grup Sa Trumfa des Godai, 
format per sis músics del 
Maresme. L’acte el va presen-
tar Roser Canals.

Enguany, la festa va recu-
perar el seu format habitual, 
amb sopar popular inclòs, 
després de dues edicions 
marcades per la pandèmia.

Viñallonga i Mercè Xicola, 
s’enorgullien de la feina 
feta. “No en teníem ni idea, 
de vestir gegants, però ens 
n’hem sortit molt bé”, deia 
Viñallonga. 

A la cercavila també hi van 
ser els Castellers del Baix 
Montseny, que van fer alçar 
figures en diversos moments 
del recorregut. En paral·lel, 
a la plaça de la Vila, s’hi 

ballaven sardanes, Som del 
Montseny organitzava un 
doble concert a la Cova i a 
l’Envelat s’hi feia la 36a edi-
ció de la tradicional Mostra 
de Cuina Casolana.
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Un dels carruatges de tracció animal que van participar en la passada, al moment de la benedicció

Caldes de Montbui

Roger Rams

Festa grossa a Caldes, diu-
menge al matí amb motiu de 
la festivitat de Sant Antoni 
Abat. Malgrat la temperatura 
rigorosament baixa que es 
registrava a primera hora, 
des del moment en què va 
sortir el sol van començar 
a arribar cotxes, remolcs, 
furgonetes i camions amb 
animals i carruatges al centre 
del municipi, per fer els pre-
paratius d’una passada dels 
Tres Tombs que donaria el 
seu tret de sortida pels volts 
de les 11. Abans de posar-se 
a treballar, i tal com marca 
la tradició, la majoria de 
participants van fer un mos. 
Alguns van optar pel clàssic 
entrepà d’embotit, d’altres 
es van escalfar amb xocolata 
calenta amb xurros.

A la part baixa del carrer 
de Pi i Margall i a l’entorn 
del carrer Josep Calvo, s’hi 
van començar a aplegar 
un bon nombre de cavalls, 
eugues, rucs i mules. Venien 
d’arreu de la comarca i fins i 
tot d’altres punts del país. Si 
bé la majoria d’animals eren 
de Caldes mateix, també hi 

havia molta presència de 
bestiar de poblacions veïnes 
com ara Sentmenat, Castellar 
del Vallès, Polinyà o Bigues. 
Alguns havien arribat a lloc 
a bord de vehicles aparent-
ment confortables, dignes 
d’una gira de superestrelles 
de la música. D’altres, en 
canvi, venien amb vehicles 
més modestos.

També cridava l’atenció la 
mida d’alguns dels carruat-
ges que els grups i  colles de 
traginers estaven muntant 
al punt d’inici de la passa-
da. Per exemple, el carro 
d’un forn de pa de la Roca 
amb forma de dues cistelles 
gegants amb centenars de 
barres de pa. Uns metres més 
enllà, membres de la Facultat 
de Sant Antoni de Caldes 
enganxaven fins a quatre 
cavalls a un carro grandiós, 
carregat de sacs plens d’escu-

ma, que simulaven els antics 
sacs de farina carregats pels 
traginers des dels molins 
fins a les seves destinacions 
finals. En compliment de la 
normativa catalana de benes-
tar animal, el pes a traginar 
està limitat. Tot i que un sol 
cavall podria portar el carro, 
l’entitat va optar per servir-
se de quatre animals per fer 
una passada més lluïda. Això 
sí, el benestar i la segure-
tat dels animals era en tot 
moment la seva prioritat.

A primera fila i ja a punt de 
sortir hi havia el carro més 
gran, també el més complicat 
de conduir de tot el certa-
men. El d’un grup de nois, 
la majoria força joves, provi-
nents de Castellar del Vallès 
(el Vallès Occidental). Por-
taven cinc animals en total: 
tres cavalls, una mula i un 
ruc, tots ells engalanats amb 

picarols, banderes i collarets, 
arrossegant un carro carregat 
de llenya, petites branques 
i combustible per a les llars 
de foc.

Amb la passada ja en mar-
xa, els carros i el bestiar es 
van adreçar cap al centre del 
poble. Es podien comptar 
més de 100 cavalls amb els 
seus genets, i una quaran-
tena llarga de carruatges de 
tracció animal. Al punt de 
les 12 del migdia s’afegien a 
la cita els vehicles de tracció 
mecànica, un altre clàssic 
d’aquesta cita, que prèvia-
ment havien estat escalfant 
motors a la plaça Catalunya. 
N’hi havia una desena, i van 
generar un gran núvol de 
fum entre els tubs d’escapa-
ment i les barbacoes que els 
participants havien instal·lat 
als remolcs per ajudar a fer 
passar el fred. Hi havia trac-
tors d’última generació, però 
també vehicles clàssics de 
mitjan segle XX. 

Ja amb tota la cercavila 
desfilant pels carrers i places 
de Caldes, els participants 
esperaven amb especial 
il·lusió el pas per davant de 
l’església parroquial de Santa 
Maria, on el mossèn Alejan-

dro Cantero beneïa animals, 
carruatges i tractors al seu 
pas per aquest punt del 
poble amb les voreres plenes 
a vessar de públic, veïns, 
veïnes, curiosos i sobretot 
nens i nenes. Va ser un dels 
moments més emotius d’una 
festa multitudinària.

SENSE CARAMELS

Arribant al punt de les 2 
del migdia i al tram final de 
la jornada, malgrat el bon 
nombre de participants en la 
cercavila i el furor popular 
que sempre desperta aquesta 
festa, així com l’any passat 
es van fer notar els efectes 
de dos anys de pandèmia, 
enguany s’hi han sumat els 
de la inflació. D’entrada no es 
va llançar ni un sol caramel 
com era habitual anys enre-
re, i malgrat els prop de 150 
animals que van desfilar pels 
carrers de Caldes, els propi-
etaris lamentaven que amb 
els actuals preus del pinso, i 
també del combustible, molts 
petits masovers i aficionats al 
món del cavall havien hagut 
de vendre’s totalment o par-
cialment els animals en no 
poder fer front als costos.

També alerten que si 
aquesta situació persisteix 
pot arribar a posar en perill 
la festa. La propera cita amb 
els Tres Tombs a Caldes serà 
el dia 7 de maig, quan el 
poble serà l’amfitrió de l’edi-
ció d’enguany de la Trobada 
Nacional dels Tres Tombs. 
S’hi espera un elevat nombre 
de cavalleries.  Alguns dels animals i carruatges que van participar diumenge al matí en la passada de Caldes

Sant Antoni desafia el fred  
i fa sortir tot Caldes al carrer
A la cercavila dels Tres Tombs hi participen més d’un centenar de cavalls i 40 carruatges

A la passada 
s’hi van sumar 

una desena 
de vehicles de 

tracció mecànica

Caldes acollirà 
el 7 de maig 
la Trobada 

Nacional dels 
Tres Tombs
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Cent vint i cinc parelles celebren 
els 150 anys del Ball de Plaça
L’aniversari rodó va fer augmentar el nombre de participants a la ballada
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La tercera colla estava formada per alumnes de sisè de Primària i fins a tercer d’ESO

Alguns dels animals i carruatges que van participar diumenge al matí en la passada de Caldes

Caldes de Montbui

R.R.

A banda de la passada dels 
Tres Tombs, l’altre acte cen-
tral de la festivitat de Sant 
Antoni Abat a Caldes és el 
Ball de Plaça, que diumenge 
a la tarda va celebrar els 150 
anys a la plaça de la Font 
del Lleó. Enguany, l’acte va 
comptar amb més participa-
ció que mai, ja que l’aniver-
sari havia generat una gran 
expectació. En total, van ser 
125 les parelles que hi van 
ballar.

Un cop tocades les 4 de la 
tarda i amb una plaça plena 
a vessar, la Cobla ciutat de 
Granollers va fer sonar els 
primers compassos de la 
històrica melodia del ball 
de plaça, i tot seguit es van 
posar en dansa tots el mem-
bres de la primera colla, 
formada per una trentena 
de parelles d’infants d’entre 
3 i 6 anys.

Sense deixar temps per-
què el ritme caigués va 
seguir la segona colla amb 
25 parelles de segon fins a 
sisè de Primària de totes les 
escoles calderines. Sobre el 
punt de les 5 de la tarda va 
ser torn de la tercera colla, 
aquesta integrada per nois i 
noies des de sisè de Primà-
ria i fins a tercer d’ESO, que 
malgrat els nervis varen 
aconseguir arrencar una 
forta ovació per part del 
públic present a l’acte.

Amb un fred cada cop 
més intens, però amb una 
plaça també cada cop més 

entregada a la dansa, va 
arribar el torn de la colla 
dels veterans, formada per 
diverses persones del poble 
que en algun moment de 
la seva vida han estat vin-
culats al ball de plaça i que 
s’apunten a la cita per tornar 
a ballar anys més tard, un 
moment molt emotiu, ja que 
és el primer any que aquest 
grup torna a la plaça després 
de la pandèmia. En aquesta 
colla de veterans també van 
participar-hi l’alcalde, Isidre 

Pineda, i les regidores de 
Cultura Laia Cuscó, i la de 
Patrimoni i Memòria Local, 
Carme Germà, a més del 
president de la Facultat Sant 
Antoni, Joan Bellavista.

Un cop finalitzat el torn 
dels veterans, va saltar al 
centre de la plaça el darrer 
grup, la colla dels portaban-
deres, formada per sis pare-
lles de balladors, algunes de 
les quals fa deu anys seguits 
que ballen, i que van lluir els 
tradicionals vestits folklò-
rics, els homes amb america-
na, corbata i barret de copa, i 
les dones, amb vestit negre, 
mantell i mocador. 

La tarda va acabar amb un 
breu parlament per part de 
Vicenta Pallarès, pregonera 
enguany de la festa, i de 
Maria Francisco, una de les 
organitzadores d’aquest ball. 

El fred era cada 
cop més intens, 

però la plaça 
cada cop estava 
més entregada
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Benedicció dels animals a la plaça Margarida Xirgu de Canovelles, dissabte al matí
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Alguns dels cavalls que van participar en la festa de Sant Antoni, al seu pas per l’avinguda Eduard Corbella

Canovelles fa la passada de 
Sant Antoni amb 25 cavalls, 
2 carros i 12 remolcs

Canovelles

EL 9 NOU

Un total de 25 cavalls, 2 
carros i 12 remolcs van des-
filar dissabte al matí per 
Canovelles en el marc de la 
passada de Sant Antoni. Una 
festivitat molt arrelada al 
municipi, que enguany va 
tornar a lluir com de costum 
després de dues edicions 
marcades per la pandèmia i 
una altra, la de l’any passat, 
deslluïda per la pluja. “Tení-
em moltes ganes de tornar 
a fer la passada com sempre 

l’havíem fet, i el públic ha 
respost molt bé”, destacava 
Gemma Duran, de la Comis-
sió Sant Antoni Abat de 
Canovelles.

La passada va començar 
a la plaça Margarida Xir-
gu amb la benedicció dels 
animals. A més dels cavalls, 
l’organització calcula que hi 
van ser presents unes 200 
mascotes. El recorregut va 
passar pel barri de Sanahuja 
i per diversos carrers del cen-
tre del municipi fins a acabar 
en uns terrenys propers a 
l’escola Congost.

Una setantena de cavalls 
d’alta muntura desfilen 
a la passada de Cardedeu

Cardedeu

EL 9 NOU

Cardedeu va celebrar diu-
menge al matí la festivitat 
de Sant Antoni Abat amb 
una setantena de cavalls 
d’alta muntura que van fer 
la passada pels carrers del 
municipi abans de rebre 
la benedicció. El punt de 
sortida del recorregut va 
ser el passeig del Mestre 
Alexandri, des d’on la comiti-
va va baixar fins a l’avinguda 
Rei en Jaume, per desviar-se 
tot seguit fins als barris de 

Bellavista i de l’Estalvi, punt 
des del qual es va enfilar l’úl-
tim tram de la marxa, fins a 
l’església. Un cop acabada la 
celebració, tots els animals 
van tornar al passeig del 
Mestre Alexandri.

A banda dels cavalls, pro-
vinents majoritàriament 
d’hípiques locals com ara 
Can Tramp, a la benedicció 
dels animals també hi van 
ser presents un gran nom-
bre de mascotes. La festa 
l’organitzava l’Ajuntament 
de Cardedeu amb el suport 
d’entitats locals.

Desenes de persones amb els seus animals, 
a la benedicció de Sant Antoni de la Garriga
La Garriga Desenes de persones amb els seus animals domèstics van par-
ticipar diumenge al matí en la benedicció de Sant Antoni Petit, organitzada 
per l’Associació Tres Tombs de la Garriga i celebrada a la plaça de l’Església. 
En acabar la benedicció de les mascotes, es van repartir els tradicionals 
panets entre els assistents a la celebració. La majoria dels animals beneïts 
eren gossos.
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L’Ametlla celebra Sant Antoni i Sant Sebastià  
amb una festa conjunta
L’Ametlla del Vallès La passada i la benedicció dels animals va ser l’ac-
te central de les celebracions de Sant Antoni Abat i Sant Sebastià, que a 
l’Ametlla es va fer de forma conjunta diumenge al matí. La passada va sortir 
del Club Hípic La Quaranya i va finalitzar a la plaça de l’Ajuntament, on es 
va fer la benedicció dels animals. Hi van participar en total 20 cavalls i nom-
broses mascotes. L’acte va acabar amb un piscolabis.
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Parets retorna a l’edat mitjana
La Fira Medieval va ser un dels plats forts de la festa major d’hivern del municipi
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A la fotografia de l’esquerra, ambient a la Fira Medieval. A la dreta, acte de lliurament de les medalles Vila de Parets, divendres a Can Rajoler

Parets del Vallès

Marta Santisteban

Parets ha retornat al segle 
IX durant aquest cap de set-
mana, amb la Fira Medieval, 
celebrada en el marc de la 
festa major d’hivern de Sant 
Vicenç. Una vintena de para-
des es van aplegar dissabte 
i diumenge al centre del 
poble, amb la visita de per-
sonatges pintorescs com els 
arlequins malabaristes o els 
viatjants d’una altra època.

En una de les parades, un 
home amb armilla de combat 

i sarró treballava l’escultura. 
Al seu voltant, un desplega-
ment de joieria artesana. Era 
el Francesc Such Gomar, un 
artista de l’escultura en fang, 
i de penjolls i anells de plata i 
bronze. Un centenar d’obres 
úniques vestien la parada: 
eines, armes, fades, bruixes, 
dracs, ossos, flors, fletxes, 
símbols lunars i solars.

Primer amb un motlle de 
cera, com es feia antigament, 
i després amb un desenvo-
lupament tècnic minuciós i 
delicat, Francesc Such dedica 
temps i estima a cada una de 

les seves obres. Els seus dis-
senys s’inspiren en elements 
de la natura i de la simbolo-
gia medieval. “Amb les brui-
xes em vaig deixar portar, 
són peces úniques”, va expli-
car. Per a cada una en fa el 

disseny i les modela a mà. Els 
detalls són al mil·limètrics.

A més de la joieria, a la fira 
hi havia una mica de tot. Per 
alimentar-se sanament, com 
ho feien a l’edat mitjana, hi 
havia els pans grans i oloro-
sos de Casaga; els embotits 
de l’Abel i els pots immensos 
de colors groc, taronja i cara-
mel, de la mel de km0 Mel 
Dolz. Per vestir, els dissenys 
de Moba Style, llana i els 
complements de la Padrina, i 
per a la llar i la pell, la llaute-
ria Roura o les cremes curati-
ves d’Aromes artesans.

Amb la fira d’escenari, les 
entitats de cultura popular 
han estat les protagonistes. 
Els Diables i la Parròquia de 
Sant Esteve van fer sonar 
dissabte les quatre campanes 
per donar pas a la Colla de 
Gegants, Grallers i Bestia-
ri de Parets i al pilar dels 
Manyacs. A la Linera, hi 
va haver la sisena trobada 
de bestiari, amb les colles 
de Montmeló, Montcada 
i Reixac, Sant Antoni de 
Vilamajor, Calafell, Gavà i 
Sitges. 

El divendres s’havien 
lliurat les medalles Vila de 
Parets a Can Rajoler a Sergi 
Mingote i Txusa Mulà a 
títol pòstum i als Diables de 
Parets i a l’empresa Freuden-
berg per la seva implicació 
sociocultural i econòmica al 
municipi.
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Ballada del Moll Fer, dissabte al migdia a la plaça Prat de la Riba

Ha celebrat aquest cap de setmana els actes centrals de la festa major d’hivern

Mollet s’engresca per Sant Vicenç

Durant  
la festa major  
es van lliurar  
les medalles  

Vila de Parets

Mollet del Vallès

M.S.

La festa major d’hivern de 
Sant Vicenç fa dies que dura 
a Mollet i aquest cap de 
setmana se n’han celebrat 
els actes centrals. Dijous el 
Museu Abelló va presentar 
el nou aparador de Maru 
Godas, Els quaderns de la casa 
i divendres ja va començar la 
festa grossa amb la Cercavila 
gegantera amb la geganta 
Marinette i el concert de Jazz 
de Sant Vicenç, a càrrec del 
grup Scaramanga.

Dissabte va començar amb 
la plantada del bestiari i la 
ballada de sardanes amb la 
cobla Ciutat de Cornellà. A 
mig matí ja havia començat 
la Cercavila de bestiari amb 
el Moll Fer, la Santa Teca, la 
Cuca Molla i els capgrossos 
de la Colla Gegantera i, al 
punt del migdia, les colles 
dels Morats i Torrats feien 

ballar la Cuca Molla i la San-
ta Teca a la plaça Prat de la 
Riba, on el públic les va rebre 
com a veritables deesses de 
Mollet. Al vespre, amb l’arri-
bada de la nit i la lluna nova, 
va ser el torn de la colla de 
Diables, amb la seva dansa 
infernal, explosiva i llumi-
nosa. 

Diumenge es va celebrar la 
XXVIII Trobada de Gegants, 
amb les colles de La Llagos-
ta, Sant Quirze del Vallès, 
Cornellà del Llobregat i 
Castelldefels. Després de 
la missa de festa major, el 
Centre d’Estudis Molletans 
va presentar el número 38 
de la revista Notes a la Sala 
Fiveller.

