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Calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

El 9 Món

Suplement mensual

Bigues i Sant 
Fost denuncien 
els augments 
del lloguer de 
pisos socials

(Pàgina 7)

(Pàgina 4) Alguns dels manifestants de la Porxada duien cartells contraris al quart cinturó 

L’oposició al quart cinturó 
torna a mobilitzar-se al carrer
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Les Franqueses posarà 
ressalts en un carrer per aturar 
les curses il·legals de cotxes
Hi ha concentracions els caps de setmana al polígon de Llerona (Pàgina 5 i editorial)

Unes 150 persones es manifesten a la Porxada contra el projecte

Un ciclista, 
ferit crític 
en patir una 
caiguda a 
Tagamanent

(Pàgina 8)

La planta de 
brossa orgànica 
tancarà un any 
mentre se’n fa 
l’ampliació

(Pàgines 2 i 3)
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La Garriga ha homenatjat 
les víctimes de la repressió 
franquista en el 84è aniver-
sari del bombardeig de la 
localitat el 29 de gener de 
1939. Una de les protago-
nistes ha estat Alicia Asins, 
filla i neta de represaliats 
vinguda de l’Argentina.

La Garriga 
homenatja 
represaliats 
pel règim 
de Franco

(Pàgina 6) Alicia Asins, tercera per l’esquerra, amb els seus familiars, aquest diumenge al cementiri de la Doma

Detingut un veí 
de Granollers 
acusat de fer 
ratllades a      
29 cotxes

(Pàgina 9)

El KH-7 BM 
Granollers obté 
un lloc a la fase 
final de la Copa 
de la Reina

(Pàgina 22)
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L’ampliació obligarà a 
aturar un any la planta 
comarcal de tractament 
de la brossa orgànica

Granollers

Ferran Polo

El Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Ori·
ental ha iniciat les obres 
d’ampliació de la planta 
de tractament de la brossa 
orgànica que té a Granollers 
perquè pugui arribar a assu·
mir 80.000 tones anuals de 
residus orgànics procedents 
dels municipis de la comarca 
i del Maresme. Actualment, 
en tracta unes 55.000. Amb 
aquesta obra, que preveu 
una inversió de 59,6 milions, 
la instal·lació podrà tractar 
el volum de producció de 
residus orgànics previst per 
al 2030 entre les dues comar·
ques. A més, estarà prepara·
da per a una segona amplia·
ció –només caldrà afegir un 
tercer digestor als dos que 
s’incorporaran ara– que li 
permetrà arribar a tractar les 
100.000 tones l’any de brossa 
orgànica. És la capacitat de 
tractament que es preveu 
que sigui necessària entre 
2036 i 2037. L’Agència de 
Residus de Catalunya aporta 
38 milions per tirar endavant 
aquesta primera fase i també 
se n’han aconseguit 1,5 dels 
fons Next Generation. S’està 
pendent d’altres línies de 
subvencions per sumar més 
recursos.

Les obres obligaran a atu·
rar l’activitat de la planta que 
permet la producció de bio·
gàs i de compost vegetal per 
a l’agricultura i la jardineria. 
Serà de forma parcial o total 
durant tot l’any que ve. Això 
implicarà haver d’enviar la 
brossa orgànica que es reculli 
al Vallès Oriental a altres 
instal·lacions de tractament. 
En concret, entre el gener 
i l’abril, quedarà aturat el 
tractament en sec. Per tant, 
a la planta només s’hi farà la 
primera part del procés –en 
humit–. Des de l’abril fins 
al desembre, s’aturarà tota 
la instal·lació. Amb tot, la 
brossa orgànica es continua·
rà recepcionant a les instal·
lacions de Granollers, tot i 
que el tractament s’haurà de 
fer en altres plantes. “Man·
tenim la planta en funciona·
ment al major temps possible 
durant les obres però no pot 

els quilòmetres de desplaça·
ment dels camions. També hi 
ha sobre la taula l’opció de 
fer part del tractament amb 
equipació provisional lloga·
da. El cronograma de l’actua·
ció estableix que, a inicis de 
2025, la planta ha d’estar a 
punt per començar el procés 
de proves i, per tant, tornar a 
fer el tractament complet de 
la brossa orgànica.

L’ampliació de la plan·
ta d’orgànica implica una 
reestructuració de les instal·
lacions del Centre Comarcal 
de Tractament de Residus 
que hi ha al sud del terme de 
Granollers. Entre les edifi·
cacions actuals afectades, hi 
ha el centre de transferència, 
que s’haurà d’enderrocar. 
Aquí és on arriben bona 
part de la resta –contenidor 
gris– i els envasos lleugers 
–contenidor groc– que es 
recullen als municipis valle·
sans. Es compacten abans 
d’enviar·los cap a la planta 
incineradora de Mataró i la 
planta de triatge de Santa 
Maria de Palautordera, res·
pectivament. L’enderroc es 
farà durant la primera fase 
de les obres, que ja està en 
marxa i que durarà uns tres 
mesos. Aquesta primera part 
inclou, a més, els treballs per 
fer els fonaments de la nova 
nau del centre de transferèn·
cia o l’execució d’un nou vial 
intern per canalitzar el tràn·
sit de camions per la instal·
lació ampliada. 

L’enderroc de la planta de 
transferència també tindrà 
conseqüències en la gestió 
dels residus perquè, a l’abril, 
deixarà d’estar operativa i, 
per tant, les empreses que 
fan la recollida de la resta 
o dels envasos lleugers per 
als ajuntaments –entre les 
quals, Serveis Ambientals del 
Vallès Oriental, que depèn 
del mateix Consorci de Resi·
dus– hauran de portar la 
brossa recollida directament 
a Mataró o Santa Maria de 
Palautordera. Per tant, sense 
passar per Granollers. Això 

implicarà un increment dels 
quilòmetres que hauran de 
fer i dels costos operatius. 
Serà una situació que s’allar·
garà al voltant de mig any 
perquè, al novembre, el nou 
centre de transferència ha 
d’estar acabat i ha de comen·
çar a rebre la brossa.

La nova planta de transfe·
rència tindrà sis fossars per 
als diversos tipus de fracci·
ons de residus. En principi, 
se’n destinaran tres a la bros·
sa orgànica, dos als envasos 
lleugers i un a la resta. L’ús, 
però, es podrà anar modulant 

fer·se durant tot el procés”, 
destaca Ignasi Valls, gerent 
del Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Orien·
tal.

L’ens comarcal amb el 
suport de l’Agència de Resi·
dus busca instal·lacions 
alternatives amb capacitat 
d’assumir la brossa orgàni·
ca del Vallès Oriental i del 
Maresme. Es vol prioritzar 
les més properes per reduir 

El soterrament 
d’una línia d’alta 
tensió permetrà 
guanyar espai

Granollers

Una de les actuacions 
lligades al projecte és el 
soterrament de la línia 
d’alta tensió que ara tra·
vessa les instal·lacions del 
Centre de Tractament de 
Residus del Vallès Orien·
tal pel mig. Es desviarà 
soterrada pel nord del 
perímetre de la parcel·la. 
Això permetrà ocupar els 
espais que ara queden sota 
de la infraestructura elèc·
trica, on fins ara no s’ha·
via pogut construir. “Ens 
permet guanyar molts 
metres”, destaca Albert 
Camps, president del 
Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Orien·
tal i regidor a Granollers. 

Les obres de la instal·lació 
per fer biometà, en marxa
Es finança amb fons europeus i ha d’estar operativa aquest estiu

Granollers

F.P.

Les obres d’ampliació de la 
planta de tractament de la 
brossa orgànica coincidei·
xen amb la construcció de 
la nova planta que permetrà 
produir biometà amb el 
biogàs excedentari que es 

genera aquí i a la depurado·
ra de Granollers, situada al 
costat mateix. El biometà es 
podrà injectar a la xarxa de 
gas natural i serà consumit 
com una energia renovable 
en indústries o habitatges. 
El projecte es coneix amb el 
nom de BioVO i està impul·
sat pel Consorci per a la 

Gestió de Residus del Vallès 
Oriental i pel Consorci Besòs 
Tordera. Els treballs, que 
reben 1,1 milions dels fons 
europeus Feder, s’engeguen 
ara amb l’objectiu que la 
planta estigui en marxa al 
juliol, com fixa Europa. La 
inversió és de tres milions.

Albert Camps, president 

del Consorci de Residus, 
destaca la singularitat de 
la planta per fer biometà 
amb un procés batejat com 
a upgrading. “Era el tercer 
projecte d’aquest tipus a 
l’Estat i no n’hi havia cap 
que fes servir el biogàs pro·
cedent d’una planta de resi·
dus i d’una depuradora.” La 
planta, de dimensions redu·
ïdes, es fa en un terreny al 
costat de les instal·lacions 
del Consorci de Residus, a 
tocar del carrer Camí Ral. 

El Consorci de Residus 
treballa en un projecte per 
instal·lar plaques solar foto·
voltaiques a les cobertes de 
les seves instal·lacions. 

A dalt, l’actual planta de transferència que s’enderrocarà. A sota, imatge virtual de les instal·lacions quan acabin les obres
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Digestors existents

Nova planta de 
transferència

Motors de cogeneració

Nou vial
Carer Camí Ral

Noves naus

Durant quatre mesos, només es farà una part del tractament i la resta del 
2024 caldrà derivar-lo tot a altres plantes o a una instal·lació provisional
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tractament i es farà un nou 
edifici per a la descàrrega de 
camions i es construiran la 
nova nau de magatzem i el 
taller de manteniment. 

La tercera part de l’ac-
tuació arrencarà a finals 
d’aquest any i és la que impli-
carà l’aturada de la planta 
de tractament de la matèria 
orgànica.

OBRES PENDENTS  
DE CONTRACTAR

Totes les actuacions neces-
sàries per a aquesta primera 
part de l’actuació ja estan 
adjudicades o en procés de 
licitació. És el cas de la con-
tractació de la maquinària 
de la nova planta de transfe-
rència. El procés de millora 
del centre de tractament de 
residus, però, s’ha de com-
pletar amb un segon paquet 
d’obres civils que està pre-
vist que es treguin a concurs 
durant la tardor. Comporta-
ran l’enderroc de les actuals 
instal·lacions de Serveis 
Ambientals del Vallès Ori-
ental (Savosa) per fer-hi el 
nou edifici de serveis per 
als treballadors de l’àrea de 
tractament. També hi haurà 
una aula ambiental, ofici-
nes i sala de reunions i un 
magatzem per al compost per 
a agricultura i jardineria pro-
duït per l’ampliada planta. 