Diumenge a la tarda, Can 
Gomà va acollir l’actuació 
de l’Esbart Dansaire de 
Mollet i el Cos de Dansa, 
amb la retrobada dels grups 
juvenils. Al Lledoner, s’hi 
va celebrar la 42a edició de 
la Festa de Ràdio Mollet, 
on es van lliurar els premis 
Micròfon de l’Any. Dissabte 
vinent es farà el festival de 
música electrònica Sound 
Park Fest al parc de les Pru-
neres.
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Primera victòria a casa del KH-7
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
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Nicole Wiggins va ser una de les artífexs de la primera victòria del KH-7 BM Granollers al Palau d’Esports

Granollers

EL 9 NOU

S’ha fet esperar una volta 
sencera, però la primera 
victòria a casa del KH-7 BM 
Granollers ja és una realitat. 
Dos punts balsàmics que 
donen molta confiança a 
un equip necessitat i que, a 
més, acosten a l’equip gra-
nollerí a les posicions de sal-
vació. Un triomf de prestigi 
davant d’un Mecalia Atlético 
Guardés que, a hores d’ara, 
està a anys llums de ser 
aquell gran equip que era 
fa un parell de temporades. 
L’equip de Dolores Martín 
va completar un bon exercici 
defensiu, acompanyat d’una 
excelsa Nicole Wiggins sota 
pals. A més, el Guardés va 
fer un partit per oblidar en 
l’aspecte ofensiu, i va acabar 
donant força més facilitats 
de les esperades.

La clau del partit va passar 
per l’escàs bagatge goleja-
dor del conjunt visitant i 
l’extraordinària actuació a 
la porteria vallesana de Wig-
gins, que va acabar superant 
un 45% d’aturades. L’inici 
del KH-7 va ser dels millors 
de la temporada –solvent 
en defensa i amb les idees 
clares en atac–. Prova d’això 
va ser el 8-4 que reflectia 
el marcador al minut 13 
del primer temps, amb una 
Ester Somaza liderant l’atac 
granollerí. Abel González, 
tècnic visitant, es va veure 
obligat a frenar l’allau de 
joc del Granollers. El temps 
mort va truncar completa-
ment el bon moment de les 

dels dos atacs i de l’encert de 
les dues porteres. El Guar-
dés, inofensiu en atac, va 
fer dos gols en 20 minuts de 
segon temps. Tot i això, el 
KH-7 tampoc estava especi-
alment inspirat en atac (17-
11, min 50). Pràcticament, 
a la desesperada, Abel Gon-
zález va tornar a parar el par-
tit. Però el KH-7 va agafar 
fins a vuit gols d’avantatge 
amb dos gols de Vegué. Va 
respondre el Guardés amb 
un parcial de 0-2, però, mal-
grat posar-se a sis gols, no va 
fer perillar el primer triomf 
del KH-7 en cap moment. 
Grasielly i Vila van arrodo-
nir el resultat amb el 21-14 
definitiu.

de Dolo Martín, que van 
encadenar 10 minuts sense 
veure porteria. Una situació, 
però, que només va aprofitar 
el Guardés per fer un parcial 
de 0-2. En el mar d’impreci-
sions en què es va transfor-
mar el partit, el Granollers 

va poder mantenir un marge 
considerable al descans (12-
9).

Amb un gol per cada equip 
als primers quatre minuts, 
el marcador va romandre 
immòbil durant deu minuts 
a causa dels errors continus 

KH-7 BM Granollers 21

Wiggins (1), Imane (1), Tort, López, 
Vila (2), Kofler (4), Grasielly (2), 
Vegué (2), Mera (ps), Somaza (5), 
Milagros (1), González (1), Santos, 
Castañera (1), Jallow i Capdevila (1).

Mecalia At. Guardés 14

Carratú, África Sempere (2), Santiago, 
Menéndez, Silva, Nieto, Fernández 
(2), Míriam Sempere (ps), Cifuentes 
(2), Lima (1), Celia López, Amores (2), 
Gómez (1), Sancha (3) i Moreno (1).

ÀRBITRE: Jordi Pinilla i Èric Deirós. Exclusions per Milagros i Kofler pel KH-7 
BM Granollers i Gómez pel Mecalia Atlético Guardés.

GOLS: 3-2, 6-4, 8-4, 8-5, 10-7, 12-9 [descans]; 13-10, 13-10, 14-11, 17-11, 19-13 i 
21-14 [final].

PLATA FEMENINA

HANDBOL MASCULÍ - PRIMERA ESTATAL

La Roca, 24 
Sant Cugat, 24
La Roca del Vallès

La sort no va estar del costat 
del Mubak BM La Roca en el 
seu duel de la zona alta amb 
l’Handbol Sant Cugat. Des-
prés de manar pràcticament 
tot el partit, els de Pedro 
Pérez van encaixar l’empat a 
24 en el darrer segon de par-
tit en un refús d’una aturada 
del porter, Íker Zudaire. En 
un matx marcat per les con-
tundents defenses, el Mubak 
va poder controlar l’atac del 
Sant Cugat, un dels millors 
de la categoria.

Mubak BM La Roca: 
Zudaire, Sanoun (4), Eduard 
Sánchez, Ferré (6), Guillem 
Castillo (4), Casas (2) i Man-
zano (1) [set inicial]; Amill, 
Hernández (2), Roc (1), 
Galisteo, Arumí, Navarro, 

Sola (3), Óscar Castillo (1) i 
Albert Sánchez.

PARCIALS: 3-1, 4-3, 6-5, 
8-6, 9-7, 10-9 [descans]; 12-11, 
14-14, 16-15, 20-18, 23-21 i 
24-24 [final].

Sant Esteve, 37 
Banyoles, 36
Sant Esteve de P.

Malgrat les nombroses 
baixes, el Sant Esteve de 
Palautordera va poder tirar 
endavant un ajustat partit 
davant el Banyoles. Els del 
Baix Montseny, que van 
anar a remolc durant molts 
minuts, van aprofitar la 
inèrcia positiva dels minuts 
finals per endur-se el partit 
i encadenar el segon triomf 
consecutiu.

CH Sant Esteve: Marín, 
Prat (5), Planas (13), Xerta 

(4), Àngel (7), Lleonart (2) 
i Ponsatí [set inicial]; Volart, 
Gesa, Perdiguro, Colomé, 
Vilà, Pujadas (2), Bosch, 
Deumal (2) i Morell (2).

PARCIALS: 2-3, 6-7, 9-10, 
11-12, 15-13, 17-17 [descans]; 
18-20, 21-22, 25-25, 30-29, 33-
33 i 37-36 [final].

La Salle, 24 
KH-7, 31
Montcada i Reixac

El KH-7 BM Granollers 
continua dominant amb mà 
de ferro el grup. El filial 
granollerí va derrotar, amb 
certa comoditat, La Salle 
Montcada, un dels rivals 
més potents de la categoria. 
Després d’una primera part 
irregular, especialment en 
l’aspecte defensiu, el conjunt 
de Sergio Pozo va capgirar el 

partit a la represa. Amb Borja 
Lancina, molt més controlat, 
el KH-7 va asfixiar l’atac 
local i, de mica en mica, va 
trencar el partit.

KH-7 BM Granollers: 
Amores, Marc Vega (2), Mas-
sa (1), Valera (3), Dídac, Gui-
llem Vega (1), Armengol [set 
inicial]; Panitti (ps,1), López 
(5), Povill (2), Víctor (7), 
Domingo (4), Rovira, Guijar-
ro, Castillo (5) i Cantón.

PARCIALS: 3-2, 4-3, 8-4, 9-
8, 11-11, 13-12 [descans]; 14-
13, 16-18, 17-22, 20-25, 22-29 
i 24-31 [final].

Eibar, 38 
Palautordera, 28
Eibar (País Basc)

L’Eibar Eskubaloia va trencar 
la ratxa de sis partits con-
secutius sense perdre del 

Palautordera-Salicru. L’equip 
d’Èric Gasull va tenir poques 
opcions de puntuar en la 
seva visita a la pista d’un 
dels equips punters del grup 
i ferm candidat a les places 
d’ascens. L’atac local va supe-
rar en tot moment la defen-
sa palauenca, que va tenir 
molts problemes per conte-
nir l’allau de joc. Els locals, 
després de marxar set gols 
per sobre al descans, no van 
donar cap opció d’acostar-se 
al Palautordera a la represa.

Palautordera-Salicrú: 
Casado, López, Sabadell (4), 
Pascual (2), Fradera (1), 
Genís, Rius (4), Orts (12), 
Biel (2), Ros (1), Aritz (1), 
Tomàs (1) i Pérez.

PARCIALS: 3-1, 8-3, 11-5, 
14-7, 17-11, 20-13 [descans]; 
24-15, 25-16, 29-19, 33-21, 36-
25 i 38-28 [final].

El BM La Roca 
s’allunya 
dels llocs 
de privilegi

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

La sorprenent derrota del 
Mubak BM La Roca davant 
el Levante UDBM Marni 
(24-28), de dissabte, allunya 
de manera pràcticament 
definitiva les roqueroles de 
les posicions d’ascens – a set 
punts del segon lloc i a nou 
del lideratge–. Un partit que, 
de principi a fi, va ser domi-
nat pel conjunt valencià, que 
va estar molt més encertat 
en totes les facetes del joc. 
El Mubak, que va empatar 
per primer cop el matx a 
20, no va poder mantenir la 
bona dinàmica en els darrers 
minuts. L’encert en el llan-
çament va ser decisiu en els 
minuts final per la victòria 
de l’equip visitant.

Mubak BM La Roca 24

Gómez, Felip, Ortega (2), Tyaglyay 
(3), Dueñas (1), Torregrosa (1) i Silke 
[set inicial]; Ramírez (ps), Serres (ps), 
Jiménez (5), Vallejo (4), Fontcuberta 
(1), Clascà (2), Calabria i Ribas (5).

Levante UDBM Marni 28

Ashley, Andreu, López de Cuéllar (1), 
Beltrán (4), Teresa (2), Esteve, Estela 
(1), Muñoz (1), Daniela (8), Balaguer 
(4), Herráez (7) i Maestre.

ÀRBITRES: Marta Saborido i Eva 
Sánchez. Exclusions per Torregrosa i 
Beltrán i Maestre pel Levante UDBM 
Marni.

GOLS: 1-2, 3-6, 5-8, 7-9, 9-11, 10-13 
[descans]; 13-17, 15-18, 19-20, 21-22, 
22-24 i 24-28 [final].

El KH-7 BM Granollers derrota amb una gran defensa al Mecalia Atlético Guardés (21-14)
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El jugador del Caldes Jaume Ramoneda s’anticipa al molletà Gerard Nieto en una acció acrobàtica

El Mollet trenca la mala 
dinàmica al camp del Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Caldes i Mollet arribaven al 
derbi necessitats de victò-
ria. Cap dels dos equips no 
guanyaven des de la jornada 
set –el Caldes havia guanyat 
a Palamós (2-3) i el Mollet 
a Mataró (0-1)– i va ser el 
Mollet qui va aconseguir 
trencar la mala dinàmica 
guanyant al camp dels calde-
rins (1-3). Un resultat que 

manté els molletans com 
a cuers però ara a només 
un punt del Parets i a tres 
del Caldes però que, a més, 
suposa la primera victòria 
d’Arnau Basagaña des que es 
va fer càrrec de la banqueta 
molletana.

El Caldes portava uns 
quants partits plantant cara 
a rivals de la part alta de la 
classificació però sense treu-
re’n res, però aquest cop va 
sortir amb poca intensitat al 
camp i el Mollet ho va saber 
aprofitar donant la primera 
estocada ben aviat. Tot i que 
el Caldes va tenir alguna oca-
sió per empatar, les sensaci-
ons dels de José Luis Duque 
no eren gaire bones.

En tornar dels vestidors el 
Caldes va començar millor 
però va estar imprecís. Tot 
i jugar en inferioritat per 
l’expulsió de Sergi Estrada 
per doble groga, el Caldes 
dominava, però una passa-
da en profunditat d’Osipov 
per Lars va servir perquè el 
Mollet ampliés el seu avan-
tatge. El Caldes va estavellar 
una pilota al pal i una altra al 
travesser abans que arribés 
l’1 a 2. L’equip de Duque es 
va abocar a l’atac buscant 
l’empat i semblava que el 
podia trobar, però un ràpid 
contraatac va suposar l’1 a 3, 
obra de Jordi Martín.

CF Caldes de Montbui 1

Morte, Marwan (Jordi, min 45), Roca, 
Gràcia (Gayola, min 45), Gonzàlez, 
Anaya (Alcañiz, min 45), Sergi Estrada, 
Valls, Marc Estrada, Camí (Garcia, min 
69) i Ramoneda (Aznar, min 69).

CF Mollet UE 3

Sito, Nieto (Tapias, min 45), 
Manchado, Jiménez, Reyes (Soumah, 
min 86), Joshua, Suárez, Osipov 
(Mejías, min 80), Lars, Aldana i You 
(Martín, min 59).

ÀRBITRE: Ricard Navarro, assistit a les bandes per Marcos Gómez i Pau Téllez. 
Targetes: Marc Estrada, Sergi Estrada (2, min 48), Ramoneda, Jordi i Roca del 
Caldes de Montbui i You, Nieto, Manchado (2, min 73), Sito, Tapias, Joshua i 
Lars del Mollet.

GOLS: 0-1, Aldana, min 12; 0-2, Lars, min 54; 1-2, Garcia, min 88; 1-3, Martín, 
min 90+5.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Parets va dominar més i 
va tenir sobrades ocasions 
per guanyar però no va estar 
gaire encertat i, al final, va 
cedir un empat (1-1) contra 
un dels rivals directes a la 
part baixa, el Bosc de Tosca. 
Els de Javi López es van avan-
çar al marcador amb un gol 
de José després d’una bona 
assistència de Pau Ruiz. A les 
acaballes del partit el Bosc de 
Tosca va aprofitar una pas-
sada llarga per fer el gol de 
l’empat.

El Parets 
domina però 
no passa  
de l’empat

CF Parets 1

Vilarrasa, Llavaneras, Jaume 
Vallcorba, Montpart (Ilyas, min 72), 
José (Pedro Lino, min 62), Aznar, 
Aradilla, Pau Ruiz (Alsina, min 83), 
Armando, Vílchez i Hernández (Del 
Río, min 88).

Esc. F. Bosc de Tosca 1

Grabalosa, Parés, Dorca, Massegú, 
Touray (Luengo, min 62), Llorens 
(Cros, min 76), Davesa, Masó, Pàmies 
(Ferrés, min 62), Romero (Serra, min 
72) i Canelles (Megías, min 46).

ÀRBITRE: Lluís Quero, assistit a 
les bandes per Pau Barnils i Eduard 
Carrilero. Targetes: Montpart, 
Vilarrasa, Pau Ruiz i Vílchez del 
Parets i Touray, Parés i Luengo de 
l’Escola Futbol Bosc de Tosca.

GOLS: 1-0, José, min 53; 1-1, Davesa, 
min 80.

Els de David Vilajoana retallen punts respecte al líder

Victòria treballada de l’Esport 
Club al camp del Can Gibert

Girona

EL 9 NOU

L’Esport Club Granollers va 
aconseguir una important 
victòria al camp del Can 
Gibert (2-4) que li serveix 
per retallar diferències amb 
el líder –L’Escala– després 
que aquest perdés per 2 a 1 
al camp del Figueres. L’equip 
de David Vilajoana va anar 
sempre al davant al marcador 
però no va sentenciar fins al 
temps afegit.

El bon inici de partit de 
l’Esport Club va suposar 
avançar-se al marcador amb 
una gran assistència d’Èric 
López que va rematar Miqui 
Poveda però l’equip es va 
relaxar i el Can Gibert va fer 
un pas endavant per acabar 

empatant en una contra. 
Una bona combinació entre 
Joel Brey i David García la va 
rematar Miqui, de cap, per 
tornar a avançar els granolle-
rins però al límit del descans 
el Can Gibert va tornar a 
empatar en una jugada mal 
defensada pels de Vilajoana.

A la segona part l’Esport 

Club va sortir millor. El por-
ter local va ser expulsat al 
minut 65 després d’endur-se 
Guillem Ruiz i, jugant en 
superioritat, el Granollers 
va sentenciar, amb un gol 
de Pep Mateu a la sortida 
d’un córner, i un de Maude 
en una contra, ja en temps 
afegit.

FUTSAL MASCULÍ - TERCERA ESTATAL

Victòria del Caldes 
a sis segons 
del final (4-3)

Caldes de Montbui

El Caldes va trencar la ratxa 
de quatre derrotes consecuti-
ves derrotant el Sant Joan de 
Vilassar per 4 gols a 3 gràcies 
a un gol del juvenil Sergio 
Rodríguez a sis segons del 
final. El Sant Joan es va posar 
amb 1-3 a favor aprofitant 
les expulsions de Guerrero i 
Pérez però als últims minuts, 
jugant amb porter-jugador, el 
Caldes va remuntar.

CN Caldes: Escarabajal, 
Guerrero, Pérez, Martín i 
Benach [cinc inicial]; Muñoz 
(ps), Prunoñosa, Miró, Eloi 
Rodríguez, Sergio Rodríguez 
i Cerdà.

GOLS: 0-1, Benach (pp), 
min 7; 1-1, Pérez, min 16; 
1-2, min 31; 1-3, min 36; 
2-3, Martín, min 37; 3-3, 
Martín, min 39; 4-3, Sergio 
Rodríguez, min 39.

El Parets surt 
golejat de la pista 
del Rubí (7-2)

Rubí

El FS Parets es manté a tocar 
de la zona de descens després 
d’encaixar una clara golejada 
a la pista del segon classifi-
cat, el CEFS Rubí (7-2). El 
Parets es va veure clarament 
superat a la primera meitat 
i va anar a remolc des del 
minut 5 amb el primer gol 
local. Doñate, de penal, quan 
l’equip ja perdia per 6-0, i 
Amores a les acaballes del 
partit, van ser els autors dels 
gols paretans.

FS Parets: Cáceres, Amo-
res, Litrán, Malave i Martín 
[cinc inicial]; Amaro (ps), 
Sánchez, Doñate, Contreras, 
Combes, Gómez i Molist.

GOLS: 1-0, min 5; 2-0, min 
11; 3-0, min 11; 4-0, min 16; 
5-0, min 21; 6-0, min 26; 6-1, 
Doñate (p), min 31; 7-1, min 
38; 7-2, Amores, min 39.

UE Can Gibert 2

Valeros, Gallardo (Marquès, min 83), 
Guinó, Coris, Flores (Roger Garcia, 
min 66), Teixidor (Sergi Garcia, min 
55), Nyabally, Juan, Touray, Socías 
(Díaz, min 55) i Güell (Torna, min 76).

EC Granollers 4

Dani Pérez, Luna, Nadir, Alba 
(Fernàndez, min 76), Serna, Joel Brey 
(Bellalta, min 84), Lao (Guillem Ruiz, 
min 62), David García (Pepo, min 62), 
López, Miqui (Maude, min 84) i Mateu.

ÀRBITRE: Vicente Alexandre Muñoz, assistit a les bandes per Raúl Garrido i 
Hamza Ajeob. Targetes: Coris, Gallardo, Flores, Socías i Valeros (VD, min 65) 
del Can Gibert.

GOLS: 0-1, Miqui, min 2; 1-1, Flores, min 30; 1-2, Miqui, min 40; 2-2, Touray, min 
44; 2-3, Mateu, min 75; 2-4, Maude, min 90+2.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Primera victòria d’Arnau Basagaña com a entrenador de l’equip molletà
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El Cardedeu 
supera 
el cuer al 
segon temps

Cardedeu

EL 9 NOU

El Cardedeu es va retrobar 
amb la victòria quatre jorna-
des després de superar amb 
facilitat el cuer de la compe-
tició, el Vilassar de Dalt. A 
més, aquesta victòria serveix 
al Cardedeu per recuperar 
la segona posició, tot i que 
encara està a nou punts del 
lideratge. Els tres gols locals 
van ser a la represa; Stefano 
va obrir la llauna al minut 
46. Al quart d’hora del segon 
període, Matamala va fer el 
2-0 per donar força tranquil-
litat. Carreón va sentenciar 
al tram final.
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L’Ametlla no guanya des de fa nou partits, la darrera victòria va ser a la jornada 6

L’Ametlla paga molt car  
un mal inici amb el líder

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’Ametlla va pagar amb una 
nova derrota el mal inici de 
partit –en què va encaixar 
dos gols– davant el líder de 
la categoria, el Parc. L’equip 
de Francisco Javier Valero, 
però, continua antepenúltim, 
això sí, ja només un punt per 
sobre del darrer classificat.

El davanter visitant Ander 
Werckmeister va ser un mal-
decap per a l’Ametlla a l’inici 
de partit, en dues jugades 
–minut 7 i 11– va deixar el 
partit molt coll amunt per als 

locals amb el 0-2. Bilal, sobre-
passats els 20 minuts, va 
retallar distàncies. Amb tot 
obert al segon temps, Dorkis 

i Zubeldia, novament, en el 
primer tram del període van 
acabar sentenciant el partit 
pel Parc.

Les Franqueses 
es deixa 
remuntar  
pel cuer

Badalona

EL 9 NOU

El Lloreda, el cuer de la lliga, 
va allargar la petita crisi de 
resultats –dues derrotes i un 
empat– de les últimes jorna-
des de Les Franqueses, que 
continua perdent pistonada 
respecte a les primeres posi-
cions. Malgrat el gol inicial 
d’Aguilar, els visitants van 
remuntar el partit abans de 
la mitja hora amb tres gols. 
No obstant això, amb un gol 
abans del descans i amb dos 
més a la segona part, el Llo-
reda va poder aixecar el par-
tit. El 5-3 va arribar al temps 
de descompte.

FUTBOL MASCULÍ - SEGONA CATALANA

L’Ametlla va encaixar dos gols molt matiners

FC Cardedeu 3

Kande, Verdaguer, López, Colom, 
Puigbó, Masanet (Matamala, min 
46), Stefano (Serral, min 57), Largo 
(Hurtado, min 21), Calvo (Balde, min 
57), Cirera (Diallo, min 57) i Carreón.

CE Vilassar Dalt-Giatsu 0

Romera, Estrelles, Petit, Ros, 
Rodríguez (Fontclara, min 60), 
Torrents (Mayol, min 46), Ruiz 
(Buitrago, min 46), Fontes 
(Corominas, min 60), Escaler (Lara, 
min 54), Daniel i Richart.

ÀRBITRES: Aleix Berenguer assistit 
a les bandes per Marc Belmonte i 
Héctor Ramos. Amonestacions per 
Kande del Cardedeu i Estrelles del 
Vilassar de Dalt.

GOLS: 1-0, Stefano, min 46; 2-0, 
Matamala, min 59; 3-0, Carreón, min 
84.

CF Lloreda 5

Macías, Mora, Dueñas, Sánchez, Aoi 
(El Couitro, min 73), Papa (Capilla, 
min 73), Balcarreras (Roldán, min 
78), Lozano (Imanol, min 73), 
Paredes, Aguilar i Jurado (Arrieta, 
min 73).

CF Les Franqueses 3

Otón, Diallo, Juan Sánchez (Motos, 
min 59), Llanes, Joel, Olid, Atanasio 
(Paredes, min 78), Alan (Bansar, min 
90), Pérez (Qanni, min 59), Tormo 
(Javier Sánchez, min 78) i Suárez.

ÀRBITRES: Morad Rahmouni assistit 
a les bandes per Roger Boada i Adam 
Ghzaoui.

GOLS: 1-0, Aguilar, min 6; 1-1, Llanes, 
min 16; 1-2, Pérez, min 20; 1-3, 
Llanes, min 26; 2-3, Balcarreras, min 
35; 3-3, Jurado,, min 50; 4-3, Papa, 
min 58; 5-3, Roldán, min 90.

CF Ametlla 1

Montoliu, Gassama, Obiol, Serna 
(Sissoko, min 46), Masegosa, David 
Bach (Montesinos, min 68), El Asri 
(Pérez, min 80), Zurinaga (Peña, min 
62), Romero, Bilal (Palma, min 68) i 
Castro.

UD Parc 4

Silvestre, Guijo, Guàrdia, Piquer, 
Prat, Capel (Piqué, min 78), 
Zubeldia (Moreno, min 65), Allué, 
Werckmeister (Zeiss, min 68), 
Pons (Macarulla, min 46) i Dorkis 
(Ordovás, min 83).

ÀRBITRE: Gonzalo Aguilera assistit a les bandes per Guillermo García i Samuel 
Huerga. Amonestacions per El Asri, Romero i Masegosa per l’Ametlla i Pons i 
Guijo pel Parc.

GOLS: 0-1, Werckmeister, min 7; 0-2, Werckmeister, min 11; 1-2, Bilal, min 22; 
1-3, Dorkis, min 57; 1-4, Zubeldia, min 62.

La Mitja recorda 
tres voluntaris 
a la Garriga
La Garriga

La Mitja va presentar la 
seva edició del 2023 –que 
es farà el 5 de febrer– amb 
un acte dissabte a la tarda 
a la plaça de l’Església de la 
Garriga. El plat fort va ser 
la plantada d’una rajola en 
homenatge a tres voluntaris 
que han deixat empremta 
a la prova: Esteve Mena, 
Daniel Sagrera i Salvador 
Solà; tots tres, morts fa poc. 
L’acte va comptar amb la 
participació d’autoritats 
i familiars dels homenat-
jats. Durant la festa, es va 
projectar un vídeo i hi va 
haver una actuació de les 
Dames de Foc i una altra de 
musical. També es va retre 
homenatge al veí de la Gar-
riga Enrique Aguilera per 
haver obert un camí. 
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Atlètic Vallès, 1 
Cardedeu B, 3
Granollers

El Cardedeu B es va avançar 
amb un doblet d’Aguilera. 
Armero va escurçar distàn-
cies per l’Atlètic Vallès, però 
Carmona va sentenciar.

Canovelles, 3 
Parets, 0
Canovelles

El Canovelles escala fins al 
sisè lloc de la classificació. 
Moreno, Parra i Anfruns van 
ser els autors dels tres gols.

Montornès N., 4 
Palautordera, 1
Montornès del Vallès

La victòria contra el 
Palautordera li val al 
Montornès Nord per posar-se 
segon de la lliga. Ignasi Abad 
va fer un hat-trick.

Santa Perpètua, 5 
La Torreta, 0
Sta. Perpètua de Mogoda

La Torreta s’enfonsa encara 
més com a últim classificat. 
El Santa Perpètua va comen-
çar guanyant amb un gol al 
minut 27.

Vilanova, 4 
Vilamajor, 3
Vilanova del Vallès

El Vilanova i el Vilamajor 
van signar un duel amb 
intercanvi de gols. El resul-
tat no es va resoldre fins als 
últims minuts: Lagé va fer la 
sentència pels locals.

Bellavista Milan, 1 
Llinars, 1
Les Franqueses del Vallès

Varón va avançar-se per al 
Bellavista Milan i Ninou va 
fer l’1-1 pocs minuts després.

Lliçà d’Amunt, 4 
Santa Eulàlia, 1
Lliçà d’Amunt

El Santa Eulàlia va encetar la 
llauna al minut 3, però de res 
li va valer per evitar la derro-
ta. Olmo va fer un doblet per 
al Lliçà d’Amunt.

Sant Vicenç, 2 
Bigues, 1
Sant Vicenç de Torelló

El Bigues es va avançar amb 
un gol de Pérez al minut 4, 
però Serrallonga i Bouharou 
van capgirar el marcador per 
al Sant Vicenç.

Aiguafreda, 1 
Santa Eugènia, 5
Aiguafreda

L’Aiguafreda va aconseguir 
empatar el partit, amb gol de 
De Ferrater (1-1). Tot i això, 
el Santa Eugènia va tenir 
temps per fer-ne quatre més. 

Un final boig 
acaba amb 
derrota del Sant 
Feliu a Seva

Seva

EL 9 NOU 

El partit entre el Seva i el 
Sant Feliu de dissabte a la 
tarda no es va resoldre fins 
al temps afegit, amb final 
boig. Un gol de Nassiri des-
prés de driblar cinc jugadors 
del Sant Feliu va donar la 
victòria sota la campana als 
osonencs. Bassas va avançar 
el Seva amb un contraatac 
a minut 21. Els vallesans, 
però, dominaven, i encara 
van augmentar el lideratge 
sobre el terreny de joc a la 
segona meitat. Ni les oca-
sions ni la pressió a camp 
contrari van dur-los al gol. 
A pocs minuts pel final, 
l’àrbitre, primer, va expulsar 
Ivan Garcia, del Sant Feliu, 
per doble groga i després Jep 
Nortes va empatar el partit 
amb xut que primer va tro-
car el travesser i que després 
va entrar per línia de gol. 
L’alegria va durar poc: a la 
jugada següent el Seva va fer 
el gol de la victòria. Es tracta 
d’una nova estocada per al 
Sant Feliu, que segueix sen-
se aixecar cap, malgrat que 
dissabte va dominar el joc.

UE Seva: Parareda, 
Martínez, Simone, Yancarlos 
(Villalta), Lorente, Andrid, 
Nassiri, Moya (Oriol), Bassas 
(Tortades), Riba (Naser) i 
Arnau (Jordi)

CF Sant Feliu: Villar, 
Verdúguez, Cunill, Nortes, 
Duarte (Vives), Rodríguez, 
Castro (Guillem), Ivan, 
Turón (Ennassyry), Gaspar i 
Berenguer. 

Àrbitre: Mohamed Bokadi-
da. TG: Riba, Simone, Naser, 
del Seva, i Ivan (2, min 63). 
Ennassyry, Turón i Cunill, 
del Sant Feliu.

GOLS: 1-0, Bassas, min 21; 
1-1, Nortes, min 89; 2-1, Nas-
siri, min 89.

L’Olímpic 
la Garriga suma 
el segon empat 
consecutiu (1-1)
Vic

L’Olímpic la Garriga va sumar 
el segon empat consecutiu 
dissabte a la tarda al camp de 
l’OAR Vic. Vila es va avançar 
pels locals al minut 18, però 
Casanovas va signar l’empat 
amb un gol al 46.
    Olímpic La Garriga: Bou, 
Valldeneu, Moret, Margalef, 
Haidouri (Aparicio), Jordi, 
Sergi, Aspa (Escudero), 
Garcia, Sánchez (Pujals) i 
Recio (Boix).

GOLS: 1-0, Vila, min 18; 1-
1, Casanovas, min 46.
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El Martorelles es va endur per 3-1 el duel pel liderat que van protagonitzar dissabte amb el Sant Celoni

El Martorelles, líder en solitari 
després de guanyar el Sant Celoni
Els locals van encarrilar la vict0òria amb dos gols a la segona meitat

Martorelles

EL 9 NOU

El partit de dissabte era clau 
tant per al Martorelles com 
per al Sant Celoni en la lluita 
pel liderat. Qui guanyava, es 
posava líder en solitari. Ho 
va fer el Martorelles després 
de fer un 3-1 que deixa el 
Sant Celoni tercer, darrere el 
Montornès Nord.

Els locals van imposar 
la seva idea des de l’inici. 
Manuel Múrcia va fer el pri-
mer gol de cap, després d’una 
centrada, pocs minuts abans 
del descans. A la segona part, 
el Sant Celoni va sortir més 

endollat. Un penal fallat 
va desanimar els del Baix 
Montseny i aleshores va ser 
com si tornés a començar el 
partit. El Marotrelles va fer 
dos gols més per encarrilar 

el marcador: un de cap i un 
altre després d’una obertura 
per banda. El Sant Celoni 
va poder fer el seu únic gol, 
obra de Guillem Hernández, 
després d’una jugada aïllada.

Llerona

EL 9 NOU 

Ningú pensava a la primera 
part que el Llerona pogués 
superar amb tanta comodi-
tat el Montmeló dissabte a 
la tarda (7-0). Si el primer 
temps va ser igualat i va tan-
car amb un empat a zero, la 
segona meitat va ser un món 
diferent. Sofian, del Llerona 
–que va entrar al terreny de 
joc de suplent–, va treure’s 
de la màniga l’1-0 de manera 
molt ràpida, al minut 47. El 
Montmeló, a l’altra cara de 
la moneda, va patir un segon 
ensurt quan li van expulsar 
Alvear per una doble targeta 

groga al 57. Un penal i gol a 
favor del Llerona van donar 
l’estocada definitiva a un 
Montmeló que va plegar 
els braços, malgrat el bon 
primer temps. El Llerona 
es va inflar a oportunitats 

i, en conseqüència, a gols. 
Sofian va signar un hat-trick. 
I amb aquesta victòria –la 
setena seguida– el Llerona 
es posa sisè a una jornada de 
tancar la primera volta. El 
Montmeló és 14è a la taula.

El Llerona marca set gols al 
Montmeló a la segona meitat
Els dos equips havien estat força igualats al primer temps

CF Martorelles 3

Serrano, Corona, Èric, Mestres, 
Blanco, López (Tabla), Estany 
(Barriga), Múrcia, Escribano 
(Botella), Quijada (Pilar) i Santiago. 

FC Sant Celoni 1

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

ÀRBITRE: Nabil Ghofal. Targetes grogues: Múrcia, Mestres, Santiago, Escribano 
i Serrano, del Martorelles, i Lazarevic, Gestí, Albarran, Hernández i Perosanz 
(entrenador), del Sant Celoni.

GOLS: 1-0, Múrcia, min 40; 2-0, Quijada, min 71; 3-0, López, min 74; 3-1, 
Hernández, min 82. 

CE Llerona 7

Sarraté, Encinas (Esteban), López, 
Fijóo, Sabaté, Domingo (Reyes), 
Fuentes (Sofian), Conesa, Bagué 
(Cabrera), Podall (Altillo) i 
Cabezuelo.

CF Montmeló 0

Gallardo, Martínez (Quílez), Molina, 
Alvear, Martínez, Boliart, Gallego 
(Romero), Loinaz (Benach), El Bouti, 
Girabent i Rojas (Fernández). 

ÀRBITRE: Mohamed Roukdi. TG: Cabezuelo, del Llerona, i Martínez, Rojas i 
Alvear (2, min 57), del Montmeló.

GOLS: 1-0, Sofian, min 47; 2-0, Sofian, min 64; 3-0, Bagué, min 67; 4-0, 
Cabezuelo, min 70; 5-0, López, min 75; 6-0, Sofian, min 87; 7-0, Cabezuelo, min 
89.
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La jugadora del PBB La Roca Paula Ortiz, autora dels dos primers gols, en una imatge del derbi contra el Llerona

El Granollers 
decideix el partit 
amb un segon 
quart impecable

Granollers

EL 9 NOU

El CN Granollers continua 
coliderant la classificació 
del grup A de la Primera 
Estatal de waterpolo després 
d’imposar-se amb claredat al 
CD Waterpolo Túria per 14 
gols a 7. L’equip de Ramon 
Rosell, doncs, manté el frec a 
frec amb el CN Sant Feliu de 
Llobregat, que també va gua-
nyar contra l’Horta (10-12).

El Túria va disposar d’un 
penal per avançar-se al mar-
cador però el va fallar i van 
ser els granollerins els qui 
van marcar el primer. Des-
prés d’un primer període 
amb equilibri de forces els de 
Rosell van marcar diferènci-
es al segon període, amb mol-
ta efectivitat en atac i una 
defensa que tan sols va con-
cedir un gol a quatre segons 
del descans. A la segona part, 
de nou més equilibrada, els 
granollerins van mantenir i 
ampliar l’avantatge.

El Palautordera 
millora  
les sensacions 
tot i la derrota

Girona

EL 9 NOU

El Palautordera va recuperar, 
13 jornades després, una de 
les seves jugadores referents, 
Meritxell Clupés –s’havia 
lesionat al partit contra el 
Porqueres corresponent a 
la jornada tres– però no va 
poder trencar la dinàmica 
negativa de resultats en cau-
re derrotat al camp del Pon-
tenc per 2 gols a 1.

Al Palautordera li va man-
car precisió en la definició i 
fortuna en les poques acci-
ons d’atac de les locals –el 
Pontenc va marcar dos gols 
en tres ocasions–. Les de 
Lluís López van fer circular 
bé la pilota i van disposar de 
bones ocasions de gol però 
tan sols van estar encertades 
en una rematada d’Ania, a la 
segona part. La portera del 
Pontenc va evitar l’empat del 
Palautordera en dues ocasi-
ons clares d’un contra un.

Barcelona

EL 9 NOU 

La Penya Blanc-i-Blava de la 
Roca es va assegurar aquest 
diumenge un lloc entre els 
quatre primers de la prime-
ra fase i, en conseqüència, 
poder jugar per l’ascens en la 
segona fase, després d’impo-
sar-se amb solvència a l’Esco-
la Esportiva Guineueta per 1 
gol a 4.

La Guineueta, que estrena-
va entrenador, va sortir amb 
molta intensitat, però les de 
Miguel Ángel Cruz van resis-
tir aquesta empenta inicial 
de les locals per anar impo-
sant el seu joc amb el pas 
dels minuts. Aquesta millora 
de les roqueroles es va veu-
re confirmada al marcador 
en pocs minuts i amb Paula 
Ortiz com a denominador 

La PBB La Roca jugarà per 
l’ascens a la segona fase
L’equip de Miguel Ángel Cruz doblega el Guineueta (1-4)

comú dels dos primers gols; 
primer després d’una bona 
jugada per la banda de Yeimi 
Magdalena, que la va posar 
a l’àrea, on Ortiz va rematar 
de cap, i després rematant al 
fons de la xarxa una passada 
de la mort de Coral.

Amb el 0-2 es va arribar 
al descans i, en tornar dels 
vestidors, les roqueroles 
van mantenir el domini, 

tenint més pilota i evitant els 
intents locals de ficar-se dins 
del partit. Zori, en transfor-
mar un penal comès sobre 
Judit Ambrosio, i Claudia, 
definint molt bé en l’un con-
tra un amb la portera local, 
van marcar dos gols més que 
sentenciaven el partit. El 
relaxament final va permetre 
a la Guineueta marcar el gol 
de l’honor.