Amb la millora de la planta, 
que es va estrenar al 2009, 
hi haurà una doble línia de 
producció de compost. En 
una, es produirà compost 
de màxima qualitat, que 
es podrà fer servir en agri-
cultura ecològica. “Anem a 
buscar l’excel·lència”, destaca 
Albert Camps, president del 
Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental 
i regidor a l’Ajuntament de 
Granollers. També destaca la 
tasca feta durant els darrers 
20 anys, que fan de les instal-
lacions de Granollers “un 
lloc de referència”. I valora 
“l’obertura del Consorci cap 
enfora” amb els convenis de 
col·laboració amb universi-
tats i centres de recerca per a 
investigacions de doctorands.

en funció de l’augment dels 
percentatges de recollida 
selectiva als municipis o de 
necessitats puntuals. Estarà 
equipada amb dos ponts grua 
per facilitar les operacions 
de moviment i compactació 
de la brossa abans de tras-
lladar-la a les instal·lacions 
de tractament. A més de la 
nova instal·lació per fer la 
transferència dels residus, en 
aquesta segona fase, l’obra 
inclou la construcció de parts 
de l’ampliació de la planta 
de tractament d’orgànica: 
s’ampliarà l’edifici de pre-

La seu del Consorci, 
la primera que s’enderrocarà
Granollers Un dels primers canvis visibles a la parcel·la 
que ocupa el Centre de Tractament de Residus del Vallès 
Oriental serà l’enderroc de l’edifici d’oficines del Consorci 
de Residus, que es farà efectiu en les properes setmanes 
(a la foto superior). És necessària per poder fer la nova 
planta de transferència i ampliar la planta de tractament 
de la brossa orgànica. Les oficines s’han traslladat ja en uns 
despatxos que s’han llogat a la seu de la Unió Empresarial 
Intersectorial, a l’avinguda Europa, també a Granollers. 
L’espai és més reduït i es combina amb el teletreball. Entre 
abril i maig, també s’enderrocarà Savosa (a sota).
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envasos i vidre a bona part 
de la comarca, i de les altres 
fraccions a diversos munici-
pis més. Aquesta part s’en-
derrocarà entre abril i maig 
d’aquest any. 

A partir de la primavera i 
de forma provisional, Savosa 
es traslladarà a l’espai de 
l’antic aparcament de la dis-
coteca Eibisi, en un solar de 
l’Ajuntament de Montornès, 
amb qui ja s’ha arribat a un 
acord. Ara es tramiten els 
permisos d’obres i la llicèn-
cia d’activitats necessària. 
L’espai es tancarà i s’hi 
instal·laran uns mòduls pre-
fabricats per als treballadors 
amb els vestidors i altres 
serveis. També hi haurà una 
zona d’estacionament dels 
82 camions de la flota de 
Savosa. Està previst que l’ac-
tivitat en aquest espai pro-
visional s’allargui un parell 
d’anys.

En paral·lel, el Consorci de 
Residus treballa per projec-
tar una nova seu administra-
tiva que se situarà al camí 
Ral, davant de l’antiga Auso-
nia. És una part de la parcel-
la que ha comprat l’Ajun-
tament de Granollers i que 
inclou l’antic abocador. S’es-
tà en la fase de tramitació de 
llicències i de redacció del 
projecte, que haurà de deter-
minar el cost de la inversió. 
A banda de la part adminis-
trativa, hi haurà l’espai per 
als camions i els treballadors 
–uns 260– de Savosa i la base 
operativa de contenidors, 
que ara està repartida en 
diversos espais. La idea és 
que pugui ser una realitat 
l’any 2025, coincidint amb el 
final de les obres d’ampliació 
del centre de residus. 

Trasllat provisional de la base dels 
camions de la recollida selectiva 
a l’aparcament de l’antic Eibisi

Granollers

F.P.

L’ampliació de les instal-
lacions dedicades al tracta-
ment de residus comportarà 
l’enderroc aquets propers 

dies de la seu administrativa 
del Consorci de Residus i de 
l’espai que ocupa l’empresa 
pública Serveis Ambientals 
del Vallès Oriental (Savosa), 
que gestiona la recollida 
selectiva de paper i cartró, 

A dalt, l’actual planta de transferència que s’enderrocarà. A sota, imatge virtual de les instal·lacions quan acabin les obres
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Carer Camí Ral

Noves naus

Es construirà una nova seu administrativa davant l’antiga Ausonia
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Alguns dels concentrats aquest divendres al vespre a la Porxada que van mostrar el seu rebuig a la infraestructura viària 

La mobilització contra el 
quart cinturó torna al carrer
Unes 150 persones es concentren a Granollers per mostrar el rebuig a la carretera

Granollers

F.P.

La mobilització contra el 
quart cinturó va tornar a 
sentir-se als carrers diven-
dres. Unes 150 persones es 
van concentrar a la Porxada, 
a Granollers, per mostrar el 
rebuig al projecte per fer una 
nova carretera que connecti 
el Vallès Oriental amb l’Oc-
cidental i el Baix Llobregat. 
Ho van fer l’endemà que el 
Parlament aprovés amb els 
únics vots en contra d’En 
Comú Podem i la CUP una 
moció del PSC per impulsar 
la ronda Nord de Terrassa i 
Sabadell que coincideix amb 
el traçat planificat per al 
quart cinturó entre les coca-
pitals del Vallès Occidental. 

El mateix divendres també 
hi va haver concentracions 
davant dels ajuntaments 
de Sabadell i Terrassa, que 
s’han posicionat a favor de 
connectar el tram del quart 
cinturó que ara acaba a Ter-
rassa –i encara no connecta 
amb el Baix Llobregat perquè 
està en obres– amb la C-58 a 
Sabadell.

La concentració de 
Granollers va estar organit-
zada per diverses entitats 
socials i polítiques del Vallès 
Oriental. Entre els assistents, 
pagesos i veïns de zones 
afectades com Marata. Tam-
bé persones vinculades amb 
la CUP i els comuns però 
sense presència de càrrecs 
d’ERC. Només l’exregidor de 
les Franqueses Àngel Pro-

fitós o el cap de llista dels 
republicans a Santa Eulàlia, 
Arnau Queralt Bassa, que 
és, a la vegada, director del 
consell assessor per al des-
envolupament sostenible de 
Catalunya de la Generalitat. 

El manifest que es va llegir 
és crític amb els republi-
cans. “De cop i volta, ERC 
ha canviat de parer i ara 
s’ha convençut que afegir 
una carretera ben grossa i 
llampant a la llarga col·lecció 
de carreteres vallesanes és 
el que més ens convé a la 
gent de la nostra comarca. 
Quantes renúncies més estan 
disposats a assumir a ERC? 
Quantes comarques del país 
estan disposats a trinxar?”, es 
preguntaven. “ERC està dis-
posada a acceptar el xantatge 

del PSC per uns pressupostos 
i per mantenir-se al poder”, 
deien. També hi va haver 
crítiques al PSC: “Ja no n’es-
peràvem res” perquè “són el 
braç executor del model de 
país que, històricament, ha 
impulsat la sociovergència, 
és a dir, el model de la patro-
nal i del lobby del motor”.

El text recordava que “el 
canvi climàtic no es reverteix 
amb un país ple de carrete-
res” i reclamava inversions 
per a la millora del transport 
públic a la comarca i per 
promoure l’ús de la bicicleta. 
També cridava a mantenir un 
Vallès amb “zones de conreu 
i pagesia”.

L’organització agrària Asa-
ja també va mostrar el rebuig 
a la infraestructura: “Avui 
no necessitem trinxar més el 
territori del que ja s’ha fet.” 
En un comunicat divendres 
recordaven la importància 
del sector primari i més en 
un context de canvi climàtic. 

LA POSICIÓ D’ERC

En un comunicat, ERC del 
Vallès Oriental reitera la 
necessitat d’uns pressupos-
tos perquè “el país passa per 
moments molt greus” i diuen 
“ben clar que el quart cin-
turó no és el model d’ERC”. 
Defensen “un model de des-
envolupament i mobilitat 
sostenibles, respectuosos 
amb el benestar i la salut 
per damunt de qualsevol 
interès” i recorden que ho 
van posar de manifest en les 
al·legacions que van presen-
tar al Pla Específic de Mobi-
litat del Vallès aprovat pel 
govern quan Junts encara en 
formava part i que incloïa la 
ronda Nord de Sabadell i Ter-
rassa. Asseguren que es com-
prometen a treballar perquè 
“ningú no tingui cap tempta-
ció de continuar la ronda cap 
al Vallès Oriental”.

Una vintena de veïns es concentren a Cànoves  
per demanar solucions a les cases afectades pel ‘Glòria’
Cànoves i Samalús Una vintena de veïns de Cànoves i Samalús es van con-
centrar dijous passat davant de l’ajuntament per demanar solucions per a 
les cases de Ca l’Esmandia que van quedar afectades pel temporal Glòria de 
fa tres anys. Van desplegar una pancarta i cartells amb frases com “Ens heu 
deixat sols” o “Portem tres anys darrere vostre”. Van entrar al ple i van inter-
venir en el torn de preguntes per demanar explicacions sobre la falta de con-
creció sobre l’habitabilitat de les cases properes a les ensorrades i sobre les 
responsabilitats que hi hauria en cas que, en un futur, en caigués una altra.
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Restriccions de trànsit al carrer Girona de Granollers 
per un enfonsament del paviment
Granollers L’Ajuntament de Granollers va limitar el trànsit a la cruïlla dels 
carrers Girona i Torras i Bages, al centre de Granollers, divendres per inter-
venir en un tram de la calçada on s’havia detectat un ensorrament lleuger 
del paviment. En un primer moment, Drenatges del Besòs va fer una inspec-
ció del clavegueram i es va descartar cap trencament. Després, es va obrir 
una cala per detectar altres possibles afectacions. L’obra talla Torras i Bages 
a l’altura dels carrer Ponent, primer, i Joan Prim, després, i no permet acce-
dir a Torras i Bages als vehicles que van pel carrer Girona en direcció nord.
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Un model caduc 
i insostenible
Granollers

En un comunicat, la Cam-
panya contra el Quart Cin-
turó reclama que s’aparti 
el debat sobre la ronda del 
Vallès “de qualsevol nego-
ciació de pressupost”. Par-
len d’un debat “mancat de 
rigor i amb manipulació 
dels conceptes” i recorden 
que “no hi ha ni projecte 
ni dotació pressupostària 
ni traspàs de competèn-
cia” ni per fer el tram de 
Sabadell i Terrassa, ara en 
discussió. El quart cinturó 
és “un projecte que respon 
a un model caduc” i “insos-
tenible al segle XXI”.



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 30 de gener de 2023 5

Les Franqueses es proposa posar 
fi a les curses il·legals de cotxes
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Les tanques de formigó instal·lades a la cruïlla dels carrers França i Finlàndia, al polígon industrial de Llerona

Les Franqueses del Vallès

J.V./F.P.

L’Ajuntament de les Fran-
queses vol posar fi a les 
concentracions i les curses 
il·legals de cotxes que, en els 
darrers caps de setmana, es 
produeixen en carrers del 
polígon industrial del Pla 
de Llerona. La situació la va 
denunciar el regidor de Cs 
Paco Domínguez en el ple 
de dijous, en què va deixar 
escoltar el soroll que feien 
els cotxes captat des de dos 
quilòmetres de distància. 
El regidor de Seguretat 
Ciutadana, Moisés Torres, 
va admetre que “es tracta 
de concentracions molt 
grans, de 500 o 600 cotxes 
de gran cilindrada i alguns 
de molt alta gamma, fins 
i tot Ferraris”. Afegia que 
es treballa en col·laboració 
amb altres municipis “per-
què és un problema que es 
produeix també en altres 
llocs, com Canovelles, la 
Roca, Granollers, l’Ametlla o 
Cardedeu”.

En el ple, Torres va explicar 
que un dels fets que fa atrac-
tiu el polígon de Llerona per 
a aquestes concentracions 
és que el carrer Finlàndia 
fa més d’un quilòmetre de 
llarg. Per això, properament, 
es posaran ressalts en aquest 
carrer, per impedir que els 
vehicles puguin circular a 

gran velocitat. “Ja hem tin-
gut una reunió a principis 
d’aquesta setmana amb les 
regidories de Mobilitat i 
Obres i Serveis i amb la Poli-
cia Local per determinar els 
llocs on situarem els ressalts 
al carrer Finlàndia per tal 
que siguin al més efectius 
possible perquè ells el que 
busquen són rectes molt 
llargues per posar els cotxes 
a gran velocitat”, deia el regi-
dor, divendres, a EL 9 NOU.

L’Ajuntament ja ha pres, 
però, una primera mesura 

per posar més difícil les acti-
vitats dels conductors, com 
la instal·lació de barreres de 
formigó, tipus new jersey, 
a la cruïlla entre els carrers 
França i Finlàndia. “La inten-
ció és reduir l’espai lliure 
en aquest punt on els cotxes 
solen fer virolles”, explica 
el sergent cap de la Policia 
Local, Jesús Hernández.

El regidor Torres explica 
que, en dues ocasions, s’ha 
arribat a tallar els accessos 
al polígon durant les nits 
dels caps de setmana, però 

admet que “requereix molts 
efectius, afecta persones que 
hi van a treballar i a prime-
ra hora del matí de dilluns 
s’han de tornar a obrir tots 
els accessos”.

Torres alerta que els parti-
cipants en les trobades s’han 
arribat a enfrontar amb la 
policia. “Fa dues setmanes 
van venir efectius ARRO 
dels Mossos i els van llan-
çar pedres i fins i tot es van 
llançar a tota velocitat contra 
els vehicles policials i es des-
viaven en el darrer moment. 

No tenen por de res.” I, a més 
de les molèsties pel soroll, 
Torres apunta que suposen 
un risc per a les persones que 
treballen al polígon i que 
deixen una gran quantitat 
de residus acumulats. “Hem 
d’aconseguir que la gent 
pugui fer una vida normal”, 
conclou el regidor.

CàmERES DE ContRoL

El regidor de Seguretat 
Ciutadana confia que, quan 
s’hagin instal·lat les càme-
res de control al polígon 
sigui més fàcil sancionar els 
vehicles per infraccions com 
conducció temerària o curses 
il·legals.

El cap de la Policia Local 
apunta que darrere de les 
concentracions “hi ha d’ha-
ver gent que té una gran 
capacitat d’organització. Fa 
dues setmanes, a la 1 de la 
matinada teníem constància 
que eren a Rubí, la policia 
els va fer fora i a les 2 ja eren 
a les Franqueses. Són gent 
que volen acabar la festa com 
sigui i on sigui”, diu Hernán-
dez.

Per la seva banda, fonts 
dels Mossos d’Esquadra, 
han confirmat a EL 9 NOU 
la celebració de concentra-
cions de vehicles al polígon 
industrial del Pla de Llerona. 
Recorden, però, que són tro-
bades “itinerants” perquè es 
van fent a diversos llocs del 
territori. Els darrers fets a 
Llerona, però, han fet que els 
Mossos de la comissaria de 
Granollers facin dispositius 
preventius –per evitar que 
comencin aquestes trobades– 
i també reactius en cas que 
es tingui coneixement que 
n’hi ha alguna concentració 
en marxa.

El bisbe Miquel Ricomà, 
el granollerí que ha estat 
més a prop del papat
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Diego Sola, assegut, amb Jaume Dantí durant la presentació d’aquest dijous al vespre a La Gralla

Granollers

EL 9 NOU

El bisbe Miquel Ricomà és el 
granollerí que ha estat més a 
prop del papat al llarg de tota 
la història. És un dels detalls 
que va comentar l’historia-
dor Diego Sola en la presen-
tació del llibre Història dels 
papes, publicat per Fragmen-
ta Editorial, que es va fer 
dijous passat a la llibreria La 
Gralla, a Granollers. L’acte va 
aplegar una quarantena de 
persones. El de Sola, és el pri-
mer llibre que es publica en 
català sobre la història dels 
pontífexs. 

L’historiador Jaume Dan-
tí, de Santa Eulàlia, va ser 
l’encarregat de fer la presen-
tació. Va destacar “la mirada 
renovada” sobre la història 

del papat que aporta el tre-
ball de Sola amb un recorre-
gut pels 2000 anys d’història 
de l’Església “a través de les 
crisis” que ha viscut la insti-
tució. Entre aquestes, la situ-
ació derivada de la decisió de 
Benet XVI, mort recentment, 
de renunciar al càrrec en 
vida. També va ressaltar la 
“mirada catalana” que aporta 
la publicació perquè Sola 
repassa les vinculacions que 
els diversos pontífexs han 
tingut al llarg de la història 
amb els Països Catalans. 

En clau local, el més des-
tacat és el bisbe Miquel 
Ricomà, que va ser bisbe de 
Vic (1345-1346) i bisbe de 
Barcelona (1345-1361). “Va 
acabar vivint a la cort dels 
papes a Avinyó, quan era a 
França. Va estar al nivell més 

alt de la cort”, explica Sola a 
EL 9 NOU. “D’això en fa ja 
gairebé 700 anys”, afegeix 
l’historiador, que és profes-
sor lector de la Universitat de 
Barcelona i coordinador del 

màster Història i Identitats 
en el Mediterrani Occidental 
(segle XV-XIX). Entre els 
seus interessos, hi ha l’estudi 
de l’espiritualitat i la cultura 
religiosa a l’època moderna, 

les transferències culturals 
en els segle moderns o la his-
tòria dels missioners. Al final 
de l’acte, Sola va signar exem-
plars del llibre als assistents 
que li ho van demanar.

Centenars de vehicles es reuneixen els caps de setmana al polígon de Llerona
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Alicia Asins, tercera per l’esquerra, amb familiars vinguts de l’Argentina i els seus cosins que viuen a la GarrigaUbasart va parlar a les portes de l’església de la Doma, aquest diumenge

“Avui, el meu cor està amb 
el meu avi i la meva mare”
Familiars de represaliats del franquisme, en l’homenatge a les víctimes a la Garriga

Una conferència posa de 
relleu el paper de les Brigades 
Internacionals concentrades  
a la Garriga el gener del 1939
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Iñíguez, a l’esquerra, i Gesalí, en la conferència de divendres a Can Luna

La Garriga

J.V.

Els historiadors David 
Gesalí i David Iñíguez van 
posar de relleu el paper de 
les Brigades Internacionals, 
concentrades a la Garriga a 
finals de gener de 1939, en 
el desenvolupament de les 
darreres operacions militars 
a Catalunya abans de la reti-
rada cap a França.

En la conferència que van 

fer divendres al vespre a 
Can Luna, dins del progra-
ma d’actes del 84è aniver-
sari del bombardeig de la 
Garriga del 29 de gener de 
1939, els dos historiadors 
van explicar el fruit de les 
darreres recerques que han 
fet, entre altres llocs, en 
arxius russos. I la conclusió 
que van exposar és que “la 
concentració dels internaci-
onals a la Garriga no va ser 
qualsevol cosa”, segons va 

destacar Gesalí. 
Els dos historiadors van fer 

referència a documentació 
històrica que demostra que, 
després de ser oficialment 
desmobilitzats pel govern 
de la República, molts bri-

gadistes es van concentrar a 
la Garriga, fet que va donar 
lloc a la reconstitució de 
l’anomenada Divisió 35, 
que en els darrers dies de la 
guerra va tenir importants 
combats amb forces italia-

nes que donaven suport a 
l’exèrcit de Franco. Un dels 
episodis més rellevants va 
ser la batalla de Cassà de la 
Seva, considerada la darrera 
en què van participar. “El 
dia 3 de febrer de 1939 hi 
ha la batalla de Cassà, en 
un intent seriós per defen-
sar la ciutat de Girona. Hi 
va haver una important 
quantitat de baixes de les 
dues parts i els italians van 
llançar uns 2.000 obusos. 
Els mateixos italians expli-
quen que no havien trobat 
mai tanta resistència i tant 
organitzada”, deia Gesalí. 
Per a ell, el paper dels inter-
nacionals va frenar l’avanç 
dels franquistes i va salvar 
moltes vides de persones 
que van poder travessar la 
frontera.

La Garriga

Josep Villarroya

“Avui el meu cor està amb 
el meu avi i la meva mare, 
pels quals sempre he sentit 
orgull.” Ho va dir Alicia Asín 
Figueras, filla d’Adelaida 
Figueras, represaliada pel 
franquisme a la Garriga, i 
neta de Pere Figueras, afu-
sellat després de la guerra. 
Alicia Asín va assistir, aquest 
diumenge, a l’acte de com-
memoració del 84è aniver-
sari del bombardeig de la 
Garriga per l’aviació  feixista 
i l’homenatge a les víctimes 
de la guerra i el franquisme. 
Va ser al cementiri de la 
Doma, en un acte al qual va 
assistir la consellera de Justí-
cia, Drets i Memòria, Gemma 
Ubasart, i un centenar de 
persones, entre els quals 
familiars de les 72 persones 

que van ser represaliades i 
jutjades pels tribunals fran-
quistes després de la guerra.

Adelaida Figueras va ser 
condemnada a sis anys de 
presó i va marxar a l’Argenti-
na amb el seu marit i la seva 
filla gran. I allà va néixer 
l’Alicia. “M’ha fet recordar 
moltes coses. La meva mare 
va morir l’any 1993 i ella 
era la presència que em feia 
recordar tot això. Era una 
persona molt forta i ho devia 
ser a conseqüència de la 
guerra. I m’ho va transmetre 
a mi. A la meva família, tots 
diuen que jo soc com la meva 
mare. L’Adelaida no va abai-
xar els braços; era carinyosa 
i, a més, carinyosa a la mane-
ra catalana, és a dir, de donar 
però no esperar. Va ser un 
exemple per a mi que jo he 
transmès als meus fills”, deia 
a EL 9 NOU, després de l’ac-

te. Francesc Figueras, cosí de 
l’Alicia, explicava que els fets 
de la guerra “no eren conver-
sa habitual a casa i avui ha 
estat com obrir una porta. Li 
hauria agradat al meu pare.”

En el seu parlament, l’al-
caldessa, Dolors Castellà, va 
tenir un record per al seu 
avi, que era regidor per ERC, 
l’any 1936 a Canovelles. 
Sobre l’acte de diumenge, va 
dir: “Ens recorda la història 
que no volem repetir, però la 
memòria ha de servir també 
per marcar camins de futur. 
Si volem construir un futur 
de llibertat, hem de tenir una 
mirada més llarga sobre les 
causes de totes les guerres”, 
deia. I llançava un adverti-
ment: “La humanitat seguim 
estancats en tot allò que no 
li permet avançar”. També es 
referia a l’acte que es va fer 
dissabte a Can Raspall amb 

familiars de persones repre-
saliades. “Vam poder copsar 
el dolor, molt present en ells, 
però també la indignació per 
la injustícia.” Abans, en l’acte 
en memòria de les víctimes 
de la guerra, a la fossa comu-
na del cementiri, Castellà 
va recordar, una per una, les 
persones mortes en el bom-
bardeig del 29 de gener de 
1939, de les quals set eren 
criatures. I va remarcar: “Si 
treballem per la memòria, 
també fem pedagogia de la 
pau.”

En la cloenda de l’acte, la 
consellera Ubasart va recor-
dar les víctimes, es va refe-
rir a la Llei de la Memòria 
Democràtica, aprovada l’any 
passat i va advertir de l’avenç 
actual del feixisme. “Hem 
d’explicar el que va passar 
perquè no es torni a repetir. 
La memòria democràtica ha 

de ser com un mur contra la 
barbàrie.”