CE Pontenc 2

Segura, Roura, Sitjà, Fajardo, 
Puigdevall, Batlle, Contra, Méndez, 
Millán, Juárez i Chicano [onze 
inicial]; Domínguez, Xènia Gonzàlez, 
Paula Denis González, Bosch i Gili.

CF Palautordera 1

Alba, Laura Garcia, Meritxell, Anna 
Clos, Rut, Ona, Ania, Isidora Pilar, 
Marina, Anna Otero i Claudia [onze 
inicial]; Anna Matamala, Laura Verde, 
Laura Gómez i Queralt.

ÀRBITRE: Gerard Gómez, assistit 
a les bandes per Marc Gómez i 
Quim Concepción. Targetes: Sitjà, 
Domínguez i Batlle del Pontenc 
i Ania i al segon entrenador 
Jordi Alcaide (VD, min 57) del 
Palautordera.

GOLS: 1-0, Batlle, min 39; 2-0, Batlle, 
min 42; 2-1, Ania, min 58.

CN Granollers 14

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

CD Waterpolo Túria 7

Martínez, Amat, Cauchick (4), 
Olmos (1), Hugo González, Álvarez, 
Aitor Sánchez, Sfamurri (2), Jaime 
González, Almagro, Montolio, 
Campaña i Valdivielso.

ÀRBITRES: Álex Izquierdo, 
Míkel Markaida i Noelia Donato. 
Exclusions: Colominas (3), Peralta 
(2), Vera (3), Pol Sánchez i Troyano 
del CN Granollers i Álvarez (2), 
Sfamurri, Almagro (2) i Campaña del 
CD Waterpolo Túria.

PARCIALS: 2-2 [primer quart]; 8-3 
[descans]; 11-5 [tercer quart] i 14-7.

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT

CF Esc. Esp. Guineueta 1

Bonilla, Pimentel, Moreno, Bladh, 
Martínez, Dahlmann-Hansen, Díez, 
Solé, Pozo, Pérez i Arbiol [onze 
inicial]; Arjo (ps), Cabrejas, Sagre, 
Estrella i Fusté.

PBB La Roca 4

Uceda, Cristina, Tania, Ortiz, Yaiza, 
Zori, Yeimi Magdalena, Laia, Coral, 
Santasusana i Judit [onze inicial]; 
Bernés, Barbi, Claudia, Laura, Aroa i 
Mariona.

ÀRBITRE: Joan Canós, assistit a les bandes per Laura Busto i Nina Torralbo. 
Targetes: Arbiol, Pimentel i Estrella de l’Escola Esportiva Guineueta i Laia i 
Ortiz del PBB La Roca.

GOLS: 0-1, Ortiz, min 25; 0-2, Ortiz, min 32; 0-3, Zori (p), min 63; 0-4, Claudia, 
min 66; 1-4, Pérez, min 81.

1a WATERPOLO 
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El Granollers 
perd contra el 
Joventut les Corts 
per deu punts

CB Granollers 48

Concepción, Ferrer (2), Povedano, 
Vila (1) i Cegarra (6) [cinc inicial]; 
Marata (6), Valentí (9), Rabassó (4), 
Laborda (10), Molina, Doñate (10) i 
Rosales.

Joventut les Corts 58

Susín (3), Genius (4), Masides 
(15), Briegas (4) i Pineda (4) [cinc 
inicial]; Tapia (18), Lozano (2), 
Estrada, Pardo, Llopart, Colomer (2) i 
Hernández (6).

ÀRBITRES: Raquel Guil i Miguel 
Ángel Aguilera. Van eliminar per 
cinc faltes personals a Doñate i 
Concepción del Granollers i a Genius 
i Hernández del Joventut les Corts. 
Van xiular falta antiesportiva a Pardo 
del Joventut les Corts. Van assenyalar 
falta tècnica a l’entrenador Martí 
Roget del Granollers.

PARCIALS: 8-12 [primer quart]; 19-24 
[descans]; 33-40 [tercer quart] i 48-58.

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers va sumar 
una nova derrota després de 
perdre contra el Joventut les 
Corts per 10 punts (48-58) en 
un partit en què les de Martí 
Roget sempre van anar a 
remolc. El Joventut les Corts, 
al segon quart, va aconseguir 
una distància de seguretat al 
voltant dels 10 punts que va 
mantenir fins al final sense 
donar opció de remuntada al 
Granollers.

El Recanvis Gaudí Mollet no pot fer 
res davant un Benicarló molt efectiu

LLIGA LEB PLATA
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Ignasi Belver intenta superar l’intent de tap de Nikola Zizic

Mollet del Vallès

Xavi Mas

Sort en va tenir Josep Maria 
Marsà de l’última incorpo-
ració feta a l’equip, el pivot 
Willy Isiani, perquè sense 
ell, amb la plaga de baixes 
que travessa el seu equip 
–Blanch, Figuerola, Pagès i 
Soto–, el tècnic només hauria 
disposat de dos recanvis per 
al partit de dissabte contra el 
Maderas Sorli Benicarló. Tot 
i la incorporació del georgià, 
l’equip no va poder treure 
res de positiu davant un 
Benicarló que va demostrar 
per què està lluitant a la part 
alta de la taula i que es va 
endur la victòria (71-80).

El Benicarló va anar gai-
rebé sempre al davant al 
marcador –a excepció dels 
primers minuts–, va escapar-
se de 17 punts al tercer quart 
(42-59) i quan semblava que 
el Mollet podia realitzar la 
proesa de capgirar el mar-
cador, va refredar els ànims 
de l’afició molletana amb un 
parcial de 0-7 per sentenciar.

El Mollet va començar for-
ça inspirat en atac, sobretot 
en el llançament exterior 
–cinc dels deu triples de tot 
el partit van ser al primer 
quart– però va plantejar 
una defensa zonal que el 
Benicarló va trencar també a 

base de triples –sis.
Un triple d’Imanol 

Martínez va suposar l’em-
pat a 26 al final d’un primer 
quart igualat que va prece-
dir a un parcial de 0-8 del 
Benicarló, que va començar a 
escapar-se al marcador amb 
transicions ràpides i efec-
tives sempre que en tenia 
ocasió, i dominant a la pintu-
ra. El Mollet es va acostar a 
tres punts gràcies a un triple 
del nouvingut Isiani però el 
Benicarló va arribar al des-
cans (40-47) i va ampliar el 
marge amb un bon inici de 
tercer quart –parcial de 2-12 
per situar-se 42 a 59.

Després d’un temps mort 
de Marsà, l’equip va anar 
recuperant terreny i un par-
cial d’11-1 al darrer quart els 
va situar a només dos punts 
(64-66), però Antonio Burgos 
va entrar a pista, va fer nou 
punts seguits i va esvair les 
esperances vallesanes.

IsIaNI,  
NoVEtat aL moLLEt

Dijous el club molletà va 
anunciar la incorporació del 
pivot georgià Willy Isiani, de 
2 metres i 2 centímetres, pro-
cedent del Cáceres de LEB 
Or i que va ser un dels desta-
cats de l’equip el dia del seu 
debut amb els de Marsà.

Rec. Gaudí CB Mollet 71

Ignasi Belver (14), Marc Sesé (15), 
Guillem Sabatés (9), Carles Marzo 
(3) i Dejan Ilincic (8) [cinc inicial]; 
Xavier Assalit (2), Imanol Martínez 
(10) i Willy Isiani (10).

M. Sorli Benicarló 80

Ismael Corraliza (6), Pedro García 
(14), Anthony Joseph Libroia (13), 
Nikola Zizic (2) i Fausto Ruesga (19) 
[cinc inicial]; Màxim Esteban (3), 
Dylan Ducommun, Antón Bouzán 
(3), Antonio Burgos (13) i Volodymyr 
Orlov (7).

ÀRBITRES: Alejandro López i Miquel Remisa. No hi van haver eliminats per 
cinc faltes personals.

PARCIALS: 26-26 [primer quart]; 40-47 [descans]; 53-65 [tercer quart] i 71-80.

COPA CATALANA MASCULINA

Granollers 

EL 9 NOU

El CB Granollers ha saldat els 
dos partits seguits a la seva 
pista –l’últim de la primera 
volta i el primer de la sego-
na– amb dues victòries que 
el situen a mitja taula amb 
un balanç equilibrat de set 
victòries i set derrotes. Els 
de Toni Olivares, que havien 
derrotat la setmana passada 
el CN Helios –cuer–, van 
superar també aquest dissab-
te el penúltim classificat, el 
Monbus-CB Igualada SMA 
(71-67) en un partit extrema-
dament equilibrat i que els 
granollerins no van tancar 
fins als darrers segons.

CB Granollers 71

Salmerón (2), Seidi (17), Auró (3), 
Torné (2) i Maspons (4) [cinc inicial]; 
Àlex Castro (7), Serra (8), Murciano 
(3), Cervantes (7), Iván Castro, 
Viñallonga (11) i Homs (7).

CB Igualada 67

Burgès, Benito (4), Fons (18), Baltà 
i Tejero (12) [cinc inicial]; Bernadí 
(14), Germà (3), Mulio (7), Dagà (3), 
Farrés i Quintana (6).

ÀRBITRES: Leandro Lezcano i Marc Pinotti. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Tejero del Monbus-CB Igualada SMA.

PARCIALS: 19-19 [primer quart]; 36-32 [descans]; 54-50 [tercer quart] i 71-67.

LLIGA EBA

Al Sant Gervasi 
se li escapa la 
victòria al darrer 
quart (70-83)
Mollet del Vallès

Set triples al darrer quart, 
cinc dels quals consecutius, 
van ser una llosa massa gran 
per a un Sant Gervasi que va 
acabar perdent el partit con-
tra el Comodality-UBSA Sant 
Adrià per 70 a 83. El partit va 
tenir constants alternatives, 
amb avantatges curts per un 
i altre equip fins que, a l’inici 
del darrer quart, l’eficàcia 
del Sant Adrià va marcar 
les diferències i va deixar 
l’equip de Romà Cutrina sen-
se capacitat de reacció.

sant Gervasi: Caminal 
(10), Rusom (20), Reina, 
Rabassó (16) i Montes (6) 
[cinc inicial]; Orois (1), Díaz 
(4), Martín (9), Vázquez i 
Fey (4).

PaRCIaLs: 16-15 i 35-35 
[descans]; 51-50 i 70-83.

Els de Toni Olivares se situen amb set victòries i set derrotes

El CB Granollers supera l’Igualada 
en un partit ajustadíssim

Derrota contundent 
del CN Caldes a 
la pista del segon 
classificat (104-60)
Sant Cugat del Vallès

El CN Caldes va començar 
anotant, però ràpidament el 
Sant Cugat Negre, el segon 
classificat de la lliga, va 
prendre el pols del joc. El CN 
Caldes va poder aguantar al 
primer quart (21-13), però 
a partir del segon la bretxa 
de punts va començar a ser 
massa ampla. Als últims com-
passos del segon temps, la 
distància entre els dos equips 
es va començar a ampliar fins 
a sumar una derrota per més 
de 40 punts de diferència.

CN Caldes: Herrero (6), 
Morales (12), Ruiz (3), 
Marzo (2) i Peig (1) [cinc ini-
cial]; Costa (6), Villanueva, 
Pelecha (3), Tejada, Ponsa 
(7) i Rebellón (20).

PaRCIaLs: 21-13 i 50-30 
[descans]; 73-48 i 104-60.

Els d’Olivares van començar 
dominant gràcies a un parcial 
inicial de 7-0 que l’Igualada 
va capgirar a les acaballes 
del primer quart –un altre 
parcial de 0-7 que els situava 
per primer cop per davant 
(15-17).

Al segon quart va ser el 
Granollers qui va haver 

d’anar a remolc per recupe-
rar un marge de set punts 
(21-28) per arribar al des-
cans per davant. Després, a 
la represa, la igualtat va ser 
màxima, amb els granollerins 
sempre al davant però amb 
un estira-i-arronsa al marca-
dor que va donar emoció fins 
al darrer segon.

Els de Josep Maria Marsà perden 71-80 el dia que debuta el pivot Willy Isiani



ESPORTSNOU9EL

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

Xevi Gurri, del Recam Làser Caldes, va jugar el partit de dissabte a la Torre Roja contra l’Igualada

Dilluns, 23 de gener de 202332 HOQUEI

El Recam Làser continua 
topant contra el mateix mur
Malgrat tenir ocasions per guanyar el partit, el Caldes cau a casa contra l’Igualada

OK LLIGA MASCULINA

Recam Làser Caldes 2

Gisbert, Presas, Gurri, Rodríguez i 
Blanqué [cinc inicial]; Pons, Cardona, 
Llobert, Serra i González.

HC Igualada 4

Torrents, Llenas, Vives, Bars i 
Carol [cinc inicial]; Cervera, Yeste, 
Marimon, Zilken i Marquès.

ÀRBITRES: David Cantos i Alberto Pérez. Targetes blaves: Carol, de l’Igualada.

GOLS: 0-1, Vives, min 8; 1-1, Rodríguez, min 29; 1-2, Llenas, min 36; 2-2, 
González, min 38; 2-3, Llenas, min 45; 2-4, Bars, min 46.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Recam Làser Caldes va tor-
nar a topar una altra vegada 
contra la derrota. I ja en són 
quatre de seguides a l’OK 
Lliga: potser per la mala sort, 
la falta d’encert o la baixa 
important d’Álvaro Giménez, 
que segueix tocat físicament. 
Dissabte, contra l’Igualada 
a la Torre Roja, el Caldes 
va topar de morros amb el 
mateix mur dels últims par-
tit, malgrat dominar i haver 
tingut temps de decantar la 
balança (2-4). Amb aquest 
resultat l’equip cau a la 9a 
posició de la lliga, abans de 
rebre la setmana que ve el La 
Vendéenne francès a vuitens 
de la Europe Cup. 

Sobre el paper, l’equip 
entrenat per Eduard Canda-
mi va anar sempre a remolc. 
Sobre el terreny de joc, els 
dos conjunts van lliurar un 
inici de partit igualat. L’Igua-
lada va trencar l’equilibri 
amb un pilota penjada des 
del mig del camp que va aca-
bar entrant a la porteria. El 
gol, obra de Cèsar Vives, va 
mantenir els de l’Anoia per 
damunt del marcador fins a 
l’inici de la segona meitat. El 
Caldes, que ho intentava, va 
trobar-la amb un gol que va 
significar l’1-1 al minut 29. 
Marcos va assistir a Cristian 

per anotar. Però l’alegria no 
va durar gaire més: un error 
en defensa va tornar a col-

locar l’Igualada al davant al 
marcador. 

Passat l’equador de la 

segona part, el Caldes s’ho 
va poder tornar a creure. 
Marc González va fer el 2-2 
de falta directa. I després els 
vallesans poderien haver-se 
avançat amb una falta directa 
i un penal que no van saber 
transformar. En canvi, l’Igua-
lada va aprofitar un rebot per 
fer el 2-3 i, més tard, l’equip 
de l’Anoia va transformar 
el 2-4 amb una directa que 
havia provocat Xevi Gurri 
després de relliscar. 

El Sant Feliu 
tanca la 
primera volta 
amb derrota

SD Espanyol 3

Luzón, Norberto, Lecha, Claramunt 
i Villa [cinc incial]; Angrill, Zamora, 
Carrasco, Hernández i Diego. 

CHP Sant Feliu 1

Rue, Yepes, Fajas, Oller i Nil Figueras 
[cinc inicial]; Amer, Muntané, 
Busquets, Llorens i Guillem Figueras.

ÀRBITRES: David Godia i Alan 
Navarro. TB: Lecha, de l’Espanyol.

GOLS: 1-0, Zamora, min 18; 1-1, 
Llorens, min 21; 3-1, Angrill, min 27; 
3-1, Angrill, min 31.

Barcelona

Ton Falqués

Última jornada de la prime-
ra volta per al Sant Feliu, 
que la tanca amb un balanç 
pobríssim de només 6 punts, 
a un de la zona de descens. 
El partit va començar molt 
igualat i el marcador no es 
va obrir fins al minut 7, quan 
els blanc-i-blaus van fer el 
primer. Tot i això, Llorens 
va fer l’empat codinenc tres 
minuts després. A la represa i 
quan es portava poc més d’un 
minut, els locals van fer el 
segon i el tercer, tres minuts 
després. Amb 19 minuts al 
davant, el Sant Feliu va dis-
posar de força ocasions, però 
la sequera golejadora conti-
nua sent greu i el marcador 
ja no es va moure del 3-1.

OK LLIGA FEMENINA
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Paula Vilamala i Marta Borràs durant una jugada del partit de dissabte a la pista del Voltregà

Un gol de penal del Voltregà 
condiciona un Bigues i Riells 
que només pot empatar

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

Un gol de penal a l’inici del 
partit va condicionar les aspi-
racions de l’ORKLA Bigues i 
Riells dissabte a la pista del 
Voltregà. Les jugadores verd-
i-negres només van ser capa-
ces d’empatar (1-1), malgrat 
dominar el partit.

L’equip va sortir bé a l’ini-
ci, però una pena màxima als 
cinc minuts de joc va conduir 
el Voltregà a fer l’1-0, obra de 
Maria Anglada. El cop sobre 
el marcador de les osonen-
ques va hipotecar la resta del 
duel per al Bigues. Les locals 
es van tancar a darrere i van 
poder fer mal al contracop, 

CP Voltregà 1

Otegi, Vilamala, Esther, Anglada i 
Berta –cinc inicial–; Anna, Alèxia, 
Torres, Dana i Sala.

ORKLA Bigues i Riells 1

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

ÀRBITRES: Xavier Valiente. Targetes 
blaves: Piojo, del Bigues.

GOLS: 1-0, Anglada, min 5; 1-1, 
Igualada, min 28.

malgrat no marcar cap més 
gol en tot el partit. El Bigues, 
dolgut amb l’arbitratge, va 
veure com el col·legiat els 

anul·lava un gol a 10 minuts 
pel descans. Previ, això sí, 
a l’empat a 1 del Bigues al 
minut 28. Va ser després 

d’una bona jugada per darre-
re la porteria que va deixar la 
pilota, al primer pal i en boca 
de gol, a Maria Igualada, que 

va anotar l’1-1. Les jugadores 
van entomar el resultat amb 
frustració, tot i saber que 
havien merescut més.
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El Cros recupera participants
Les Franqueses acull uns 530 corredors i consolida la prova a la Zona Esportiva de Ciclisme
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El 27è Cros Popular va celebrar-se dissabte al matí a la Zona Esportiva Municipal de Ciclisme

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El Cros Popular i Escolar de 
les Franqueses van arribar 
dissabte a la seva 27a i 30a 
edició, respectivament, amb 
una de les participacions més 
altes dels últims anys. En 
conjunt, uns 530 atletes van 
córrer en alguna de les cate·
gories del Cros, que va tenir 
lloc per segona vegada con·
secutiva a la Zona Esportiva 
Municipal de Ciclisme, al 
polígon del Pla de Llerona. 

La participació, que havia 
disminuït l’any passat, ha 
recuperat embranzida en 
una prova que, sobretot, és 
molt participada en l’àmbit 
de les categories inferiors. 
Per exemple, l’Institut 

Lauro i l’Escola Camins de 
les Franqueses van obtenir 
victòries en alguna de les 
categories. La cursa també va 
ser participada pels clubs de 
l’entorn, com el Granollers, 
el Canovelles, el Mollet o 
el Parets. “Ha estat molt bé 
aquest any. Hi ha hagut gent 
durant tot el dia”, explicava 
la regidora d’Esports, Montse 
Vila, després de la prova. Cal 
dir que el Cros estava orga·
nitzat pel Patronat Muni·
cipal d’Esports, amb la col·
laboració d’altres entitats.

L’edició 2023 del Cros, 
a més l’inaugurar l’any 
esportiu a les Franqueses, 
ha servit per consolidar la 
Zona Esportiva Municipal 
de Ciclisme com a escenari 
de la prova. “Aquest any hem 
fet els revolts més oberts i 
alguna prova, en funció de 
la categoria, ha passat per 
una zona de sorra de platja.” 
Durant el Cros també es va 
repartir informació sobre la 
nova escola d’atletisme de 
les Franqueses.

RESULTAT I CLASSIFICACIONS-

BÀSQUET

LEB Plata. Liga Regular Est

Sant Antoni Ibiza, 96 · Alginet, 92
Hestia Menorca, 69 · FC Cartagena CB, 55
CB L’Horta Godella, 69 · CB Salou, 84
Gran Canaria, 80 · CB Cornellà, 86
Huesca la Magia, 73 · CB Prat, 99
R. Gaudí CB Mollet, 71 · Benicarló, 80
CB L’Hospitalet, 85 · FIBWI Palma, 92

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.· Hestia Menorca .............17 14 3 1281 1112 31
 2.· CB Prat ............................17 13 4 1435 1215 30
 3.· Sant Antoni Ibiza ..........17 12 5 1316 1189 29
 4.· Benicarló ........................17 11 6 1325 1252 28
 5.· CB Cornellà ....................17 10 7 1316 1241 27
 6.· FIBWI Palma .................17 10 7 1362 1390 27
 7.· Gran Canaria ..................17 9 8 1260 1213 26
 8.· Huesca la Magia ............17 8 9 1179 1241 25
 9.· FC Cartagena CB ...........16 7 9 1091 1088 23
 10.· CB L’Hospitalet .............17 5 12 1233 1348 22
 11.· Brisasol· CB Salou .........17 5 12 1242 1332 22
 12.· Safir Fruits Alginet .......17 5 12 1117 1339 22
 13.· CB L’Horta Godella .......16 5 11 1143 1185 21
 14.- R. Gaudí CB Mollet ..... 17 4 13 1213 1368 21

Lliga EBA. Grup C

Esparreguera, 72 · Anagán Olivar, 70
Valls, 65 · Roser, 76
Es Castell, 74 · Sese, 80
Martinenc, 68 · Navàs, 50
Barça, 68 · Tarragona, 77
CB Granollers, 71 · Igualada, 67
Helios, 85 · Santfeliuenc, 90

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.· Santfeliuenc ...................14 13 1 1235 1003 27
 2.· Barça ...............................14 10 4 1097 877 24
 3.· Tarragona .......................14 9 5 1046 964 23
 4.· Valls ................................14 9 5 1034 969 23
 5.· Martinenc ......................14 9 5 1035 950 23
 6.· Navàs ...............................14 8 6 1000 970 22
 7.- CB Granollers .............. 14 7 7 1006 1041 21
 8.· Roser ...............................14 7 7 934 930 21
 9.· Sese .................................14 6 8 910 1010 20
 10.· Anagán Olivar ................14 5 9 872 956 19
 11.· Esparreguera ..................14 5 9 936 1030 19
 12.· Es Castell ........................14 5 9 934 1008 19
 13.· Igualada ..........................14 4 10 896 979 18
 14.· Helios ..............................14 1 13 858 1106 15

Copa Catalunya. Grup 3

Bàsquet Sant Boi, 50 · El Círcol Badalona, 65
Sant Cugat Negre, 104 · CN Caldes, 60
Sant Gervasi 1, 70 · UB Sant Adrià, 83
CB Cerdanyola al Dia, 66 · BC Tecla Sala, 61
Vic·Universitat Vic, 68 · Basket Almeda, 77
CB Tarragona B, 67 · CB Ripollet, 72
AE Badalonès, 70 · Baricentro Barberà, 58

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.· CB Cerdanyola al Dia ....13 13 0 992 848 26
 2.· Sant Cugat Negre ..........13 11 2 1145 914 24
 3.· CB Ripollet .....................13 10 3 1025 934 23
 4.· Baricentro Barberà ........13 9 4 889 862 22
 5.· El Círcol Badalona .........13 7 6 801 763 20
 6.· UB Sant Adrià ................13 7 6 914 908 20
 7.· BC Tecla Sala..................13 5 8 935 914 18
 8.· Basket Almeda ...............12 6 6 774 803 18
 9.· Vic·Universitat Vic .......13 5 8 887 918 18
 10.· Bàsquet Sant Boi ...........13 5 8 827 918 18
 11.· CB Tarragona B ..............13 4 9 828 875 17
 12.· AE Badalonès .................13 3 10 841 935 16
 13.- CN Caldes .................... 13 3 10 746 898 16
 14.- Sant Gervasi 1.............. 12 2 10 796 910 14

Primera Categoria. 
Fase Prèvia-01

UB Mir, 72 · CB Quart, 61
CB ADEPAF, 74 · CB Cabrera, 66
El Masnou , 54 · AECAM Malgrat, 82
CESET, 55 · Bàsquet Girona, 71
CB Argentona, 63 · CB Granollers 2, 69
Ripotrans CB Lliçà · CB Blanes, ajornat
CB Salt, 67 · CE Palamós, 76

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.· Bàsquet Girona ..............13 12 1 1126 843 25
 2.· CB Argentona ................13 9 4 1018 909 22
 3.· CESET .............................13 9 4 904 843 22
 4.· CB ADEPAF ...................13 9 4 926 878 22
 5.· UB Mir ............................13 9 4 945 913 22
 6.- CB Granollers 2 ........... 13 8 5 877 817 21
 7.· AECAM Malgrat ...........13 6 7 950 943 19
 8.· CB Salt ............................13 5 8 929 951 18
 9.· CB Cabrera .....................13 5 8 911 954 18
 10.· CB Blanes .......................12 5 7 803 823 17
 11.· CE Palamós ....................13 4 9 858 947 17
 12.· El Masnou  .....................13 4 9 887 1015 17
 13.- Ripotrans CB Lliçà ...... 12 3 9 738 858 15
 14.· CB Quart.........................13 2 11 849 1027 15

Segona Categoria

CB Les Franqueses, 80 · CB Llinars, 57
UER Pineda de Mar, 49 · CB Sant Celoni, 40
CB Parets, 59 · CB Vilassar de Dalt, 54
Santa Susanna, 60 · Vilanova del Vallès, 62
CB Mollet B, 70 · CB Calella, 54
Maristes Ademar B, 51 · Boet, 42
Descansa: Bàsquet Alella

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.· UER Pineda de Mar ......12 9 3 745 662 21
 2.- CB Mollet B ................. 11 9 2 814 688 20
 3.- CB Parets ..................... 11 9 2 720 609 20
 4.· CB Vilassar de Dalt .......12 8 4 828 743 20
 5.· CB Calella .......................12 7 5 772 760 19
 6.- CB Les Franqueses ...... 12 6 6 843 838 18
 7.- Vilanova del Vallès ..... 11 6 5 639 695 17
 8.· Maristes Ademar B .......12 4 8 718 748 16
 9.· Bàsquet Alella ................12 4 8 804 869 16
 10.· Mataró Parc Boet...........11 4 7 711 729 15
 11.- CB Llinars .................... 12 3 9 715 796 15
 12.· Santa Susanna................11 4 7 668 753 15
 13.- CB Sant Celoni ............ 11 2 9 640 727 13

Tercera Categoria

Canovelles BC, 60 · CB L’Ametlla, 83
CB La Garriga, 68 · CN Caldes B, 58
AB Ronçana, 77 · Bàsquet Sant Pere B, 84
Montmeló CB, 50 · CN Terrassa B, 38
Sant Quirze BC, 53 · CB Granollers 3, 66
CB Mollet, 80 · CB Castellar B, 58
Sabadell BQ Vallès, 38 · St Jordi Rubí B, 61

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB L’Ametlla ............... 13 11 2 927 726 24
 2.· St Jordi de Rubí B ..........13 10 3 960 779 23
 3.- CB Granollers 3 ........... 13 10 3 899 788 23
 4.- Montmeló CB .............. 13 9 4 870 758 22
 5.- CB La Garriga .............. 13 8 5 858 783 21
 6.- Canovelles BC .............. 13 8 5 884 831 21
 7.- Moldstock CB Mollet .. 13 8 5 835 800 21
 8.· Bàsquet Sant Pere B ......13 7 6 891 822 20
 9.· CN Terrassa B ................13 6 7 784 882 19
 10.- CN Caldes B ................. 13 5 8 753 829 18
 11.· CB Castellar B ................13 4 9 879 935 17
 12.· Sabadell BQ Vallès ........13 3 10 772 872 16
 13.- AB Ronçana ................. 13 2 11 765 994 15
 14.· Sant Quirze BC ..............13 0 13 658 936 13

Femení. Copa Catalunya

Vilanova, 54 · Manresa CBF, 68
C. Bianya Roser, 60 · CB Igualada, 43
CB Granollers 1, 48 · Joventut les Corts, 58
Bàsquet Safa Claror, 32 · AB Premià, 64
TGN Bàsquet A, 56 · EBAE Sese, 49
CB Prat, 57 · Draft Gramanet, 80
CEJ l’Hospitalet, 66 · Tordera Unigirona, 47

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.· C. Bianya Roser .............13 12 1 767 637 25
 2.· Manresa CBF .................13 10 3 781 663 23
 3.· AB Premià ......................13 9 4 728 657 22
 4.· Draft Gramanet .............13 8 5 822 720 21
 5.· Tordera Unigirona ........12 9 3 760 664 21
 6.· TGN Bàsquet A ..............12 7 5 656 637 19
 7.· Vilanova .........................13 6 7 748 781 19
 8.· CEJ l’Hospitalet .............13 5 8 713 721 18
 9.· EBAE Sese ......................13 5 8 728 746 18
 10.· Joventut les Corts .........13 5 8 724 749 18
 11.· CB Prat ............................13 5 8 681 754 18
 12.· CB Igualada ....................13 5 8 683 757 18
 13.· Bàsquet Safa Claror ......12 2 10 598 792 14
 14.- CB Granollers 1 ........... 12 1 11 556 667 13

FUTBOL

Futbol. Primera Catalana

CF Parets, 1 · EF Bosc de Tosca, 1
CD Bescanó, 4 · CF Torelló, 2
CF Caldes , 1 · UE Mollet, 3
UE Figueres, 2 · FC Escala, 1
UE Can Gibert, 2 · EC Granollers, 4
AEC Manlleu, 2 · CE EF Mataró, 3

CF Palamós, 4 · CE Banyoles, 0
UE Vic, 3 · CF Lloret, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.· FC Escala ....................14 11 1 2 31 14 34
 2.· UE Figueres ...............14 9 2 3 21 15 29
 3.- EC Granollers .......... 14 8 3 3 28 14 27
 4.· UE Vic .........................14 7 4 3 22 13 25
 5.· CF Lloret ....................14 7 3 4 24 17 24
 6.· CE Banyoles ...............14 6 3 5 15 14 21
 7.· CF Palamós.................14 6 2 6 20 23 20
 8.· CE EF Mataró .............14 5 4 5 19 22 19
 9.· UE Can Gibert............14 6 0 8 18 24 18
 10.· AEC Manlleu .............14 4 5 5 23 23 17
 11.· CF Torelló ..................14 4 3 7 19 24 15
 12.· CD Bescanó ................14 4 3 7 20 30 15
 13.· EF Bosc de Tosca .......14 3 4 7 15 22 13
 14.- CF Caldes  ................ 14 4 1 9 21 29 13
 15.- CF Parets ................. 14 1 8 5 15 19 11
 16.- UE Mollet ................ 14 2 4 8 10 18 10

Segona Catalana. Subgrup 2A

CF Racing Vallbona, 2 · CE Navàs, 1
CF Singuerlín, 5 · Iberia At, 2
CE Júpiter, 2 · St Genís·Penitentes, 1
CF Ametlla, 1 · UD Parc, 4
CF Lloreda, 5 · CF Les Franqueses, 3
Descansa: UD Molletense

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.· UD Parc ......................15 10 2 3 32 13 32
 2.· CE Júpiter ...................15 9 4 2 31 14 31
 3.· CF Singuerlín.............15 8 3 4 28 16 27
 4.- UD Molletense ........ 14 8 3 3 26 14 27
 5.- CF Les Franqueses .. 15 6 3 6 19 22 21
 6.· CE Navàs .....................14 6 2 6 22 24 20
 7.· CF Racing Vallbona ...15 5 3 7 22 18 18
 8.· St Genís·Penitentes ..15 4 4 7 18 29 16
 9.- CF Ametlla ............... 14 3 2 9 19 33 11
 10.· Iberia At .....................14 3 2 9 22 44 11
 11.· CF Lloreda ..................14 2 4 8 17 29 10

Subgrup B

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.· CF Argentona ............15 10 4 1 34 16 34
 2.- FC Cardedeu ............ 14 7 4 3 30 18 25
 3.· CD Masnou ................14 7 2 5 32 25 23
 4.· UE Vilassar de Mar B 15 6 4 5 22 21 22
 5.· UD Molinos ...............15 5 6 4 19 17 21
 6.· UD Cirera ...................14 5 5 4 25 22 20
 7.· Juventus·Lloret .........14 5 4 5 27 24 19
 8.· At Sant Pol .................15 5 4 6 25 28 19
 9.· CE Llavaneres ............14 4 5 5 16 23 17
 10.· Premià CE...................15 4 1 10 19 37 13
 11.· CE Vilassar de Dalt ...15 2 1 12 17 35 7

Tercera Catalana. Grup 5

UE Tona B, 3 · CE Roda de Ter, 3
CE Aiguafreda, 1 · JE Santa Eugènia, 5

UE Centelles, 1 · St. Q. de Besora, 3
CF Folgueroles, 3 · UD Taradell B, 1
OAR Vic, 1 · Olímpic la Garriga, 1
FC Pradenc, 1 · CE Navàs B, 2
S Julià de Vilatorta, 3 · CE Moià, 1
St Vicenç de Torelló, 2 · CE Bigues, 1
UE Seva, 2 · St Feliu de Codines, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.· CE Moià ......................16 11 1 4 36 25 34
 2.· UE Tona B...................16 10 3 3 32 20 33
 3.- Olímpic la Garriga... 16 10 3 3 31 23 33
 4.· St. Q. de Besora ..........16 8 4 4 28 23 28
 5.· UE Centelles ..............16 8 1 7 32 26 25
 6.· FC Pradenc .................16 8 1 7 33 28 25
 7.· S Julià de Vilatorta ....16 7 4 5 31 30 25
 8.· JE Santa Eugènia .......16 7 3 6 32 29 24
 9.- St Feliu de Codines . 16 7 3 6 30 27 24
 10.· CF Folgueroles ..........16 7 2 7 31 26 23
 11.· OAR Vic ......................16 6 5 5 23 24 23
 12.· CE Navàs B .................16 6 4 6 28 29 22
 13.· UD Taradell B ............16 5 3 8 31 34 18
 14.- CE Aiguafreda ......... 16 4 5 7 31 39 17
 15.· UE Seva .......................16 3 6 7 18 23 15
 16.· St Vicenç de Torelló ..16 4 3 9 19 27 15
 17.· CE Roda de Ter ..........16 3 3 10 18 34 12
 18.- CE Bigues ................. 16 2 2 12 23 40 8

Grup 9

Vilanova del Vallès, 4 · CF Vilamajor, 3
UE Canovelles, 3 · CF Parets B, 0
CE Lliçà d’Amunt, 4 · CF Santa Eulàlia R, 1
CF Martorelles, 3 · FC Sant Celoni, 1
Montornès Norte, 4 · CF Palautordera, 1
CE Llerona, 7 · CF Montmeló UE, 0
CA Bellavista Milán, 1 · CE Llinars, 1
U. Santa Perpètua, 5 · CF La Torreta, 0
At. Vallès, 1 · FC Cardedeu B, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Martorelles ........ 16 12 3 1 41 18 39
 2.- CD Montornès Norte 16 11 4 1 45 22 37
 3.- FC Sant Celoni ......... 16 11 3 2 35 17 36
 4.- Vilanova del Vallès . 16 11 3 2 42 27 36
 5.- UE Canovelles ......... 16 11 1 4 35 13 34
 6.- CE Llerona ............... 16 8 2 6 46 29 26
 7.- CF Vilamajor ........... 16 7 3 6 41 36 24
 8.- CF Parets B .............. 16 7 3 6 34 32 24
 9.- CE Llinars ................ 16 6 3 7 32 37 21
 10.· U. Santa Perpètua .....16 5 5 6 26 22 20
 11.- FC Cardedeu B ......... 16 4 6 6 35 31 18
 12.- CE Lliçà d’Amunt .... 16 5 2 9 34 43 17
 13.- CA Bellavista Milán 16 4 2 10 26 48 14
 14.- CF Montmeló UE .... 16 4 2 10 22 50 14
 15.- At. Vallès ................. 16 3 4 9 29 42 13
 16.- CF Palautordera ...... 16 3 3 10 29 42 12
 17.- CF Santa Eulàlia R .. 16 2 5 9 21 39 11
 18.- CF La Torreta .......... 16 2 2 12 18 43 8