Durant l’acte, van interve-
nir el Cor Sarabanda, de la 
Garriga, i el cantant Jaume 
Arnella. També va parlar 
l’historiador Quim Fornés, 
que ha fet la recerca de les 72 
persones de la Garriga jutja-
des per tribunals franquistes 
després de la guerra, de les 
quals set van ser condem-
nades a mort i afusellades: 
Pere Oliveras, Pere Argemí, 
Pere Figueras, Lluís Nogués, 
Tomàs Ribera, Ramón Solé i 
Pere Ventura.

També van intervenir el 
regidor de Patrimoni, Jordi 
Pubill, i Ramon Ferrandis, 
membre de l’associació La 
Garriga Secreta, que va recor-
dar les 60 persones enterra-
des a la fossa del cementiri, 
de les quals, unes 42 serien 
soldats i la resta veïns del 
poble o persones vingudes 
d’altres llocs. I va posar de 
relleu la creació del banc 
d’ADN per identificar desapa-
reguts durant la guerra i que 
des del 1999 s’han excavat 77 
fosses –20 de les quals en els 
darrers dos anys– s’han recu-
perat 846 persones i se n’han 
identificat 25, que han estat 
retornades als seus familiars.
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A l’esquerra, el bloc de pisos del carrer del Mig de Bigues i Riells del Fai; a la dreta, el bloc del carrer Granja de Can Corominas, de Sant Fost

Bigues i Sant Fost denuncien 
increments de preus injustificats 
en pisos de lloguer protegits

Bigues i Riells/Sant Fost

J.V./Q.C.

Els ajuntaments de Bigues 
i Riells del Fai i Sant Fost 
de Campsentelles han 
denunciat el que consideren 
increments abusius en els 
preus del lloguer que l’em-
presa Visoren vol aplicar als 
llogaters de blocs de pisos 
protegits que gestiona als 
dos municipis. L’alcalde de 
Bigues i Riells del Fai, Joan 
Galiano, i l’alcaldessa de Sant 
Fost, Montserrat Sanmartí, 
van participar divendres en 
una reunió amb alcaldes d’al-
tres municipis on hi ha blocs 
de pisos de lloguer en la 
mateixa situació. Se’ls volen 
aplicar increments de més 
del 20% de mitjana i, a més, 
se’ls pretén cobrar dos rebuts 
extres per compensar, de for-
ma retroactiva, l’increment 
dels costos de manteniment 
dels edificis dels dos darrers 
anys.

En el cas de Bigues i Riells, 

els veïns afectats viuen en 
un bloc dels números 21 i 
23 del carrer del Mig que 
es van adjudicar l’any 2012. 
“Els veïns ens diuen que, 
al desembre, van rebre una 
carta de l’empresa en què 
se’ls notificava l’augment i, 
pel que hem pogut saber, a 
cada municipi donen raons 
diferents per justificar els 
augments, com el cost de 
l’energia o de les despeses 
de manteniment, però, en el 
nostre cas, una de les raons 
esgrimides és l’augment 
dels impostos i taxes quan 

nosaltres, des del 2019, hem 
congelat l’IBI i l’any 2016 
vam aplicar una reducció del 
20% en l’impost. Pensem que 
això és una pujada de preus 
de lloguer encoberta quan, 
per llei, el lloguer dels pisos 
protegits no es pot incremen-
tar per sobre del 2%. Mirant 
els contractes, pensem que el 

que pretenen no és legal.”
Els ajuntaments partici-

pants a la reunió, on també 
hi havia Calaf (Anoia), Tiana 
i Canet (Maresme), han acor-
dat encarregar una auditoria 
de gestió dels pisos amb 
el suport de la Diputació i 
també han acordat amb l’em-
presa una suspensió cautelar 

dels augments previstos 
durant tres mesos. Tot i que 
són contractes entre privats, 
també han acordat fer un 
acompanyament a les perso-
nes afectades i treballar de 
la mà de l’Agència Catalana 
de l’Habiattge i l’Agència 
Catalana de Consum. “Sabem 
que l’auditoria portarà 
temps, per això hem pactat 
congelar el cobrament dels 
increments durant almenys 
tres mesos”, ha explicat Pilar 
Díaz, alcaldessa d’Esplugues 
del Llobregat.

Per la seva banda, i segons 
explica en un comunicat la 
comunitat de Sant Fost, els 
augments anunciats podrien 
suposar factures de 1.000 
a 3.000 euros del 2022 i 
una apujada del 277% en la 
tarifa d’aigua calenta i cale-
facció per aquest any 2023. 
“Nosaltres sospitàvem que 
els contractes de lloguer que 
vam signar tenien clàusules 
abusives, i l’advocada del 
Col·lectiu Ronda que ens 
assessora ens ho ha confir-
mat”, assegura Albert Basti-
da, regidor de Sant Fost En 
Comú Podem a l’Ajuntament 
i veí dels pisos joves de Sant 
Fost. “Ara estem en fals, ens 
trobem que si volem donar-
nos de baixa del servei de 
Visoren ens amenacen de 
rescindir-nos el contracte de 
lloguer, i això és molt injust”, 
ha destacat Bastida.

El pressupost de Palautordera 
posa fil a l’agulla en la 
sostenibilitat i el porta a porta

Sta. Maria de Palautordera

Pol Purgimon

El ple de Palautordera va 
aprovar dijous pressupost del 
2023 marcat per les inversi-
ons en transició energètica 
i sobre la recollida porta a 
porta, que s’implementarà a 
partir del 2024. En conjunt, 
els pressupostos s’enfilen 
fins als 12,5 milions d’euros, 
1,7 dels quals es destinen a 
les inversions. Els comptes 
es van aprovar amb els vots 
favorables del govern en 
majoria de Junts (7), l’absten-
ció d’ERC (2) i el PSC (2) i el 
vot negatiu de la CUP (2).

La partida més gran en 
inversions es destina a la 
instal·lació de calderes de 
biomassa en tres escoles del 
municipi –la Tordera, el Pont 
Trencat i el Matagalls– per 
un valor total de 800.000 
euros. Les calderes donaran 
subministrament només als 

propis centres, a diferència 
de la que ja hi ha instal·lada 
a l’Escola Fontmartina, que 
també dona servei als equi-
paments esportius del vol-
tant. El pressupost del 2023 
també incorpora una partida 
de 237.000 euros que servirà 
per comprar material per fer 
la recollida selectiva porta 
a porta. “La idea és que es 
pugui començar a implemen-
tar a partir del 2024”, explica 
l’alcalde, Jordi Xena. Ja feia 
anys que el consistori treba-
llava en aquest nou servei, 
que s’havia endarrerit per la 
pandèmia. 

Els comptes també es 
reserven 30.000 euros per 
fer els estudis previs per als 
nous usos de l’escorxador. 
L’empresa que en tenia la 
gestió va deixar d’utilitzar-lo 
i ara l’Ajuntament, que té la 
titularitat de l’edifici, hi vol 
fer un espai pensat per a les 
àrees de Cultura i Joventut.

Són blocs gestionats per l’empresa Visoren
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Un xofer de Sagalés mostra el validador de la T-Mobilitat que ja està operatiu als autobusos de la companyia al Vallès

Ja es permet pagar amb l’app o la targeta de plàstic recarregable

Les línies de bus de Sagalés 
activen l’ús de la T-Mobilitat

Granollers

EL 9 NOU

Unes 170 línies d’autobús 
urbà i interurbà gestionades 
per Sagalés –la majoria al 
Vallès Oriental– permeten 

des de dimarts de la setma-
na passada la validació dels 
títols de transport amb la 
targeta T-Mobilitat, tant 
amb l’app com amb la targeta 
física de plàstic. A banda, 
les taquilles de les estacions 

d’autobusos de Granollers o 
Caldes s’estan adaptant per 
adquirir la targeta o poder-la 
recarregar. Amb la T-Mobi-
litat es poden comprar els 
principals títols de transport 
integrat de l’Autoritat del 

Transport Metropolità: la T-
casual, la T-usual, la T-jove, 
la T-16 o la T-familiar. En 
canvi, no admet títols propis 
de Sagalés com les targetes 
de 10 viatges no integrats 
d’una, dues o tres zones. 

Entre els serveis que per-
meten la validació amb la T-
Mobilitat, hi ha connexions 
des del Vallès Oriental cap 
a Barcelona com les línies 
exprés.cat de Caldes i la vall 
del Tenes. També serveis 
interurbans a la comarca i 
les xarxes de transport urbà 
de Transgran (Granollers, 
les Franqueses, la Roca i 
Canovelles) i d’altres pobla-
cions com Mollet, Lliçà 
d’Amunt, Cardedeu, Sant 
Celoni, Sant Fost o Santa 
Maria de Palautordera. 

Pedro Muntaner, director 
general d’expansió de Saga-
lés, ha explicat a EL 9 NOU 
que “fa mesos que estan 
treballant” en l’equipament 
de tots els vehicles. “Ara 
hem arribat al 100% de la 
flota.” La previsió és que la 
T-Mobilitat coexisteixi amb 
els bitllets tradicionals en 
paper durant un temps. “La 
intenció, però, és anar cap 
a una tarificació que tingui 
en compte els quilòmetres 
recorreguts i, en funció d’ai-
xò, aplicar la tarifa.” Això 
implicarà canvis perquè els 
usuaris hauran de marcar 
tant l’accés a l’autobús com 
la sortida.
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L’atenció a la víctima va requerir l’actuació d’un helicòpter, abans del trasllat a l’Hospital de Sant Pau

Un jove atès 
per inhalació 
de fum en  
un incendi  
a Bigues

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

Un jove va ser atès pel Sis-
tema d’Emergències Mèdi-
ques i traslladat al CUAP de 
Granollers per la inhalació 
de fum en un incendi que va 
cremar una habitació en un 
pis de Bigues divendres cap a 
les 5 de la tarda. Segons han 
informat els Bombers, els foc 
va afectar un edifici de plan-
ta baixa i dos pisos del carrer 
Anna Mogas. 

Cinc dotacions van treba-
llar per apagar el foc, que 
es va donar per controlat 
minuts abans de les 6 de la 
tarda. Va cremar una habi-
tació totalment i el fum va 
afectar la resta de la segona 
planta. Quan van arribar els 
serveis d’emergències el foc 
estava totalment desenvolu-
pat. Bombers, policia local, 
Mossos i SEM van actuar al 
lloc de l’incendi. També va 
haver de ser atesa una veïna 
d’una planta baixa en un bloc 
de Mollet, dissabte a la tarda.

Tagamanent

EL 9 NOU

Un ciclista va resultar ferit 
crític a conseqüència de la 
caiguda que va patir aquest 
diumenge al migdia al punt 
conegut com la Roca dels 
Diners, en terme municipal 
de Tagamanent. Segons han 

informat els bombers, l’avís 
es va rebre al voltant de 2/4 
de 2. Diverses dotacions dels 
bombers, inclosos equips del 
Grup d’Actuacions Especials 
(GRAE), van fer una primera 
intervenció al lloc dels fets. 
També va ser necessària la 
intervenció d’un helicòpter 
que va fer el primer trasllat 

de la persona ferida cap a un 
punt on el Servei d’Emer-
gències Mèdiques va poder 
fer el trasllat de la víctima 
a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. A l’hora de tancar 
aquesta edició es desconeixia 
l’edat de la persona afectada 
ni l’evolució de les ferides 
patides en l’accident.