Quata Catalana Grup 3

Santa Eugènia, 0 · Voltregà, 3
Montesquiu, 1 · Torelló, 1
Ripoll, 4 · Ribetana, 2
Corcó, 3 · Santperenca, 1
La Gleva, 3 · Gurb, 1
Cantonigròs, 4 · Borgonyà, 0
Vic Riuprimer, 1 · Olímpic la Garriga, 1
Descansa: Vinyoles
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Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	La	Gleva	......................14	 12	 0	 2	 44	 13	 36
	 2.-.Olímpic.la.Garriga... 14. 11. 2. 1. 38. 13. 35
	 3.-	Cantonigròs	...............14	 11	 0	 3	 41	 21	 33
	 4.-	Gurb	............................14	 9	 2	 3	 38	 27	 29
	 5.-	Corcó	...........................14	 8	 3	 3	 45	 19	 27
	 6.-	Voltregà	......................14	 7	 1	 6	 36	 23	 22
	 7.-	Ripoll	..........................14	 7	 1	 6	 31	 36	 22
	 8.-	Santperenca	...............14	 7	 0	 7	 25	 27	 21
	 9.-	Vinyoles	......................14	 6	 0	 8	 33	 45	 18
	10.-	Torelló	........................14	 5	 2	 7	 16	 18	 17
	11.-	Vic	Riuprimer	............14	 5	 2	 7	 23	 31	 17
	12.-	Montesquiu	...............14	 5	 1	 8	 27	 37	 16
	13.-	Santa	Eugènia	............14	 2	 1	 11	 20	 43	 7
	14.-	Borgonyà	....................14	 2	 1	 11	 20	 46	 7
	15.-	Ribetana	.....................14	 0	 0	 14	 15	 53	 0

Grup 4

Seva,	4	-	Aiguafreda,	2
Calldetenes,	3	-	Centelles,	1
Taradell	C,	5	-	Figaró,	1
Ol..La.Garriga.B,	2	-	Castellterçol,	3
OAR	Vic,	1	-	Sant.Feliu,	2
Collsuspina,	1	-	Sant	Hilari,	4
Balenyà,	7	-	Riudeperes,	1
Tona,	3	-	Viladrau,	0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Sant	Hilari	..................15	 12	 2	 1	 53	 15	 38
	 2.-	Castellterçol	...............15	 10	 3	 2	 51	 21	 33
	 3.-	Balenyà	.......................15	 11	 0	 4	 46	 19	 33
	 4.-.Ol..La.Garriga.B........ 15. 10. 2. 3. 42. 19. 32
	 5.-	OAR	Vic	......................15	 10	 2	 3	 34	 23	 32
	 6.-.Sant.Feliu................. 15. 7. 4. 4. 35. 20. 25
	 7.-	Calldetenes	................15	 6	 6	 3	 37	 32	 24
	 8.-	Taradell	C	...................15	 6	 1	 8	 26	 27	 19
	 9.-	Tona	............................15	 6	 1	 8	 27	 38	 19
	10.-	Collsuspina	................15	 5	 3	 7	 36	 39	 18
	11.-	Riudeperes	.................15	 5	 2	 8	 27	 44	 17
	12.-.Figaró........................ 15. 3. 5. 7. 20. 31. 14
	13.-	Seva	.............................15	 3	 4	 8	 19	 40	 13
	14.-	Viladrau	......................15	 3	 3	 9	 17	 38	 12
	15.-	Centelles	....................15	 2	 1	 12	 21	 55	 7
	16.-.Aiguafreda............... 15. 1. 1. 13. 24. 54. 4

Grup 11

E.Pia.Granollers,	5	-	Vilamajor.B,	6
La.Torreta.B,	3	-	AE.l’Ametlla,	3
Ramassà	-	Sant.Celoni.B,	ajornat
At..Vallès.B,	2	-	Santa.Agnès,	2
CF.L’Ametlla.B,	3	-	Llinars.B,	0
Corró.d’Amunt,	6	-	Canovelles.B,	0
Descansa:	PBB.La.Roca

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.PBB.La.Roca.............. 12. 9. 3. 0. 33. 15. 30
	 2.-.La.Torreta.B.............. 13. 7. 4. 2. 37. 23. 25
	 3.-.AE.l’Ametlla............. 13. 7. 4. 2. 34. 25. 25
	 4.-.Ramassà.................... 12. 5. 6. 1. 34. 19. 21
	 5.-.Corró.d’Amunt......... 13. 6. 3. 4. 36. 31. 21
	 6.-.Santa.Agnès.............. 13. 5. 5. 3. 42. 26. 20
	 7.-.Vilamajor.B.............. 13. 5. 3. 5. 39. 45. 18
	 8.-.CF.L’Ametlla.B......... 13. 5. 2. 6. 27. 21. 17
	 9.-.At..Vallès.B............... 13. 3. 5. 5. 17. 18. 14
	10.-.Canovelles.B............. 13. 4. 1. 8. 24. 37. 13
	11.-.Llinars.B................... 13. 3. 3. 7. 20. 29. 12
	12.-.E.Pia.Granollers....... 13. 2. 1. 10. 30. 53. 7
	13.-.Sant.Celoni.B............ 12. 1. 2. 9. 10. 41. 5

Grup 12

Martorelles.B,	5	-	Caldes.B,	6
F	Base	Sentmenat,	1	-	Sant.Fost,	2
Lliçà.de.Vall,	3	-	Molletense,	1
AD	Ripollet,	0	-	UE.Mollet.B,	3
Palau-Solità	i	P,	8	-	CD	Sentmenat,	0
Polinyà	-	Lliçà.d’Amunt,	sr.
Descansa:	La.Llagosta

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.UE.Mollet.B.............. 13. 10. 3. 0. 50. 11. 33
	 2.-	Polinyà	........................12	 10	 1	 1	 33	 12	 31
	 3.-.Lliçà.de.Vall.............. 12. 8. 2. 2. 42. 17. 26
	 4.-.La.Llagosta............... 11. 8. 0. 3. 35. 18. 24
	 5.-.Martorelles.B........... 13. 7. 2. 4. 50. 27. 23
	 6.-	AD	Ripollet	................13	 6	 3	 4	 29	 15	 21
	 7.-.Molletense............... 13. 5. 3. 5. 36. 29. 18
	 8.-	Palau-Solità	i	P	..........13	 5	 2	 6	 41	 27	 17
	 9.-	F	Base	Sentmenat	......13	 4	 2	 7	 33	 26	 14
	10.-.Caldes.B.................... 13. 4. 1. 8. 34. 37. 13
	11.-.Sant.Fost................... 13. 4. 1. 8. 33. 36. 13
	12.-	CD	Sentmenat	...........13	 1	 0	 12	 7	 66	 3
	13.-.Lliçà.d’Amunt.......... 12. 0. 0. 12. 10. 112. 0

Futbol Femení. Preferent. 
Subgrup 1.B

CE.Llerona	-	AE	Santa	Susanna,	ajornat
EE	Guineueta,	1	-	PBB.La.Roca,	4
UE	Porqueres,	1	-	FC	Girona,	1
FC	Martinenc,	3	-	FC	Cerdanyola,	5
CE	Pontenc,	2	-	CF.Palautordera,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	UE	Porqueres	.............16	 12	 4	 0	 46	 14	 40
	 2.-.PBB.La.Roca.............. 16. 11. 1. 4. 36. 20. 34
	 3.-	FC	Cerdanyola	...........16	 9	 2	 5	 38	 34	 29
	 4.-	FC	Girona	...................16	 8	 4	 4	 37	 20	 28
	 5.-	AE	Santa	Susanna	.....15	 7	 4	 4	 41	 27	 25
	 6.-	FC	Martinenc	.............16	 6	 2	 8	 37	 38	 20
	 7.-	EE	Guineueta	.............16	 5	 2	 9	 23	 42	 17
	 8.-	CE	Pontenc	.................16	 5	 1	 10	 29	 47	 16
	 9.-.CE.Llerona................ 15. 3. 1. 11. 25. 47. 10
	10.-.CF.Palautordera....... 16. 2. 1. 13. 18. 41. 7

FUTBOL SALA

Futbol Sala. Tercera Divisió 
Estatal. Grup 1

Gràcia	FS,	9	-	Montcada,	3
Ol.	Floresta,	4	-	Unió	Sta.	Coloma,	1
Estel	Vallseca,	2	-	Sant	Quirze	Vallès,	4
CN.Caldes,	4	-	St.	Joan	Vilassar,	3
Arenys	de	Munt,	7	-	Castellar,	6
Rubí,	7	-	FS.Parets,	2
Montsant,	3	-	Vacarisses,	2
Prosperitat,	5	-	Mataró,	5

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Montsant	....................13	 11	 0	 2	 57	 40	 33
	 2.-	Rubí.............................13	 8	 1	 4	 57	 38	 25
	 3.-	Sant	Quirze	Vallès.....13	 7	 3	 3	 60	 40	 24
	 4.-	Ol.	Floresta.................13	 6	 4	 3	 51	 40	 22
	 5.-	Unió	Sta.	Coloma	......13	 7	 0	 6	 62	 45	 21
	 6.-	Arenys	de	Munt	........13	 6	 2	 5	 54	 52	 20
	 7.-	St.	Joan	Vilassar	.........13	 6	 2	 5	 58	 61	 20
	 8.-.CN.Caldes................. 13. 6. 1. 6. 48. 60. 19
	 9.-	Prosperitat	.................13	 5	 3	 5	 45	 55	 18
	10.-	Estel	Vallseca	.............13	 5	 2	 6	 40	 39	 17
	11.-	Gràcia	FS	....................13	 5	 2	 6	 62	 63	 17
	12.-	Mataró	........................13	 4	 4	 5	 48	 57	 16
	13.-.FS.Parets................... 13. 4. 1. 8. 48. 49. 13
	14.-	Montcada	...................13	 3	 4	 6	 39	 57	 13
	15.-	Castellar	.....................13	 2	 4	 7	 48	 58	 10
	16.-	Vacarisses	...................13	 1	 3	 9	 37	 60	 6

Divisió d’Honor Catalana. 
Grup 1

R.	Santa	Coloma	,	2	-	Girona	EFS,	1
St.	Julià	de	Ramis,	1	-	Unión	Santa	Coloma,	4
Ciutat	de	Mataró,	5	-	CEFS	Manlleu,	6
CFS	Lloret,	10	-	CFS.Vilamajor,	1
Fundació	Terrassa,	7	-	Sant	Cugat	FS,	3
Inter	Esp.Malgrat,	3	-	AE	Xarxa	Horta,	4
Grups	Arrahona,	6	-	Vilafant	CFS,	5

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Fundació	Terrassa	.....11	 10	 1	 0	 73	 30	 31
	 2.-	CEFS	Manlleu	............11	 9	 0	 2	 55	 34	 27
	 3.-	AE	Xarxa	Horta	.........11	 7	 3	 1	 55	 26	 24
	 4.-	Girona	EFS	.................11	 7	 1	 3	 48	 34	 22
	 5.-	R.	Santa	Coloma		.......11	 6	 3	 2	 46	 24	 21
	 6.-	Ciutat	de	Mataró	.......11	 6	 1	 4	 52	 41	 19
	 7.-	Grups	Arrahona	.........11	 6	 1	 4	 53	 51	 19
	 8.-	Inter	Esp.Malgrat	......11	 5	 1	 5	 48	 44	 16
	 9.-	CFS	Lloret	..................11	 5	 0	 6	 34	 32	 15
	10.-	Sant	Cugat	FS	............11	 4	 1	 6	 47	 45	 13
	11.-	Unión	Santa	Coloma	.11	 3	 0	 8	 30	 44	 9
	12.-	Vilafant	CFS...............11	 3	 0	 8	 30	 44	 9
	13.-	Sant	Julià	de	Ramis	...11	 0	 0	 11	 21	 51	 0
	14.-.CFS.Vilamajor.......... 11. 0. 0. 11. 13. 105. 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,	1	-	Ripollet,	3
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	....14	 7	 2	 5	 44	 35	 23
	 8.-	Ripollet	.......................14	 6	 3	 5	 56	 38	 21
	 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
	 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

Primera Estatal. Grup C

C	Zaragoza,	31	-	Ereintza,	20
Elgoibar,	25	-	Egia-Teila,	25
Helvetia	Anaitasuna,	35	-	BM	Barakaldo,	25
Tolosa	Eskubaloia,	27	-	Romo	Broker	,	25
BM	Tarazona,	38	-	Beti-Onak,	32
Uharte,	28	-	Hondarribia-Bidasoa,	25
Trapagaran,	26	-	San	Antonio,	23
Eibar,	38	-	Palautordera-Salicru,	28

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Helvetia	Anaitasuna	.15	 13	 1	 1	 447	 353	 27
	 2.-	C	Zaragoza	.................16	 13	 0	 3	 499	 404	 26
	 3.-	CBM	Romo	Broker		...15	 12	 1	 2	 474	 346	 25
	 4.-	Tolosa	Eskubaloia	.....16	 10	 3	 3	 467	 414	 23
	 5.-	Eibar	Eskubaloia	.......16	 10	 1	 5	 486	 432	 21
	 6.-	Trapagaran	.................16	 10	 1	 5	 456	 421	 21
	 7.-	Uharte.........................16	 8	 1	 7	 417	 408	 17
	 8.-	Hondarribia-Bidasoa	16	 6	 3	 7	 454	 473	 15
	 9.-	Egia-Teila	...................16	 7	 1	 8	 451	 474	 15
	10.-.Palautordera-Salicru.16. 7. 1. 8. 442. 466. 15
	11.-	Beti-Onak	...................16	 6	 1	 9	 465	 477	 13
	12.-	Ereintza	......................16	 5	 2	 9	 405	 426	 12
	13.-	BM	Tarazona	..............16	 4	 1	 11	 453	 498	 9
	14.-	BM	Barakaldo	............16	 3	 1	 12	 404	 501	 7
	15.-	San	Antonio	...............16	 2	 0	 14	 382	 493	 4
	16.-	Elgoibar	......................16	 1	 2	 13	 342	 458	 4

Grup D

CH	Poblenou,	32	-	Joventut	Mataró,	30
H	Terrassa,	35	-	St	E	Sesrovires,	32
St.E.Palautordera,	37	-	H	Banyoles,	36
H	Sant	Joan	Despí,	30	-	UE	Sarrià,	30
Mubak.BM.La.Roca,	24	-	H	Sant	Cugat,	24
Sant	Martí	Adrianenc,	26	-	H	Esplugues,	26
CH	Bordils,	24	-	OAR	Gràcia	Sabadell,	25
La	Salle	Montcada,	24	-	BM.Granollers,	31

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.KH-7.BM.Granollers.16. 14. 1. 1. 562. 459. 29
	 2.-	H	Sant	Cugat	..............16	 11	 3	 2	 500	 455	 25
	 3.-	OAR	Gràcia	Sabadell	16	 12	 0	 4	 554	 507	 24
	 4.-.Mubak.BM.La.Roca.. 16. 11. 1. 4. 512. 446. 23
	 5.-	H	Esplugues	...............16	 11	 1	 4	 471	 425	 23
	 6.-	H	Sant	Joan	Despí	.....16	 10	 3	 3	 496	 457	 23
	 7.-	La	Salle	Montcada	.....16	 10	 2	 4	 482	 454	 22
	 8.-.St.E.Palautordera..... 16. 8. 1. 7. 515. 508. 17
	 9.-	UE	Sarrià	....................16	 5	 1	 10	 465	 474	 11
	10.-	CH	Bordils	..................16	 4	 3	 9	 451	 468	 11
	11.-	St	E	Sesrovires	...........16	 5	 1	 10	 504	 534	 11
	12.-	Sant	Martí	Adrianenc	16	 4	 1	 11	 647	 456	 9
	13.-	H	Banyoles	.................16	 4	 1	 11	 488	 539	 9
	14.-	H	Terrassa	..................16	 3	 2	 11	 444	 755	 8
	15.-	CH	Poblenou..............16	 3	 0	 13	 419	 517	 6
	16.-	Joventut	Mataró	........16	 2	 1	 13	 440	 496	 5

Lliga Catalana. Grup A

CH.Vilamajor,	32	-	Mubak.BM.La.Roca,	38
Handbol.La.Garriga,	27	-	Molins,	20
CH	Bordils,	27	-	CH.Cardedeu,	29
CA	Sabadell	-	Sant	Cugat	B,	sr.

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.Handbol.La.Garriga. 14. 11. 0. 3. 402. 354. 22
	 2.-	Sant	Cugat	B	..............13	 8	 1	 4	 415	 373	 17
	 3.-	Handbol	Molins	........14	 8	 1	 5	 414	 369	 17
	 4.-.CH.Vilamajor........... 14. 8. 0. 6. 423. 433. 16
	 5.-.CH.Cardedeu............ 14. 6. 1. 7. 400. 415. 13
	 6.-.Mubak.BM.La.Roca.. 14. 5. 1. 8. 427. 441. 11
	 7.-	CA	Sabadell	................13	 4	 0	 9	 371	 387	 8
	 8.-	CH	Bordils	..................14	 3	 0	 11	 387	 467	 6

Grup B
CH.Parets,	29	-	Handbol	Gavà,	30
Garbí	Palafrugell,	32	-	HC	Sant	Boi,	30
UEH	Calella,	22	-	SM	Adrianenc,	17
Espanyol	Handbol,	23	-	Esplugues	B,	22

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	UEH	Calella	...............14	 10	 2	 2	 400	 355	 22
	 2.-	Espanyol	Handbol	.....14	 9	 1	 4	 377	 361	 19
	 3.-	HC	Sant	Boi	................14	 8	 2	 4	 451	 397	 18
	 4.-	Esplugues	B	................14	 6	 2	 6	 371	 374	 14
	 5.-	Garbí	Palafrugell	.......14	 5	 2	 7	 414	 429	 12
	 6.-	Handbol	Gavà	............14	 5	 0	 9	 409	 434	 10
	 7.-	SM	Adrianenc	............14	 4	 1	 9	 375	 410	 9
	 8.-.CH.Parets.................. 14. 3. 2. 9. 375. 412. 8

Primera Catalana.  
Primera Fase-A

Espanyol	Handbol	B,	27	-	Igualada,	29
CH	Vilanova	Geltrú,	42	-	Les.Franqueses,	33
Handbol	Poblenou	B	-	BM	Polinyà,	sr.
Handbol	Égara,	25	-	BiB.BM.Granollers,	26
CH	Martorell,	30	-	BM	Barberà,	28
Descansa:	CH	Valldoreix

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	BM	Polinyà	.................11	 11	 0	 0	 429	 344	 22
	 2.-	CH	Vilanova	Geltrú	..12	 9	 1	 2	 403	 363	 19
	 3.-	Igualada	......................12	 7	 0	 5	 412	 350	 14
	 4.-	Handbol	Égara	...........12	 7	 0	 5	 413	 365	 14
	 5.-.AEH.Les.Franqueses.12. 5. 2. 5. 368. 394. 12
	 6.-	CH	Valldoreix	............11	 5	 0	 6	 338	 317	 10
	 7.-	CH	Martorell	.............12	 5	 0	 7	 331	 378	 10
	 8.-.BiB.BM.Granollers... 12. 4. 1. 7. 320. 336. 9
	 9.-	BM	Barberà	................11	 4	 1	 6	 309	 336	 9
	10.-	Espanyol	Handbol	B	..12	 2	 1	 9	 317	 374	 5
	11.-	Handbol	Poblenou	B	.11	 2	 0	 9	 309	 392	 4