Un foc en un 
camió a Sant 
Feliu obliga 
a tallar la 
carretera C-59

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Un camió va cremar aquest 
divendres a la tarda a la C-59 
passat el nucli urbà de Sant 
Feliu de Codines en direcció 
a Castellterçol. L’incendi va 
obligar a tallar la carretera 
en tots dos sentits mentre 
els Bombers treballaven per 
apagar el foc. Després, es 
va poder obrir un carril i es 
va donar pas alternatiu. Tot 
i això, cap a les 9 de la nit 
encara hi havia cues en tots 
dos sentits. 

El foc es va declarar cap a 
3/4 de 6 de la tarda a l’altura 
del quilòmetre 24. Va cremar 
la cabina i part de la zona de 
la càrrega del vehicle, que 
anava buit. Cinc dotacions 
dels Bombers van treballat 
per apagar el foc, que es 
va escampar a una zona de 
vegetació propera. Entre les 
unitats que hi van actuar, hi 
havia el furgó de risc químic, 
per controlar el transvasa-
ment del gasoil del dipòsit.

El PSC de Caldes 
exigeix inversions 
educatives pendents 
al municipi 

Caldes de Montbui

La portaveu del Grup Muni-
cipal del PSC a Caldes, Carla 
Millán, remarca la necessitat 
prioritària que s’acabi la 
construcció de l’edifici de 
l’institut escola Calderí-Pic 
del Vent. “No podem seguir 
més anys en barracons; cal 
finalitzar l’obra i que aquest 
centre pugui gaudir d’un 
equipament definitiu”, va 
dir Millán en una trobada, 
dijous, amb el diputat al Par-
lament Jordi Terrades, que 
va exposar altres reivindica-
cions educatives socialistes.

Parets suma un 
agent més a la 
plantilla de la 
Policia Local

Parets del Vallès

La plantilla de la Policia 
Local de Parets s’incremen-
tarà amb un agent i dispo-
sarà de 34 places. Així ho 
preveu la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, que 
es va aprovar per unanimitat 
en el ple municipal celebrat 
aquest dijous. La plantilla 
passarà a estar formada per 
2 sergents, 5 caporals i 27 
agents.

Ferit crític un ciclista a Tagamanent
El SEM va traslladar l’accidentat a l’Hospital de Sant Pau
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Montseny

EL 9 NOU

El temut allau de visitants 
al Parc del Montseny, amb 
l’atractiu addicional de la 
neu, va quedar limitat aquest 
cap de setmana a aparca-
ments plens, sense vehicles 
fora dels espais habilitats. 
El director del Parc, Xavier 
Navalón, explica que les prin-
cipals acumulacions es van 
produir diumenge al matí, 
però que la tasca dels infor-
madors va permetre derivar 
els visitants als aparcaments 
habilitats o bé cap als ser-

veis de transport públic per 
apropar-los als punts més 
habituals (Collformic, Santa 
Fe i Fontmartina). El nombre 
d’usuaris dels autobusos del 
cap de setmana es coneixerà 
els propers dies.

Durant el cap de setmana, 
hi havia alguns accessos a les 
zones més elevades del mas-
sís tancats perquè les glaça-
des haurien pogut provocar 
problemes de circulació. En 
els aparcaments, es va llançar 
sal per evitar que les acumu-
lacions de glaç quan baixaven 
les temperatures provoqués 
problemes de desplaçament.

Granollers

EL 9 NOU

La Policia Local de 
Granollers va detenir dijous 
passat al matí un home de 41 
anys i veí de la ciutat per la 
seva presumpta relació amb 
les ratllades que van patir 15 
vehicles estacions al carrer 
Sant Jaume, al centre de la 
ciutat. Segons va informar 
la Policia Local divendres, el 
detingut està relacionat amb 
els danys a 14 vehicles més. 
Aquests altres fets –també 
ratllades a la pintura– s’han 
produït durant les setma-
nes prèvies a la detenció al 
mateixa carrer Sant Jaume 

però també en vehicles esta-
cionats als carrer Navarra, 
Princesa i Fontanella. Tots 
ells situats molt a prop de la 
comissaria de la Policia Local 
de la ciutat.

DISPOSITIU ESPECIAL

La detenció es va produir 
durant un dispositiu especi-
al de vigilància que s’havia 
posat en marxa a la zona des-
prés de rebre denúncies de 
propietaris de vehicles pels 
danys que havien patit els 
seus vehicles mentre estaven 
aparcats en carrers d’aquesta 
zona. La presència d’agents 
de paisà en l’àmbit on s’ha-

vien produït els fets va per-
metre enxampar in fraganti 
l’home al carrer Sant Jaume. 
També es van poder localit-
zar els 15 vehicles que havia 
malmès i se’n va alertar els 
propietaris perquè tingues-
sin coneixement dels fets i 
els denunciessin. 

Segons van detallar fonts 
de la Policia Local, el veí de 
Granollers detingut feia les 
ratllades a la pintura dels 
cotxes amb unes claus que 
portava al damunt mentre 
anava caminant per aquests 
carrers. El detingut, que està 
acusat de delictes de danys, 
ha estat posat a disposició 
del jutjat de guàrdia. 

Enxampen un home 
acusat de fer ratllades 
a 29 cotxes a Granollers
Va ser detingut dijous passat després de malmetre 15 vehicles 
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Uns senyals alertaven que alguns dels accessos a les zones elevades del Montseny estaven tancats

Els aparcaments del Parc del 
Montseny s’omplen per les 
visites del cap de setmana

Granollers

EL 9 NOU

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya ha confir-
mat una sentència de desem-
bre de 2021 de l’Audiència 
de Barcelona que condem-
nava a sis mesos de presó un 
sotsinspector dels Mossos 
destinat a la comissaria de 
Granollers per assetjament 
laboral a una agent de la 
unitat d’investigació on tre-
ballaven tots dos. La mateixa 
sentència fixava el mateix 
termini de temps d’inhabili-
tació i una indemnització de 
149.618 euros per a la vícti-
ma. Els fets es van produir 
entre 2012 i 2016.

L’alt tribunal català rebutja 
el recurs presentat per la 
defensa del sotsinspector en 

considerar que el relat de la 
víctima “és versemblant” i 
en trobar acreditades frases 
denigrants que el condemnat 
hauria dit a la víctima. A més 
reconeix que hauria “relegat” 
l’agent a fer tasques admi-
nistratives després d’haver 
demanat una reducció de 
jornada –que li van conce-
dir– quan es va reincorporar 
al cos després d’una baixa 
de maternitat. La sentència 
recull com, el 2015, va tras-
lladar-la a un espai diferent 
de la resta de la unitat. Poc 
després, l’agent va desmaiar-
se i va caure a terra. Va ser 
diagnosticada d’un trastorn 
bipolar i se li va donar la 
incapacitat permanent abso-
luta. El sotsinspector pot pre-
sentar un recurs de cassació 
al Tribunal Suprem.

El TSJC confirma els sis mesos 
de presó per a un sotsinspector 
dels Mossos a Granollers 
per assetjament laboral

    PUBLICITAT Serveis
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Carme Olària (JxCat) demana 
un Mollet “orgullós de les arrels” 
i amb oportunitats per a tothom
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Olària, en primer terme, amb Laura Borràs, Anna Erra i Aurora Madaula, que la van acompanyar en l’acte 

Mollet del Vallès

Marta Santisteban

La candidata de Junts per 
Catalunya (JxCat) a Mollet, 
Carme Olària, va fer la seva 
presentació oficial al Mercat 
Vell aquest divendres. Amb 
la presidenta suspesa del 
Parlament, Laura Borràs, 
com a principal convidada, 
noms destacats de la forma-
ció van acompanyar la cap de 
llista en una presentació que 
va omplir l’espai, amb més 
de 200 assistents. Olària va 
reivindicar més orgull per a 
la ciutat i la seva opció per a 
un Mollet diferent, “orgullós 
de les seves arrels i avesat a 
les persones”.

A més de Borràs, van 

acompanyar la candidata 
les vicepresidentes del Par-
lament Aurora Madaula i 
Anna Erra, i els diputats 
Joan Canadell, Josep Pagès 
i Marta Madrenas. També 
hi havia candidats d’altres 
poblacions de la comarca, 
com el de Granollers, Àlex 
Sastre.

 “No vull perdre el Mollet 
que em va fer créixer; vull 
un Mollet autèntic, amb 
caràcter i identitat, que doni 
resposta a les necessitats de 
les persones”, reivindicava 
Olària. La candidata va avan-
çar que l’equip que prepara 
estarà format per persones 
“realment fantàstiques”. 
“Són capaces per projectar 
el Mollet que volem”, va dir. 

Un Mollet que treballi, per 
exemple, per revitalitzar el 
comerç i crear activitat eco-
nòmica”.

Abans de l’acte, Laura 

Borràs va passejar amb Olà-
ria pel centre comercial de 
Mollet i va parlar amb els 
vianants. “Ha estat un goig 
veure com la gent se’ns acos-

ta i ens expressa com confien 
en la Carme, perquè coneix, 
viu i estima el Mollet que vol 
transformar”, va dir la presi-
denta de Junts.

J.
V.

D’esquerra a dreta, Raimundi, Vilaró, Forns, Quintana i Navarret, aquest dissabte a la plaça de l’Espolsada

Les Franqueses del Vallès

J.V.

L’actual regidora Eva Navar-
rete serà la cap de llista de la 
candidatura de SAL CUP a 
les Franqueses. Es va anun-
ciar, aquest dissabte, en un 
acte a la plaça de l’Espolsada 
en què es van presentar els 
cinc primers noms de la llis-
ta. Per aquest ordre, seran, 
a més de Navarrete, Sara 
Quintana, Maria Forns, Josep 
Vilaró i Guillem Raimundi.

En l’acte, Navarrete va 
posar com a prioritat “posar 
el bé comú per sobre de 

l’interès privat” i “recuperar 
el control públic del que 
és essencial”. Va dir que el 
govern actual “té una obses-
sió pel totxo”, va criticar la 
manca d’habitatge públic 
mentre que “sobren els pave-
llons” i va reclamar posar en 
marxa una comunitat ener-
gètica local.

La diputada Eulàlia 
Reguant va fer costat a la 
candidata. “Cal recuperar la 
gestió dels serveis públics 
i lluitar contra la mercanti-
lització del que és essencial. 
Això és construir comunitat, 
sobirania i república”, va dir.

Eva Navarrete, candidata 
de SAL CUP a l’alcaldia 
de les Franqueses
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Antonio Polo, José Montero, Susanna Segovia i Joan Mena, aplaudeixen durant la presentació a l’Ateneu de Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

En Comú Podem critica que 
el govern de Lliçà d’Amunt 
no hagi fet passos en els 
plans per a l’espai de Can 
Malé que s’havien perfilat 
durant la participació de la 
formació al govern, en el 
mandat 2015-2019. “Era un 
macroprojecte amb compo-
nents socials, educatius i 
econòmics i no s’ha desplegat 
des que els socialistes tenen 
majoria absoluta”, diu el can-
didat, Antonio Polo. L’exi-
gència de reprendre aquest 

projecte és una de les prio-
ritats en un programa que 
el partit va exposar aquest 
diumenge en un acte que va 
omplir l’Ateneu l’Aliança, 
amb més de 150 assistents.

Acompanyats pel diputat 
al Congrés Joan Mena, la 
parlamentària Susanna Sego-
via i l’alcalde de Montornès, 
José Montero, els comuns de 
Lliçà d’Amunt van presentar 
els noms que acompanya-
ran Polo als primers llocs 
de la llista. Seran Eva Lesta 
(número 2), Yolande Rabault 
(3), Francisco León (4) i Lau-
ra Jorquera (5).