Primera Fase-B

St.E..Palautordera.B,	30	-	CH.Canovelles,	
27
CH	Sant	Llorenç,	28	-	CEH	BCN	Sants,	28
Handbol	Súria,	28	-	St	Esteve	Sesrovires,	18
Lleida	HC,	31	-	Sant	Joan	Despí	B,	27
OAR	Gràcia	SBD		-	Joventut	Mataró	B,	sr.
Descansa:	CH	Ràpid	Cornellà

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	CEH	BCN	Sants	.........12	 9	 1	 2	 348	 291	 19
	 2.-	OAR	Gràcia	SBD		.......10	 9	 0	 1	 308	 252	 18
	 3.-	CH	Ràpid	Cornellà	....11	 7	 2	 2	 330	 298	 16
	 4.-	Handbol	Súria............12	 7	 0	 5	 326	 302	 14
	 5.-	Lleida	HC	...................12	 6	 1	 5	 363	 334	 13
	 6.-	Sant	Joan	Despí	B	......12	 6	 1	 5	 344	 342	 13
	 7.-	CH	Sant	Llorenç	........12	 5	 2	 5	 322	 336	 12
	 8.-.St.E..Palautordera.B.12. 4. 0. 8. 348. 381. 8
	 9.-	St	Esteve	Sesrovires	..12	 3	 1	 8	 319	 365	 7
	10.-.CH.Canovelles.......... 12. 2. 0. 10. 305. 355. 4
	11.-	Joventut	Mataró	B	....11	 2	 0	 9	 303	 360	 4

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

CE	Maristes	Rubí,	27	-	CH.Vilamajor.B,	25
Palautordera.Salicru,	40	-	Molins,	29
AE	Aula,	33	-	CH	Vic,	24
CH	Castellbisbal	-	Handbol	Sant	Quirze,	sr.
CH	Cambrils,	34	-	FH	Sant	Vicenç,	36
Handbol	Berga,	28	-	CH	Sant	Andreu,	23
CE	Tortosa,	40	-	H	Sant	Cugat	C,	24
Descansa:	Handbol	Ribes

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	AE	Aula	.......................12	 10	 1	 1	 346	 279	 21
	 2.-	CH	Sant	Andreu	........12	 8	 2	 2	 412	 366	 18
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........12	 9	 0	 3	 418	 378	 18
	 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.-	Handbol	Berga	...........12	 6	 1	 5	 358	 348	 13
	 8.-.Palautordera.Salicru.12. 6. 1. 5. 383. 380. 13
	 9.-	CH	Cambrils	..............12	 6	 0	 6	 385	 372	 12
	10.-	H	Sant	Cugat	C	..........12	 5	 2	 5	 333	 349	 12
	11.-	CH	Vic	.........................12	 4	 1	 7	 341	 352	 9
	12.-	Handbol	Molins	........12	 4	 1	 7	 325	 351	 9
	13.-	CE	Tortosa	..................13	 2	 0	 11	 362	 419	 4
	14.-.CH.Vilamajor.B........ 13. 1. 2. 10. 362. 422. 4
	15.-	CE	Maristes	Rubí	......12	 1	 0	 11	 338	 428	 2

Tercera Catalana. 
Primera Fase. Grup B

S	Andreu	de	la	Barca,	26	-	Handbol	Gavà,	14
J.Vallag.la.Llagosta,	38	-	Vilanova	Blau,	31
HC	Laietà	Argentona	-	BM	Pau	Casals,	sr.
CE	BCN	Sants,	30	-	Montmeló.Darmax,	22
CEH	Vendrell	-	CH	Sant	Llorenç,	sr.
Descansa:	OAR	Gràcia	Sabadell

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.Montmeló.Darmax.. 12. 9. 2. 1. 351. 301. 20
	 2.-	S	Andreu	de	la	Barca	.12	 9	 2	 1	 336	 287	 20
	 3.-	HC	Laietà	Argentona	11	 7	 2	 2	 315	 286	 16
	 4.-.J.Vallag.la.Llagosta... 12. 6. 0. 6. 346. 335. 12
	 5.-	Handbol	Gavà	............12	 6	 0	 6	 306	 315	 12
	 6.-	CE	BCN	Sants.............12	 5	 1	 6	 299	 318	 11
	 7.-	CEH	Vendrell	.............11	 5	 0	 6	 285	 281	 10
	 8.-	CH	Vilanova	Blau	......12	 4	 0	 8	 359	 379	 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

Zuazo	,	28	-	Rocasa	Gran	Canaria,	28
Costa	del	Sol	Málaga,	23	-	Bera	Bera,	25
KH-7.BM.Granollers,	21	-	Atl.Guardés,	14
Balonmano	Elche,	27	-	Aula	Valladolid,	24
Grafometal	La	Rioja,	23	-	Beti-Onak,	20
Gijón,	24	-	Porriño,	21

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Bera	Bera	....................12	 11	 0	 1	 374	 284	 22
	 2.-	Rocasa	Gran	Canaria	.12	 8	 1	 3	 338	 310	 17
	 3.-	Porriño........................12	 8	 0	 4	 326	 303	 16
	 4.-	Costa	del	Sol	Málaga	12	 7	 1	 4	 321	 302	 15

	 5.-	Gijón	...........................12	 7	 0	 5	 294	 292	 14
	 6.-	Balonmano	Elche.......12	 6	 2	 4	 289	 287	 14
	 7.-	Aula	Valladolid	..........12	 4	 3	 5	 305	 321	 11
	 8.-	Atlético	Guardés	.......12	 4	 1	 7	 301	 301	 9
	 9.-	Beti-Onak	...................12	 4	 1	 7	 288	 319	 9
	10.-.KH-7.BM.Granollers.12. 2. 3. 7. 274. 294. 7
	11.-	Zuazo		.........................12	 2	 3	 7	 313	 335	 7
	12.-	Grafometal	La	Rioja	..12	 1	 1	 10	 261	 336	 3

Divisió d’Honor Plata 
Femenina

H	Mislata,	25	-	BM	Castellón,	20
O	Lleida,	21	-	Joventut	Mataró,	26
CH	Amposta,	21	-	FH	Sant	Vicenç,	26
OAR	Gràcia	Sabadell,	27	-	H	Gavà,	23
Mubak.BM.La.Roca,	24	-	Levante	Marni,	28
BM	Benidorm,	21	-	H	Sant	Joan	Despí,	22
H	Onda,	23	-	EÓN	Alicante,	23

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	H	Mislata	....................16	 14	 1	 1	 458	 356	 29
	 2.-	OAR	Gràcia	Sabadell	16	 13	 1	 2	 486	 411	 27
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........16	 11	 1	 4	 411	 378	 23
	 4.-	Joventut	Mataró	........16	 9	 3	 4	 422	 379	 21
	 5.-.Mubak.BM.La.Roca.. 16. 9. 2. 5. 453. 434. 20
	 6.-	H	Onda	.......................16	 9	 1	 6	 460	 449	 19
	 7.-	EÓN	Alicante	.............16	 8	 2	 6	 429	 399	 18
	 8.-	H	Sant	Joan	Despí	.....16	 8	 1	 7	 413	 404	 17
	 9.-	Levante	Marni	...........16	 5	 1	 10	 401	 410	 11
	10.-	BM	Benidorm	............16	 4	 2	 10	 387	 427	 10
	11.-	O	Lleida	......................16	 5	 0	 11	 386	 429	 10
	12.-	H	Gavà	........................16	 4	 0	 12	 394	 428	 8
	13.-	CH	Amposta	...............16	 3	 1	 12	 367	 451	 7
	14.-	BM	Castellón	.............16	 2	 0	 14	 342	 454	 4

HOQUEI

Parlem OK Lliga

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Barça	...........................15	 14	 1	 0	 88	 25	 43
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........15	 12	 0	 3	 65	 26	 36
	 3.-	Reus	Deportiu	...........15	 11	 1	 3	 52	 34	 34
	 4.-	CE	Noia	Freixenet	.....15	 10	 2	 3	 62	 35	 32
	 5.-	Parlem	Calafell	..........15	 9	 3	 3	 47	 41	 30
	 6.-	Igualada	Rigat	...........15	 7	 2	 6	 57	 57	 23
	 7.-	Pas	Alcoi	.....................15	 6	 1	 8	 51	 51	 19
	 8.-	Finques	Prats	Lleida	.15	 6	 1	 8	 46	 55	 19
	 9.-.Recam.Làser.Caldes.15. 5. 3. 7. 46. 63. 18
	10.-	CP	Voltregà	................15	 5	 1	 9	 43	 48	 16
	11.-	Garatge	Plana	Girona	15	 3	 3	 9	 24	 49	 12
	12.-	PHC	Sant	Cugat.........15	 3	 2	 10	 30	 56	 11
	13.-	CE	Arenys	de	Munt...15	 2	 3	 10	 37	 66	 9
	14.-	CP	Vilafranca	.............15	 0	 1	 14	 23	 65	 1

OK Lliga Plata Sud

CP	Tordera,	3	-	CP	Alcobendas,	4
CH	Palafrugell,	6	-	SHUM	Frit	Ravich,	2
Rivas	las	Lagunas,	2	-	Martinelia	Manlleu,	5
CP	Las	Rozas,	3	-	CP	Vic,	8
Lleidanet	HC	Alpicat,	7	-	Colegio	Alameda,	0
Wings	SD	Espanyol,	3	-	CHP.Sant.Feliu,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	CP	Rivas	las	Lagunas	11	 7	 3	 1	 47	 24	 24
	 2.-	CH	Palafrugell	...........11	 7	 2	 2	 40	 22	 23
	 3.-	SHUM	Frit	Ravich	....11	 7	 1	 3	 43	 31	 22
	 4.-	Martinelia	Manlleu	..11	 6	 2	 3	 30	 21	 20
	 5.-	Lleidanet	HC	Alpicat	11	 6	 2	 3	 35	 28	 20
	 6.-	CP	Vic	.........................11	 5	 3	 3	 44	 32	 18
	 7.-	CP	Alcobendas	...........11	 5	 3	 3	 37	 31	 18
	 8.-	Wings	SD	Espanyol	..11	 5	 2	 4	 25	 29	 17
	 9.-	CP	Tordera	.................11	 3	 3	 5	 29	 33	 12
	10.-.CHP.Sant.Feliu......... 11. 2. 0. 9. 20. 47. 6
	11.-	CP	Las	Rozas	..............11	 1	 2	 8	 33	 54	 5
	12.-	Colegio	Alameda	.......11	 0	 1	 10	 25	 56	 1

Femení. 
OK Lliga Iberdrola

PHC	Sant	Cugat,	4	-	Deportivo	Liceo,	2
Cerdanyola	CH	-	CP	Manlleu,	sr.
CH	Mataró,	1	-	CP	Las	Rozas,	0
Palau	de	Plegamans	-	Lleidanet	Alpicat,	sr.
Telecable	HC,	2	-	CP	Esneca	Fraga,	3
Igualada	Femení,	1	-	CP	Vila-Sana,	6
CP	Voltregà,	1	-	ORKLA.Bigues.Riells,	1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Palau	de	Plegamans	..13	 11	 2	 0	 66	 22	 35
	 2.-	CP	Vila-Sana	..............14	 11	 2	 1	 51	 25	 35
	 3.-	Telecable	HC..............14	 9	 3	 2	 58	 23	 30
	 4.-	CP	Manlleu	................13	 9	 0	 4	 45	 28	 27
	 5.-	CP	Esneca	Fraga	........14	 8	 3	 3	 24	 21	 27
	 6.-	CH	Mataró	.................14	 6	 2	 6	 32	 40	 20
	 7.-	Deportivo	Liceo	.........14	 6	 1	 7	 38	 39	 19
	 8.-.ORKLA.Bigues.Riells.14. 5. 3. 6. 41. 46. 18
	 9.-	CP	Voltregà	................14	 5	 2	 7	 35	 36	 17
	10.-	PHC	Sant	Cugat.........14	 4	 3	 7	 34	 36	 15
	11.-	Cerdanyola	CH	..........13	 4	 1	 8	 34	 48	 13
	12.-	Igualada	Femení	........14	 4	 0	 10	 38	 71	 12
	13.-	CP	Las	Rozas	..............14	 2	 1	 11	 23	 43	 7
	14.-	Lleidanet	HC	Alpicat	13	 0	 1	 12	 25	 66	 1
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L’Ametlla del Vallès
Camí Puig-graciós, 1 (davant l’església)

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

Residència assistida
Centre de dia

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

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

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

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya
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Cada últim dilluns 
de cada mes
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versari del bombardeig de les 
Franqueses. Plaça de l’Ajun-
tament. 12.00.

La Garriga. Xerrada de l’Au-
la Universitària a l’Abast 
de la FUHM: “Una altra 
visió de Gaudí”, a càrrec de 
Jaume Sanmartí, director de 
la Càtedra Gaudí de la UPC. 
Teatre El Patronat. 18.30.

Granollers. Parlem en famí-
lia: “El meu fill/a pateix 
ciberassetjament?”, adreçat a 
famílies amb nens i nenes de 
6 a 11 anys. Gra, equipament 
juvenil. 18.00.

Xerrada de les Aules 
Universitàries de l’Agevo. 
“Les textures, colors i caràc-
ters de la música... com a 
llenguatge que ens arriba 
a l’ànima”, a càrrec d’Anna 
Maria Piera, musicòloga i 
gestora cultural. Museu de 
Granollers. 18.30.

Cicle de Cinema Gaudí. 
Projecció de 42 segundos. 
Cinema Edison. 19.00.

La Llagosta. L’hora del conte 
(+3 anys): El millor preten-
dent del món, a càrrec d’Un 
conte al sac. Centre Cultural 
Can Pelegrí. 18.15.

Llinars del Vallès. Taller 
d’arrossos, a càrrec de la xef 
Tina. Can Lletres. 9.30.

Xerrada-taller: “Escriure per 
viure-hi més clar: beneficis 
de l’escriptura personal”, a 
càrrec d’Ingrid van Gerven. 
Biblioteca Can Casas. 18.30.

Montornès del Vallès. 
Contes per a infants: Amb 
gust de formatge, a càrrec 
de Mercè Rubí. Biblioteca 
Municipal. 17.00.

Converses en anglès. 
Biblioteca Municipal. 18.45.

GRANOLLERS 
ELS DEBATS DEL 
CASINO, AMB JAUME 
ROURES, PRODUCTOR 
AUDIOVISUAL. Casino de 
Granollers. Dilluns 23, 19.30.

Dilluns 23

Granollers. Donació de sang. 
Parròquia de Sant Esteve. 
De 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 
21.00. .

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

Club de lectura “Llegir el 
teatre”: Terra baixa, d’Àn-
gel Guimerà, a càrrec de 
Francesc Viñas, professor de 
literatura. Teatre Auditori de 
Granollers. 19.00.

Els debats del Casino: “Els 
mitjans audiovisuals”, a càr-
rec de Jaume Roures, produc-
tor audiovisual i fundador 
del grup Mediapro. Casino de 
Granollers. 19.30.

Martorelles. Hora del conte 
(+4 anys): Picasso, a càrrec 
de la cia. Pengim Pejam. 
Biblioteca Lolita Milà. 17.30.

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

La Roca del Vallès. Hora del 
conte (+3 anys): Encendre la 
nit, a càrrec de Sandra Rossi. 
Biblioteca Municipal. 17.30.

Trobada Viu la lectura, per 
comentar el llibre El hijo del 
padre, de Víctor del Árbol. 
Biblioteca Municipal. 19.45.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Club de lectura: Mi vida en la 

carretera, de Gloria Steinem, 
dinamitzat per l’escriptora 
Marina Martori. Biblioteca 
Joana Raspall. 19.00.

Sant Fost de Campsentelles. 
Taller de biblioteràpia i pres-
cripció lectora, a càrrec de 
Laura Garcia, de Booklife. 
Biblio@teneu. 18.00.

Santa Maria de Palautorde-
ra. Festa major de Sant 
Proget. La cursa del carrer 
Hospital, plaça de la Vila, 
11.00. Espectacle: Per fi sols, a 
càrrec de Carles Sans, a l’en-
velat, 19.00.

Vallromanes. Espectacle: 
Tocar mare, de Marta Barceló, 
amb Lluïsa Castell i Georgina 
Latre. Casal de Cultura. 
20.00.

Vilanova del Vallès. Taller 
de costura. Recomanable a 
partir de 6 anys. Biblioteca 
Contravent. 17.00.

Taller de lectura en veu 
alta, adreçat a nois i noies a 
partir de 6 anys. Biblioteca 
Contravent. 17.00.

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

Dimarts 24

L’Ametlla del Vallès. Taller 
d’escriptura i formació de lec-
tors. Trobada amb l’escriptor 
Quim Brustenga, de Santa 

Eulàlia. Biblioteca Josep 
Badia i Moret. 17.30.

Caldes de Montbui. Xerrada 
amb Vicki Bernadet, que des 
del 1997 treballa des de la 
seva Fundació en l’atenció 
integral, prevenció, formació 
i sensibilització dels abusos 
sexuals infantils. Escola Pia. 
19.00.

Cardedeu. Xerrada: 
“Garanties en la venda de 
bens de consum”, a càrrec 
de l’Oficina Municipal de 
Consum. CSETC, sala de for-
mació. 13.30.

Presentació de llibre. 
Mitologia dels Països 
Catalans, de Daniel Rangil, 
amb il·lustracions de Laia 
Baldevey. Teatre Auditori 
Cardedeu. 19.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Commemoració del 84è ani-

AGENDA

IAN LANDSDON (EFE)
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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. 

Xerrada: “El Parc del 
Montnegre i el Corredor”, 
a càrrec de Martí Boada, 
geògraf naturalista i doctor 
en Ciències Ambientals. 
Biblioteca Can Casas. 19.00.

Moià. Presentació de 
l’Oficina Accelera Pime 
Rural del Moianès, a càrrec 
d’Oriol Batlló, president 
del Consorci del Moianès; 
Montse Ficapal, secretària 
territorial de Pimec; Albert 
Torras, tècnic del Servei 
de Teixit Productiu de la 
Diputació; Andreu Bru, 
director de Tecnologia i 
Innovació de Pimec, i Esther 
Boixader, assessora de l’OAP 
Rural del Moianès. Can 
Carner. 19.00.

Mollet del Vallès. 
Espectacle de playback de 
l’Associació de Veïns de 
Plana Lledó. Mercat Vell. 
17.30.

 Montornès del Vallès. 
Tertúlies en català, amb el 
Voluntariat per la Llengua. 
Biblioteca Municipal. 11.00.

Parets del Vallès. Xerrada-
col·loqui: “La festa popular 
antifranquista”, XXVI ani-
versari del centre. Sala d’ex-
posicions Can Rajoler. 19.30.

Sant Fost de 
Campsentelles. Club de 
lectura sobre Hamnet, de 
Maggie O’Farrell, acàrrec de 
José Luis Ibáñez. Biblio@
teneu. 18.30.