En Comú Podem demana 
reprendre el seu projecte per  
a Can Malé a Lliçà d’Amunt
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EL 9 NOU

El fenomen de les curses o 
trobades il·legals de cotxes 
–les quedadas o kdds, segons 
l’argot dels participants– va 
colpejant els polígons 
industrials del Vallès Ori-
ental cada cap de setmana. 
A través de canals privats 
de Telegram, els qui són al 
darrere d’aquestes trobades 
proposen diversos espais 
per fer l’activitat il·lícita 
als milers de subscriptors 
d’aquests canals de missat-
geria. Els divendres i dissab-
tes a la nit i arreu del país, 
encara que sobretot a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, 
s’obre la veda per al joc del 

gat i la rata entre les forces 
de seguretat –Mossos i poli-
cies locals– i aquests brètols 
darrere el volant d’un vehi-
cle. Quan la quedada acon-
segueix esquivar la policia, 
representa que està assegu-
rat un espectacle de velocitat 
sense límits, derrapades, 
cremades de roda i soroll 
que convoca centenars de 
persones, un espectacle sen-

se regles i perillós en què el 
públic no compleix cap mena 
de mesura de seguretat, els 
pilots només confien en el 
que els dicta l’adrenalina i 
l’alcohol i les drogues corren 
a dojo.

El novembre de l’any 
passat, l’Ajuntament de 
Llinars va barrar els acces-
sos als polígons de Llinars 
Park i Can Prat les nits de 

divendres i dissabtes per 
evitar aquestes concentra-
cions. Deu mesos abans, al 
gener, els ajuntaments de 
Canovelles i les Franque-
ses van aixecar controls als 
accessos dels seus polígons, 
un operatiu conjunt de Mos-
sos i policies locals. Però el 
problema de les quedadas és 
que són itinerants i aquestes 
últimes setmanes estan ocu-

pant el polígon de Llerona,
Participar en una cursa 

il·legal pot comportar una 
multa de 500 euros i arribar 
a ser considerat un delicte 
contra la seguretat vial. Con-
duir amb “temeritat manifes-
ta” i posar en perill la vida o 
la integrat de persones està 
castigat amb penes de presó 
de sis mesos a dos anys i reti-
rada del carnet d’entre un i 
sis anys. El pes de la llei cau 
sobre els conductors, però 
no diu res ni del públic que 
anima ni dels qui organitzen 
o convoquen les quedadas. 
Caldria, doncs, posar fil a 
l’agulla perquè el fenomen 
no sembla que remeti, més 
aviat el contrari.

Calen més frens a les  
trobades il·legals de cotxes

Els últims dies han reaparegut amb força, en el 
marc del debat d’aprovació dels pressupostos de la 
Generalitat, dues propostes d’infraestructures a les 
quals l’associació per a la Promoció del Transport 
Públic (PTP) ja hem expressat la nostra ferma opo-
sició amb anterioritat: la continuació de la cons-
trucció de la B-40 –també coneguda com a quart 
cinturó– i l’ampliació de la pista de l’aeroport, plan-
tejament que el 2021 no va obtenir consens polític 
i ara es vol revifar. Des de la PTP volem fer unes 
consideracions:

AMPLIAR LA CAPACITAT VIÀRIA ÉS UN MODEL 

CADUCAT Hem expressat moltes vegades que 
incrementar la capacitat de la xarxa viària no només 
suposa empitjorar les externalitats negatives de la 
mobilitat en vehicle privat –amb el que vol dir de 
contribució al canvi climàtic, més accidentalitat, 
la desigualtat d’oportunitats, la pitjor qualitat de 
l’aire i de salut, etc.– sinó que no soluciona allò pel 
qual el defensen els seus impulsors: no millora la 
mateixa eficiència de la xarxa.

Està àmpliament demostrat en l’àmbit acadèmic 
i professional de gestió de la mobilitat que fer més 
carreteres provoca un efecte crida. La població pas-
sa a prendre decisions comptant amb aquella nova 
infraestructura –fer més ús del vehicle privat, anar 
a viure a un lloc menys accessible, etc.– i es crea 
una demanda induïda que acaba tornant a portar 
els volums de trànsit molt a prop del col·lapse de la 
via, tant a la nova infraestructura com a les que es 
pretenien descongestionar.

Per tant, els suposats avantatges d’ampliació de 
la xarxa viària que s’estan esgrimint per defensar 
aquesta infraestructura formen part de la cultura 
del desarrollismo, desenvolupada arreu del món als 
anys 60, 70 i 80 del segle XX, però demostrada com 
a ja obsoleta a partir dels anys 90 i tot aquest segle.

La PTP ens vam oposar a la inclusió d’aquesta via 
en les al·legacions al Pla Especial de Mobilitat del 
Vallès que van presentar el 2018, i així ho reiterem. 

Hi ha prou alternatives de transport públic en les 
quals invertir. En l’àmbit del Vallès, però també de 
l’eix prelitoral de Catalunya –el seu principal eix de 
comunicacions–, hi ha propostes que fa anys que 
esperen al calaix:

1. La construcció dels intercanviadors entre el 
Metro del Vallès dels Ferrocarrils de la Genera-
litat (FGC) i la línia R8 de Rodalies a Sant Cugat 
del Vallès i Rubí, que permetria millorar la mobi-

litat interna del Baix Llobregat i els dos Vallès –el 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urba-
na (Mitma) ja va traspassar les competències d’exe-
cució de l’obra a la Generalitat–, i la futura conne-
xió de l’R8 amb l’R4 i l’R3.

2. L’augment de la freqüència de la línia R8, que 
va actualment de Martorell a Granollers, la seva 
ampliació a Vilafranca del Penedès i la creació de 
la línia R80, de Reus a Girona passant pel Vallès –i 
no pas per Barcelona– permetria potenciar la mobi-
litat a tot l’eix prelitoral i captaria usuaris de vehi-
cles privats que ara circulen per la l’AP-7. 

La millora i creació d’aquests serveis són compe-
tència de la Generalitat i, per tant, depenen princi-
palment de la disponibilitat del finançament que 
es pot negociar en uns pressupostos públics. A la 
PTP ja vam reiterar aquestes propostes el passat 
juliol, oposant-nos a l’anunci conjunt del Mitma i 
el Departament de Territori d’ampliar carrils a l’au-
topista AP-7.

3. La conversió de la carretera N-150, que uneix 
Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, 
Barberà del Vallès, Sabadell i Terrassa, en un eix 
de prioritat per a l’autobús, la bicicleta i el via-
nant, amb una línia d’alta freqüència i prestacions 
(a l’estil dels eixos per a busos d’altes prestacions, 
BRT) permetria donar una alternativa al transport 
metropolità dins del Vallès, i donar una alternativa 
al vehicle privat per a aquells barris amb despla-
çaments massa allunyats, en origen o en destí, del 
servei de Rodalies.

EL TREN, ALTERNATIVA I COMPLEMENT DE L’AE-

ROPORT L’ampliació de l’aeroport, justificada amb 
el creixent nombre d’operacions i viatgers, forma 
part també d’un model obsolet de planificació. Des 
de la PTP ja hem recomanat les propostes següents  
que permeten no condicionar la funció de hub de 
l’aeroport de Barcelona i sense necessitat d’ampliar 
la pista:

1. Connexió ferroviària dels aeroports del Prat, 
Girona i Reus amb els serveis d’alta velocitat 
Avant.

2. Millora d’enllaços i freqüències en alta veloci-
tat a les ciutats a 4/6 hores de temps de viatge.

3. Recuperar trens de llarg recorregut a través de 
serveis nocturns (entre 800km i 1.800km, temps de 
recorregut entre 8 i 14 hores).

En resum, entenem que hi ha alternatives al 
quart cinturó o l’ampliació de l’aeroport del Prat. 
El que Catalunya necessita és una xarxa de trans-
port públic moderna i eficient.
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El quart cinturó i l’ampliació de 
l’aeroport pertanyen a un model obsolet

Jaume Vernet 

Associació per a la Promoció 
del Transport Públic (PTP) 
Vallès Oriental  
jaumevernet@telefonica.net
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Amb una nota mitjana del 8,84 el nostre policia de 
Cardedeu, en Joan –sembla que no té cognom–, va ser el 
tercer millor alumne de la seva promoció a l’Escola de 
Policia de Catalunya. Crec que ens ha d’alegrar enorme-
ment. Aquesta bona notícia ens portarà a parlar avui de la 
Policia de Cardedeu. 

Ara ja fa uns quants mesos, el 5 de novembre de 2021, 
EL 9 NOU va publicar la informació que la Policia Local 
de Cardedeu havia renovat el parc mòbil amb tres nous 
cotxes híbrids. També era una altra bona notícia. Però 
això són calés. I potser molts calés… 

I continuarem amb el fil de la mobilitat. Diuen que 
Cardedeu és un lloc pla i és per això que els diversos ajun-
taments s’han conjurat per anar construint una llarga 
xarxa de carrils bici. I la gent més o menys jove s’ha anat 
acostumant a transitar amb la seva bicicleta tot el dia, 
cada vegada més amb patinet. És en temps de l’alcalde 
Joan Masferrer quan es va fer aquest pas important per 
a la mobilitat dels nostres carrers. I és aleshores que va 
tenir lloc la implantació d’una decisió que havia de can-
viar la manera d’entendre la visió que teníem fins llavors 
de la nostra policia. El juny de 2008, l’aleshores inspector 
de la Policia Local, Carles Griñó, va explicar que el setem-
bre següent es començaria a implantar a Cardedeu la 
Policia de Proximitat. I així va començar aquella proposta 
engrescadora: el caporal Ferran Martínez va començar a 
patrullar a peu tots els dies laborables, tant al matí com a 
la tarda, pels barris de l’Estalvi i Bellavista. L’inspector va 
dir: “Aquests són els barris que han patit un increment de 
població més important…” I era veritat. El 2009 s’havien 
de contractar dos agents de policia nous, i és a partir de 
llavors quan es va fer efectiva la Policia de Proximitat als 
altres barris de Cardedeu, com el Poble Sec, Can Serra, la 
Granada, la Riera i el mateix Centre de la Vila. I el 2010 
estava previst per a tot Cardedeu, amb la cobertura dels 
barris del nord, com les Pinedes, Can Canyes, els Domi-
nics o Can Corbella.

 Tots aquests agents tenien les funcions de patrullar a 
peu o amb bicicleta pels carrers del barri i fer trobades 
amb les associacions de veïns. I amb aquella mesura inno-
vadora, ens deien que es vol aconseguir que els veïns dels 
barris “identifiquin el seu policia i, sobretot, el sentin 
proper, aporti seguretat als establiments i als comerços, 
i controli els punts conflictius de la zona”. L’alcaldessa, 
Calamanda Vila, d’un altre color polític, va continuar les 
mateixes il·lusionadores maneres d’entendre la proximi-
tat de la nostra policia. Així, el desembre del 2008, ja cir-
culava amb la seva bici el primer policia de barri: era en 
Jordi Pou. Ell era el policia de l’Estalvi, i els veïns gaudien 
d’allò més tot veient-lo passar amb la seva bicicleta. La 
figura d’aquell jove policia que atenia amablement els 
veïns es va fer popular al barri. Inicialment el servei era 
pensat per fer-se a peu, però la bici era més útil per als 
seus desplaçaments i per arribar més ràpid a lloc. Aque-
lla era una tasca pedagògica i constructiva. El caporal i 
l’agent es movien per arreu del barri. 

L’octubre del 2009, un altre agent va començar a patru-
llar a la Granada, el Poble Sec i Can Serra. Hi havia una 

eufòria tan gran, que el mateix cap de la Policia Local va 
declarar: “Els agents de proximitat permeten millorar la 
qualitat de vida dels veïns del barri.” Jo mateix, aquell 
2010, amb dubtes sobre l’eficàcia de tot plegat –era nota-
ble l’absència de policies als barris–, vaig escriure un arti-
cle a EL 9 NOU que es titulava On ets, Helena...?, referint-
me a la Policia de Proximitat, ja que passaven dies i dies 
sense la seva presència. Era una policia invisible… 

Malgrat tot, com era previst, l’octubre i el mateix 
novembre es va acabar el desplegament als barris del 
Centre, la Riera i la Creu. Tot semblava que anava sobre 
rodes. L’alcaldessa Calamanda també continuava tenint 
una bona opinió del sistema: “Continuem apostant per la 
policia de proximitat perquè aquest és el model de poble, 
propera a la gent.” Oli en un llum, semblava. Amb alts 
i baixos aquesta Policia de Proximitat ha fet un servei 
important. Tots vam arribar a creure que tot allò anava 
de debò. Però no sempre s’arriba a la consolidació dels 
projectes. Perquè de ben segur que hauríem volgut més 
duradora la seva presència. I sobretot que no es conver-
tís només en una prova de bona fe. El mateix desembre 
del 2018, fa quatre dies, ja amb un altre color polític al 
govern municipal, aquesta Policia encara dita de Proxi-
mitat, va obtenir quatre bicicletes elèctriques, que s’han 
incorporat a les tasques dels seus desplaçaments per la 
vila. En una foto que va aparèixer a EL 9 NOU, els quatre 
agents van fer la posada en escena, equipats amb les seves 
bicicletes noves. Va durar ben poc. 

No sé pas quan es va produir el canvi. I, segurament, 
per la a Policia i per a l’Ajuntament això son assumptes 
interns. Però en un moment determinat es va fer miques 
un projecte d’èxit que semblava destinat a un canvi de 
model del nostre cos de seguretat. Mentrestant, avui, 
dos agents que patrullen amb el seu cotxe i assisteixen 
un part a casa, sense ajuda mèdica. Eren en Julián i en 
Francesc. Tot va anar perfecte. Però aquella idea inicial 
de Policia de Proximitat s’ha anat esllanguint. Malgrat 
aquesta gran actuació dels agents, ara sense bicicleta. Ara 
amb cotxe, és clar…

En un moment determinat, hi ha hagut un canvi de 
rumb a la nostra Policia Local, perquè ara no hi ha ni 
bicicletes elèctriques ni cap altre. Ara no hi ha policia de 
barri, on s’hi van abocar tantes esperances. Ara ja no ens 
podem queixar quan no veiem aparèixer el nostre agent 
conegut per la cantonada. Ara toca comprar cotxes. Com 
aquells contenidors soterrats, i allò perquè saltin les bicis, 
que van costar el calés de tots, algú va esborrar les bici-
cletes del mapa sense contemplacions…  On seran avui les 
bicicletes? Les trobaré algun dia en un racó de Can Xicola 
o de les naus del Poble Sec? On trobaré aquell policia de 
proximitat per fer-li aquella pregunta urgent? Com podré 
dir-li que la font no raja? O que raja massa. On el podré 
saludar, com si fos un bon amic del barri?

Ara, de ben segur que, quan menys m’ho esperi, em sor-
tirà per la cantonada un cotxe híbrid de la Policia Local 
a punt d’empaitar aquell personatge que no fa bondat. 
Aquell bon policia de la tercera millor nota, en Joan (o 
en Juan), diu que “la feina de proximitat amb el ciutadà 
l’hem de fer tots els policies. Això vol dir estar en contac-
te amb la gent…” Belles paraules. Fa molt poc temps tots 
esperàvem aquest contacte. Perquè mentrestant, us asse-
guro que trobo a faltar l’amic policia que, a peu o amb 
bicicleta pels carrers del meu barri, vetlli cada moment 
per la vida dels nostres veïns.
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Cada 2 de febrer, l’Església celebra 
la festa de la Candelera o festa de la 
Llum. És la festa que commemora 
la presentació de Jesús al temple de 
Jerusalem i la purificació de la seva 
mare, Maria, un ritu obligatori a la tra-
dició jueva. Se celebra 40 dies després 
de Nadal. La tradició marca la diada 
com el dia per desmuntar el pessebre. 

És una data que, malgrat la secula-
rització, es manté present popular-
ment. S’ha lligat amb el temps meteo-
rològic: el 2 de febrer és al punt mitjà 
exacte entre l’inici i la fi de l’hivern, 
per la qual cosa el poble ha fet del dia 
un observatori de predicció temporal. 
Té aquests refranys: “Si la Candelera 
plora, l’hivern és fora; si la Candelera 
riu, el fred és viu”; “quan la Candelera 
flora, l’hivern fora; i si no flora, ni dins 
ni fora”; “per la Candelera, l’os surt de 
l’ossera” o “per la Candelera, el sol ja 
corre per la carretera”.

Però ens podem preguntar quin ori-
gen té? El nom de la Candelera pro-
vé de la tradició, instituïda pel papa 
Sergi I, de fer una processó amb ciris. 
Volen ser expressió que la vida neces-
sita llum en el seu camí. És una de les 
festes més antigues d’entre les dedi-
cades a la Mare de Déu durant l’any. 
L’Església de Jerusalem va començar 
a commemorar anualment aquest 
misteri al segle IV. La llei mosaica 
prescrivia que tots els primogènits 
d’Israel havien de ser consagrats a 
Déu 40 dies després de néixer i ser 
rescatats amb una suma dipositada 
al tresor del Temple, en record de la 
seva preservació la nit de la primera 
Pasqua, durant la sortida d’Egipte. És 
també una celebració mariana i, per 
això, en determinades èpoques s’ha 
conegut com la festa de la Purificació 
de Maria. Tot i ser la Mare de Déu, 
Maria, com a mare hebrea, es vol sot-
metre a la Llei del Senyor i, per això, 
ofereix “un parell de tórtores o dos 
colomins”. És en un signe de la seva 
obediència ràpida al que mana Déu. 

I, avui, tot això què ens pot aportar? 
Més enllà de la meteorologia pen-
so que és una festa plena de valors 
perennes: les tradicions, l’agraïment 
de la vida de cada nadó com un do, 
l’espiritualitat femenina, el cicle de 
les estacions com un reflex del cicle 
vital, la recerca d’una llum que ens 
il·lumini el camí… Al cap i a la fi, la 
vida que flueix dia rere dia i que a 
l’horitzó desitja passar d’un hivern a 
una gran primavera!

LA PROPOSTA ESTEV@

La Candelera, 
una data popular

Se celebra el cicle 
de les estacions com un 
reflex del cicle vital, la 
recerca d’una llum que 
ens il·lumini el camí… 

Josep Monfort 

Rector de Granollers  
i vicari episcopal  
del Vallès Oriental

@santestevegr

Víctor Busquet i Pujós

Arxiver i escriptor
busquetpujos@gmail.com

La policia de proximitat
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El Víctor Jou em va trucar pel telèfon interior recla-
mant-me al seu despatx. Vaig entrar i em va ense-
nyar l’LP que tot just acabava de sortir del forn, la 
darrera novetat de la nostra col·lecció Zeleste-Edig-
sa, el doble en directe que havíem gravat del Tete 
Montoliu al Palau de la Música Catalana, el maig 
d’aquell 1979. Vaig fer un cop d’ull a la coberta i, 
francament, el disseny d’en Claret Serrahima –futur 
Premi Nacional de Disseny (2010)– no em va fer 
el pes en un primer moment, ni tampoc les quatre 
ratlles impreses a l’àlbum, a manera de presentació, 
d’Albert Mallofré, periodista de La Vanguardia, que 
no feien altra cosa que escampar als quatre vents la 
tan suada cançó enfadosa que diu que ningú no és 
profeta a la seva terra, puix mentre que Tete triom-
fava a Copenhaguen, Amsterdam, Munic o Londres 
i aconseguia èxits sonats als EUA com a capçalera de 
cartell, la seva fama, aquí, encara no era reconeguda.

El contingut musical del doble àlbum, no obstant 
això, era –és– una joia, una obra d’art on el nostre 
pianista va posar tot el seu sentiment i ofici jazzís-
tic, no debades era aquesta una fita que perseguia 
feia anys: fer un Palau de la Música, ell sol al pia-
no. A part dels temes de factura pròpia també hi va 
saber aplegar peces escollides de Duke Ellington, 
Thelonius Monk, Milt Jackson o Sonny Rollins. 

El Víctor, a qui no li agradava gens haver d’aban-
donar el seu despatx, em va dir que anés a veure el 
Tete per dur-li un parell d’exemplars del disc. M’ho 
vaig prendre amb calma i abans vaig passar per casa 
amb la intenció d’agafar les claus del cotxe, però 
en obrir la porta de seguida em va venir a rebre 
el Neptú, la meva mascota que –què voleu que us 
digui– es feia estimar; amb la mirada i el ventila-
dor de la seva cua reclamava que el tragués a passe-
jar, i ho vaig fer. Vaig abandonar la idea d’anar amb 
cotxe fins a casa del Tete –a l’Eixample– i amb els 
discos en una mà i la corretja i el gos a l’altra vaig 
marcar-me el trajecte a peu.

L’artista em va obrir la porta de casa seva i li vaig 
preguntar si no li era inconvenient que hi entrés 
amb el gos que duia. “No pateixis, ja l’he olorat –em 
respongué sorneguerament–, però ves amb compte 
que no se’m pixi a la catifa, eh!”

UN FITXATGE DE PES

Al plegar del Zeleste, el promotor Rafael Moll va 
muntar la seva pròpia agència i el van seguir La 
Plateria, el Gato Pérez i què se jo. Víctor Jou, tot 

veient que la nòmina de músics havia minvat, es va 
apressar a fitxar alguna figura de pes. Amant com 
era del jazz, quan a través de la Jazz Cava de Ter-
rassa i d’en Valentí Grau, que fins aleshores duia la 
representació del Tete, se li va presentar l’oportu-
nitat d’agafar-lo no la va desaprofitar.

El Tete, el circuit de concerts del qual va anar que-
dant limitat a clubs i caves de jazz, va veure com 
gràcies a nosaltres se li obria la porta d’altres espais 
com els que li procurarien les gires per Espanya, amb 
amplis aforaments com els dels teatres. El músic s’hi 
va avenir de seguida i tan sols va posar-nos una con-
dició: que li garantíssim un Palau de la Música, ell 
sol al piano, i un disc en directe. I així va ser.