Santa Maria de Palautorde-
ra. Laboratori de lectura (4 
a 9 anys): Mans a la terra!, 
a càrrec de Sara Sareta. 
Biblioteca Ferran Soldevila. 
17.00.

Parets del Vallès. Espectacle 
infantil: Explica’m un circ, 
a càrrec de Moi Aznar. 
XXVI aniversari del cen-
tre. Biblioteca Can Rajoler. 
17.30.

Bressol de contes (0-3 anys), 
a càrrec de Gisela Llimona. 
Biblioteca Can Butjosa. 
17.30.

Sant Feliu de Codines. 
Jornades Pompeu Fabra: 
Llengua, repressió i exili. 
Inauguració: amb Lluís Puig, 
exconseller de Cultura; 
Pompeu Rahola Fabra, net 
de Pompeu Fabra; Mercè 
Lorente, de la secció filològi-
ca de l’IEC; Joan Maluquer, 
gerent de la Universitat 
Catalana de Pradat; Mots 
x 21 i les corals Amistat i 
La Llum. Centre Cívic La 
Fonteta. 19.00.

Sant Fost de Campsentelles. 
Taller de reeducació postu-
ral, a càrrec de María José 
Alcalde. Ateneu Sant Fost. 
18.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Hora del conte (+4 anys): El 
mico i la tortuga, amb Marta 
Esmarats de Cacauet Teatre. 
Biblioteca Casa de Cultura 
Joan Ruiz i Calonja. 17.30.

Vilanova del Vallès. Taller 
de lectura en veu alta, 
adreçat a nois i noies a 
partir de 6 anys. Biblioteca 
Contravent. 17.00.

Dimecres 25

L’Ametlla del Vallès. Classe 
de cuina, organitzada per 
l’Agrupació Cultural de 
Dones de l’Ametlla. Casa 
dels Mestres. 17.00.

GrANOLLErs 
XERRADA D’En-RAonAR: 
“11 MESoS DE LA GUERRA 
D’UCRAÏnA”, AMB CARMEn 
CLAUDÍn, InVESTIGADoRA  
DEL CIDoB. Sala Tarafa. 
Dijous 26, 19.00.

Granollers. Programes de 
mobilitat internacional: 
“Treballar, estudiar o fer 
voluntariat a l’estranger”, 
a càrrec de la Fundació 
Catalunya Voluntària. Gra. 
Equipament juvenil. 18.00.

Presentació de llibre 
Andreu Nin. De l’URSS 
estant. Edició i presentació 
a càrrec de Pelai Pagès. 
Anònims. 18.30.

Parets del Vallès. Butxaca 
de clàssics, a càrrec de 
Nil Nadal. Biblioteca Can 
Rajoler. 18.30.

Dijous 26

L’Ametlla del Vallès. Club 
de lectura “Llegir el teatre”, 
sobre l’obra Terra baixa, 
d’Àngel Guimerà. Biblioteca 
Josep Badia i Moret. 17.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Espai Zero. Taller d’iniciació 
de vídeo. Centre Cultural de 
Bellavista. 17.30.

Hora del conte (+3 anys):  
Encendre la nit, a càrrec de 
Sandra Rossi. Biblioteca 
Municipal de Bellavista. 
17.30.

Granollers. Presentació de 
llibre Història dels papes, de 
Diego Sola, amb l’historia-
dor Jaume Dantí. Llibreria 
La Gralla. 19.00.

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

Xerrada: “11 mesos de la 
Guerra d’Ucraïna, cap a on 
anem?”, a càrrec de Carmen 
Claudín, investigadora sèni-
or associada del CIDOB; pre-

sentació a càrrec de Jacint 
Jordana, director de l’Ins-
titut Barcelona d’Estudis 
Internacionals. I amb la par-
ticipació des de la fila zero 
de Josep Maria Royo, inves-
tigador Escola Cultura de 
Pau (UAB); i  Nora Miralles, 
reportera internacional i 
investigadora en gènere, 
seguretat, drets humans i 
militarisme. Organitza el 
col·lectiu En-Raonar. Sala 
Tarafa. 19.00.

Lliçà d’Amunt. Club 
de lectura jove sobre el 
còmic Snapdragon, de Kat 
Leyh, a càrrec de Rosa 
Puigdomènech. Biblioteca 
Ca l’Oliveres. 18.00.

Llinars del Vallès. Crazy 
Quid, concurs infantil inte-
ractiu en anglès. Biblioteca 
Can Casas. 18.00.
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CINEMA 

Cinema Esbarjo

Cardedeu

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.
dj.	 20.00.

Cinema Edison

Granollers

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.
dt.	 17.00.

Close (Vose)
Dirigida per Lukas Dhont. 
Amb Eden Dambrine, Gustav 
De Waele, Émilie Dequenne, 
Léa Drucker i Kevin Jans-
sens. Drama.
dl.	 19.00.

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: 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: el sentido  
del AGuA (3d)
dl.	 17.00,	17.45,	20.45.
dt.	 17.00,	17.45,	20.45.
dc.	 17.00,	17.45,	20.45.
dj.	 17.00,	17.45,	20.45.

AVAtAr: el sentido  
del AGuA (3d) (AtMos)
dl.	 16.15,	18.15,	20.00,	21.45.
dt.	 16.15,	18.15,	20.00,	21.45.
dc.	 16.15,	18.15,	20.00,	21.45.
dj.	 16.15,	18.15,	20.00,	21.45.

AVAtAr: 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.

bAbylon 

Dirigida per Damien 
Chazelle. Amb Margot 
Robbie, Brad Pitt, Diego 
Calva, Katherine Waterston, 
Tobey Maguire, Li Jun Li 
i Olivia Wilde. Comèdia 
dramàtica.
dl.	 15.45,	19.15,	21.30.
dt.	 15.45,	19.15,	21.30.
dc.	 15.45,	19.15,	21.30.
dj.	 15.45,	21.30.

bAbylon (Vose)
dj.	 19.15.

el AsoMbroso 
MAuriCio 

Dirigida per Toby Genkel 
i Florian Westermann. 
Animació.
dl.	 16.00,	18.00.
dt.	 16.00,	18.00.
dc.	 16.00,	18.00.
dj.	 16.00,	18.00.

el fred que CreMA 
(CAtAlà) 

Dirigia per Santi Trullenque. 
Amb Greta Fernández, Roger 
Casamajor, Pedro Casablanc, 

Adriá Collado, Daniel 
Horvath i Ksawery Szlenkier. 
Drama.
dl.	 16.00,	20.15.
dt.	 16.00,	20.15.
dc.	 16.00,	20.15.
dj.	 16.00,	20.15.

el GAto Con botAs:  
el ÚltiMo deseo 
Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dl.	 16.15,	17.00,	18.15,	19.00.
dt.	 16.15,	17.00,	18.15,	19.00.
dc.	 16.15,	17.00,	18.15,	19.00.
dj.	 16.15,	17.00,	18.15,	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, Quavo, Macy Kyla 
Weathersby i Tierney Smith. 
Thriller.
dl.	 22.45.
dt.	 22.45.
dc.	 22.45.
dj.	 22.45.

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.	 22.00.
dt.	 22.00.
dc.	 22.00.
dj.	 22.00.

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.	 20.15,	22.30.
dt.	 20.15,	22.30.
dc.	 20.15,	22.30.
dj.	 20.15,	22.30.

poker fACe 
Dirigida per Russell 
Crowe. Amb Russell 
Crowe, Liam Hemsworth, 
Elsa Pataky, Benedict 
Hardie, RZA, Aden Young, 
Steve Bastoni, Daniel 
MacPherson, Brooke 
Satchwell i Paul Tassone. 
Thriller.
dl.	 16.00,	22.30.
dt.	 16.00,	22.30.
dc.	 16.00,	22.30.
dj.	 16.00,	22.30.

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.

unA herenCiA  
de Muerte 

Dirigida per Dean Craig. 
Amb Toni Collette, Anna 
Faris, Kathleen Turner, 
David Duchovny, Ron 
Livingston, Rosemarie 
Dewitt i Keyla Monterroso 
Mejia. Comèdia.
dl.	 16.30,	22.30.
dt.	 16.30,	22.30.
dc.	 16.30,	22.30.
dj.	 16.30,	22.30.

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.	 16.45.

el fred que CreMA
Dirigia per Santi Trullenque. 
Amb Greta Fernández, Roger 
Casamajor, Pedro Casablanc, 
Adriá Collado, Daniel Hor-
vath i Ksawery Szlenkier. 
Drama.
dl.	 19.00.

suro
Dirigida per Mikel Gurrea. 
Amb Vicky Luengo, Pol 
López, Ilyass El Ouahdani, 
Josep Estragués i David Par-
cet. Drama.
dl.	 21.00.

Ocine

sant Celoni

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 Moo-
re, Giovanni Ribisi i Edie 
Falco. Ciència ficció.
dc.	 19.00.

AVAtAr 2: el sentido 
del AGuA (3d hfr)
Dirigida per James Cameron. 
Amb Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver, 
Kate Winslet, Stephen Lang, 
Cliff Curtis, Joel David Moo-
re, Giovanni Ribisi i Edie 
Falco. Ciència ficció.
dc.	 18.00,	21.45.

bAbylon
Dirigida per Damien Chaze-
lle. Amb Margot Robbie, 
Brad Pitt, Diego Calva, Kat-
herine Waterston, Tobey 
Maguire, Li Jun Li i Olivia 
Wilde. Comèdia dramàtica.
dc.	 19.15,	22.00.

el AsoMbroso 
MAuriCio
Dirigida per Toby Genkel i 
Florian Westermann. Ani-
mació.
dc.	 18.00,	20.00.

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, 
Swen Temmel i Tierney 
Smith. Thriller.
dc.	 22.45.

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.	 20.00,	22.45.

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.	 22.15.
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Fa 30 anys 
25/1/1993

“Busquen un 
tercer atracador 
del saló 
recreatiu 
A Tope del 
carrer Girona 
de Granollers”

Fa 20 anys 
20/1/2003

“L’Hospital de 
Granollers lloga 
llits a Policlínica 
per afrontar la 
passa de grip”

Fa 10 anys 
21/1/2013

“Tots els 
intoxicats 
per les estufes 
de l’església 
de Gualba 
ja són a casa”

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 23 a 26. 
✚ XAVIER CASAS 
Pl. Francesc Macià, 2.  
Tel. 93 168 29 97 | dies 23 a 26.

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
✚ SUÑOL 
C. Centre, 10.  
Tel. 93 871 46 86 | dies 22 a 26.

Granollers
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ NADAL 
Av. Primer de Maig, 28.  
Tel. 93 560 04 50 | dies 22 a 26.

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
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 23. 
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 24.  
✚ VÍNZIA 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 25. 
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 26.

Montmeló
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 12.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 23. 
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 24. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 25. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 26.

Montornès del Vallès
✚ MOGENT  
Av. Ernest Lluch, 7.  
Tel. 93 786 13 07 | dia 22. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 23. 
✚ NORD  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 24. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 25.

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
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 23. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 24. 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 25. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 26.

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. Els venedors les troben 
còmodes, i l’amo encara més: li permeten 
pagar la feina seixanta dies després / 2. De 
cara rep en Kunta i d’esquena estiueja a la 
costa. Treure persianes del mig / 3. Limiten 
la llibertat. Típica manera dels pobres de 
guanyar-se el pa. Part del port / 4. Es veu que 
els contraients hi han de passar. Demana per 
un individu concret / 5. Esclavitud de poeta 
àrab. Dolor en la micció, o sigui: mal de pixera 
/ 6. A la vençuda va la tercera. Professors 
que combinen la sotana amb les activitats 
de platja. A la peluda també / 7. Jutge de pau 
entre teòleg i folòsof. Va disfressat d’un del 
poble perquè és invertit / 8. Escassa aflicció. 
Dosi de medecina per anar expiant els pecats 
del ventre / 9. L’autèntic pintor dels camps 
de la Provença. Enemics del Zero Obligatori 
/ 10. Quin tragí, per transportar el taüt! És a 
la bossa com a Tossa el tossut / 11. El valencià 
que matà el comanxe. En benefici de la salut, 
mútua. Per cobalt val / 12. Estrenin la pell. 
Exclamació d’allò més ruca / 13. Estrany cost, 
per uns tocs mal fets. Closa hermèticament, la 
tabaquera.

VERTICALS: 1. Retreu els defectes de la 
malvada i la marfanta. A Praga és fàcil de 
veure / 2. Valoració dels mites desmuntats. 

No és ben bé diferent, és que porta enfora / 
3. Del nas a la Neus. Cap de peça dels draps 
de llana, d’un color de molsa. Encara val / 4. 
Et prepararàs pel ressopó. Fèlids amb molta 
tirada per l’esport / 5. Cambra original de 
gravetat zero. Ocell com un pit-roig petitet 
/ 6. Punta de llança. De l’ocell que li han de 
posar barrots al niu. Dieta al 60 per cent / 7. 
Els criats els menyspreen per servils. Precio-
sos minerals que us poden deixar bornis / 8. 
Index de Preus a l’Agrum. Semblen bàrbara-
ment penjats, així enterrats de cap per avall. 
Cul de got / 9. Aquell color d’aigua que plau 
al turista i a la marquesa. Sang de planta / 10. 
Obren l’ajuntament. Són coses d’óssos. Finals 
d’hivern / 11. Enterri a la paret els quadres de 
l’Antoni. Carreró sense sortida al poblat aste-
ca / 12. Deuen ser altiplans, car d’aquí baix es 
veuen com planícies. Turc de tota la vida.
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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

SORTEIG D’ENTRADES INDIvIDuALS

SORTEIG D’INScRIpcIONS INDIvIDuALS. Sorteig 24-01-23

Esport

sorteig d’inscripcions

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

barcEloNabarcEloNa

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

Vic

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

els darrers dies de
la catalunya republicana
Dissabte 28 de gener a les 20.00

Teatre

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

valid fins al 31-03-23
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Cabina
Telefònica no té cap obli-
gació legal de mantenir 
les seves cabines des de 
l’1 de gener de 2022. Han 
format part del paisatge 
de pobles i ciutats i, tot i 
que ja no es feien servir 
gens, eren una mena de 
recordatori d’uns temps 
sense telefonia mòbil ni 
internet. Aquesta cabina 
que penja de la grua era 
la darrera que quedava a 
Parets. Ben aviat, només 
quedarà la cabina que Sal-
vador Dalí va instal·lar a la 
seva casa-museu de Port 
Lligat, a Cadaqués. H

U
G

-R
O

G
ER

 P
A

R
A

D
ÍS

 M
O

R
EN

O

VISIÓ PERIFÈRICA

A què es dedica la seva empresa?
Ens dediquem a recollir tota mena 

de residus i subproductes d’alumini, 
–el que la gent entendria per ferra-
lla–. Els valoritzem, triem, analitzem 
i fonem per fer aliatges d’alumini 
en forma de lingots. Aquests lingots 
els utilitzen empreses que fan peces 
d’alumini per colada, sobretot dels 
sectors de l’automació, la nàutica o 
la maquinària industrial.

Recuperar residus és una de les 
bases de la sostenibilitat.

Tota la nostra matèria primera pro-
vé de residus i subproductes d’altres 
empreses i els tornem a reintroduir 
en el procés industrial. L’avantatge 
de l’alumini és que és un metall 
reciclable gairebé infinitament. Les 
peces que fan els nostres clients a 
partir dels nostres lingots van a un 
cotxe; quan acabi la seva vida útil, 
el cotxe anirà al ferroveller, que ens 
portarà allò que té d’alumini i nosal-
tres el fondrem per reintroduir-ho al 
circuit econòmic.

Com a foneria han de tenir uns 
costos energètics molt alts, oi?

Tingui present que el cost energè-
tic de reciclar l’alumini és un 95% 
més eficient que el cost energètic de 
fabricar alumini a partir de mineral. 

Vaja.
L’alumini es fa a partir de la bau-

xita i fer alumini a partir d’aquest 
mineral és un 95% més costós que 
fer alumini a partir de residu reci-
clat. Per això el futur passa per 
reciclar el màxim possible d’alumini, 
passa perquè no calgui alumini pri-
mari, que és com li diem nosaltres al 
que es fa a partir de mineral.

Han patit els preus de l’energia 
desbocats a la seva indústria?

L’any passat ha estat un any molt 
difícil. Treballem molt amb gas i el 
preu es va multiplicar per cinc. Com 
totes les empreses de gas intensives, 
ho hem passat malament. Ara sem-
bla que s’està normalitzant.

Es plantegen fer el salt a l’hidro-
gen líquid?

Peregrín, de 58 anys, és químic metal·lúrgic i dirigeix 
Grupal Art, una empresa de reciclatge d’alumini que va 
crear el seu pare als anys 70. Des del 2008 no han parat 
de créixer amb una aposta convençuda per la innovació.

Sí i hi ha una gent que ho està 
desenvolupant i ens han triat com 
a empresa on instal·lar-hi un pro-
totip. Amb la dissociació de l’aigua 
es genera hidrogen i oxigen i nosal-
tres podem fer servir l’hidrogen en 
substitució del gas natural i també 
l’oxigen per enriquir els cremadors 
que fan més eficient la combustió. 
Si obrim una planta d’hidrogen verd, 
aprofitarem els dos components. 
Som l’empresa ideal on aplicar 
aquesta nova tecnologia verda.

Grupal Art té vocació pel desen-
volupament de solucions tecnològi-
ques més eficients. 

Darrerament hem acabat un parell 
de projectes amb la Generalitat, 
amb Acció i l’Agència Catalana de 
Residus. I ara estem en un projecte 
europeu Horizon col·laborant amb 
empreses, centres tecnològics i 
universitats de Polònia, Alemanya i 
Espanya en l’àmbit del reciclatge de 
metalls. El projecte es diu REVaMP 
[per Retrofitting equipment for effici-
ent use of variable feedstock in metal 
making processes, en català ‘Equips 
de readapació per a l’ús eficient de 
matèries primeres en professos de 
fabricació de metalls’]. L’àmbit de 
l’alumini del REVaMP el liderem 
nosaltres, juntament amb la firma 
Refial. I també som en un altre pro-
jecte estatal per intentar la introduc-
ció d’alumini a partir de materials 
de reciclatge en la impressió 3D. I 
ara també acabem de presentar-nos a 
un projecte d’economia circular dels 
fons Next Generation.

Sobta que una empresa mitjana 
sigui tan dinàmica en recerca i des-
envolupament (R+D).

Després de la crisi tremenda del 
2008, podíem haver-nos replegat o 
ampliar amb l’aposta per l’exporta-
ció, la innovació tecnològica, l’R+D 
i la sostenibilitat. Vam apostar per 
aquesta segona opció i ens va sortint 
prou bé. Estem contents.

Jesús Medina

FRANCESC PEREGRÍN, CEO de l’empresa 
Grupal Art, de Lliçà de Vall
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“Reciclar l’alumini és un 95% més 
eficient que fabricar-lo del mineral”
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