En aquell relleu o canvi de testimoni –com en 
dirien a l’argot atlètic–, el Valentí Grau ens va aju-
dar amb els seus consells; el Tete era un artista con-
sagrat i –com no podia ser d’una altra manera– no 
exempt de manies. Recordo que ens va explicar 
una anècdota digna del Lazarillo de Tormes: “Ja ho 
sabeu, que el Tete sempre ha sigut un personatge 
molt presumit, així que abans de començar una 
actuació, al camerino, amb posat seriós em demana-
va: ‘Valentí, si et plau, arregla’m el llacet.’ I jo plan-
tat davant del músic li feia bé el nus, moment en 
què el Tete, que m’agafava desprevingut i amb les 
mans ocupades, em fotia un pica-ous i naturalment 
em cargolava de la sentida. “Hòstia, Tete, ja està bé, 
quin mal!” Aquesta broma, però, no la repetia a cada 
bolo, només de tant en tant, perquè em confiés. 
Deixava passar uns quants concerts i el dia menys 
pensat hi tornava...” El Valentí ens va confessar que 
sempre va caure a la trampa que li parava el Tete.

Tan aviat com el vam dur nosaltres, els de Zeles-
te, va fer-li costat un road manager de categoria, 

com ho era el Vicenç Dorsé. A la primera gira per 
Espanya, on els espais escènics eren teatres, van 
veure que quedava massa fred que l’artista s’ha-
gués de fer ell mateix la presentació. Per tant, el 
Vicenç, darrere del micro i després de fer quatre 
pinzellades sobre la trajectòria del músic, de cara 
al públic i assenyalant amb la mà la banda esquer-
ra de l’escenari, el lloc convingut per on havia de 
sortir l’artista, alçant la veu anunciava: “I amb tots 
vostès, Tete Montoliu!” Tot seguit, el Vicenç sentia 
el murmuri del públic, i pensant que el músic pot-
ser no l’havia sentit, tornava a assenyalar amb la 
mà la banda esquerra de l’escenari, mentre repetia 
posant-hi més èmfasi: “Tete Montoliu!”

El murmuri llavors s’havia convertit en una ria-
llada general, perquè el Tete, expressament, en 
lloc d’aparèixer per la banda esquerra de l’escenari 
ho feia per la de la dreta. Era una putadeta, que el 
pianista, amb el seu esperit juganer, va activar més 
d’una vegada.

Amb el Tete les anècdotes eren de sessió contínua 
i, si no, pareu atenció a aquesta. Hores abans d’un 
concert a Salamanca, li va demanar al Vicenç que el 
portés al cinema i l’episodi amb l’acomodador va ser 
de traca. Van entrar amb la pel·lícula ja comença-
da i l’acomodador, per allò de la deferència amb les 
persones de més edat, il·luminava amb la llanterna 
l’espai per on caminava el Tete, fins que el Vicenç, 
tip d’anar-se entrebancant amb les butaques del 
passadís, li va dir: “¡Enfoque mi trozo, que soy yo qui-
en conduce!” L’acomodador pensava que se’n fotien 
però finalment, veient que el Tete era cec, va pre-
guntar: “¿Pero este señor no ve nada, nada...? ¡Cosa 
curiosa!” I un cop asseguts –com era d’esperar–, el 
Vicenç, com a bon pigall, va haver d’explicar-li al 
Tete, a cau d’orella, tota la trama de la pel·li.

EL BARÇA, PEL TRANSISTOR. 

Vicenç Montoliu  Massana,  Tete Montoliu 
(Barcelona 1933-1997), va ser, sens dubte, el músic 
de jazz més notable del nostre país. El seu pare era 
músic titular a l’orquestra del Liceu i de la Banda 
Municipal de Barcelona, i la seva mare, una gran 
aficionada al jazz, uns progenitors que van trans-
metre els gens melòmans al Tete, cec de naixe-
ment, que va començar a aprendre musicografia 
Braille a 7 anys. Va tenir diversos professors de pia-
no i després faria els primers concerts, fins que el 
1956 va gravar amb el vibràfon Lionel Hampton. A 
la dècada dels anys 60 del segle XX es van succeir 
les gravacions amb els saxofonistes Dexter Gordon 
i Don Byas; amb el pianista Thelonius Monk i amb 
el bateria Elvin Ray Jones. Als 70 i als 80, ho faria 
amb els saxofonistes Buddy Tate, George Coleman, 
Eddie Harris, i amb el pianista Chick Corea. Els 
amants del jazz saben perfectament qui són, músics 
de reconeguda trajectòria internacional; només cal 
donar una ullada a les seves biografies per veure 
que parlem de l’elit del jazz d’aquelles dècades. 

A casa nostra, el Tete acompanyaria la cantant 
Núria Feliu, amb qui va gravar i, posteriorment, va 
treure al mercat un disc on interpretava Serrat; tam-
bé va col·laborar amb Jordi Sabatés al disc Vampyria, 
on s’intercanviaren els papers: Tete tocant el piano 
elèctric i Sabatés, el piano acústic. Posteriorment 
entre molts dels seus treballs, enregistraria un disc 
amb els membres del Taller de Músics.

En Tete tenia un sentiment català accentuat. Una 
vegada, durant l’etapa de gires per la península Ibè-
rica, va dir-li a un periodista: “M’agradaria haver de 
fer servir passaport per anar a Madrid. I tenir-lo, és 
clar.”

Era un fervent seguidor del Barça, tot i que mai 
no havia pogut veure cap partit; com totes les coses 
que visualment es va perdre, s’ho imaginava. La 
seva mestria al piano era inqüestionable, tant, que 
als seus darrers concerts –va morir a 64 anys–, si 
l’actuació coincidia amb l’hora del partit, escoltava 
la retransmissió d’en Puyal amb uns discrets auri-
culars i un petit transistor que guardava a la butxa-
ca de l’infern de l’americana. En un Barça-Madrid, 
on es pot dir que els dos equips s’hi jugaven la Lli-
ga, als darrers moments es mantenia l’empat, fins 
que Stoítxkov va marcar. El Tete, sense deixar d’in-
terpretar la melodia de piano, es va aixecar de la 
banqueta i va cridar: “Goooool!”

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

CLORAT DE POTASSA

Tete Montoliu i Vicenç Dorsé al Zeleste i el doble disc de 
Montoliu al Palau de la Música
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Tete Montoliu, rei del jazz
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El rècord d’afiliació contrasta amb 
l’estancament d’empreses al Vallès
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Font: IdescatEvolució laboral al Vallès Oriental 2008-2022

Assalariats            Autònoms              Empreses

2008             2009             2010              2011             2012             2013              2014             2015            2016              2017             2018             2019             2020              2021            2022

111.021
102.764 101.885 97.711

92.131 90.592 95.028
100.784

106.667
112.085 115.332 117.926 115.155

121.970 124.055

31.776 30.331
19.932

29.842 29.267 29.175 29.563 29.480 29.627 29.291 29.527 29.564 28.875 29.595 29.380

11.79513.365 12.466 12.217 11.941 11.369 11.329 11.656 11.894 12.262 12.311 12.519 12.948 11.629 11.888

El nombre de llocs de treball coberts a la comarca creix un 1,7%, per sota de la mitjana catalana

Granollers

Joan Carles Arredondo

El creixement en afiliació i 
l’estancament en el nombre 
de centres de treball mar·
quen l’evolució del mercat 
laboral al Vallès Oriental el 
2022, segons es desprèn de 
les dades provisionals de 
l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat). Tot i les 
incerteses que van marcar 
l’exercici a causa dels preus 
energètics, la guerra a Ucra·
ïna i la inflació, el mercat de 
treball va resistir. Al mateix 
temps, el nombre d’empreses 
no reflecteix la remuntada 
i queda per sota de les que 

hi havia en el tancament de 
2021. La tendència permet 
intuir una certa concentració 
empresarial, amb més ocu·
pats per centre de treball.

El Vallès Oriental ha tancat 
aquest 2022 amb un rècord 
en afiliació des que hi ha 
registres. Els 124.000 assala·
riats ocupats en centres de 
treball de la comarca certi·
fiquen la remuntada laboral 
en un cicle ascendent des 
que l’any 2013, en plena crisi 
financera, va tocar fons. El 
cicle només es va interrom·
pre el 2020, l’any dels con·
finaments i les limitacions 
de mobilitat a causa de la 
pandèmia. El Vallès Oriental 

dona feina a 34.000 persones 
més des d’aquell 2013; molts 
més que els 21.000 llocs de 
treball que s’havien perdut 
durant la crisi financera. 
L’evolució de l’últim any rati·
fiquen la tendència positiva 
des del punt de vista laboral, 
amb un creixement d’un 
1,7% respecte de les xifres 
de tancament de l’any passat. 
És un creixement més limitat 
que la mitjana del país, del 
2,7%.

Les dades de l’Idescat són 
menys favorables si s’obser·
va l’evolució en el nombre 
d’empreses i de treballadors 
autònoms. Ni en un cas ni 
en l’altre s’arriba a les xifres 

que hi havia el 2008. Tampoc 
s’ha arribat a compensar la 
pèrdua de teixit empresarial 
que es va produir l’any de la 
pandèmia, quan es van per·
dre 1.300 empreses. En els 
dos anys transcorreguts no 
se n’han arribat a recuperar 
ni 200.

El nombre de treballadors 
autònoms s’ha mantingut 
sense grans alteracions al 
voltant dels 29.000 després 
de la gran davallada que es 
va produir durant la crisi 
financera. Llavors, el cens 
d’autònoms es va reduir en 
uns 2.000, i la xifra no s’ha 
arribat a recuperar. Sigui 
com sigui, la suma de treba·

lladors autònoms i assalari·
ats, arriba al màxim en els 15 
anys en què hi ha registres, 
amb 154.000 cotitzants a la 
Seguretat Social.

CREIXEMENT  
d’AFILIATS RESIdENTS

Un altre indicador sobre 
l’evolució del nombre de 
cotitzants a la Seguretat 
Social també ha mostrat una 
evolució favorable durant el 
2022. El recompte d’afiliats 
amb residència a la comarca 
(a diferència de l’anterior, 
que mesura quants llocs de 
treball ofereixen les empre·
ses) ha crescut l’1,8% durant 
l’exercici passat. Ara hi ha 
186.000 residents a la comar·
ca que cotitzen a la Seguretat 
Social. 

Tant en el cas dels llocs de 
treball localitzats a la comar·
ca com en el dels cotitzants 
residents s’observa una ten·
dència a la baixa durant els 
últims trimestres de l’exer·
cici.

Les Franqueses i 
Montornès lideren 
els descensos en els 
preus dels pisos
Les Franqueses del Vallès

Els preus dels habitatges de 
segona mà a les Franqueses 
del Vallès van ser els que 
més van baixar a Catalunya 
durant el 2022, segons dades 
del portal immobiliari Foto·
casa. Aquest rànquing s’ela·
bora a través de les ofertes 
d’habitatge que es recullen 
dins d’aquest mateix portal. 
Segons les dades mitjanes 
d’aquestes ofertes, el preu 
dels pisos hauria baixat a les 
Franqueses el 14,1%, amb un 
cost mitjà de 1.914 euros per 
metre quadrat. Montornès 
també figura en les prime·
res posicions en descens del 
preu, amb el 8,3% respecte 
del tancament de l’exercici 
precedent. En canvi, segons 
les dades de l’informe del 
mateix portal, els preus mit·
jans a Catalunya van créixer 
el 3,9%.

L’oficina Pyme Rural oferirà eines de suport des de Moià

El Moianès disposarà d’un servei  
de digitalització de les empreses

Moià

Q.C.

El Consell Comarcal del 
Moianès oferirà un nou ser·
vei per a petites empreses i 
autònoms, amb l’objectiu de 
facilitar la digitalització dels 
comerços. La nova oficina 
Acelera Pyme Rural oferirà 
des de la seu del Consell 
Comarcal i el Consorci del 
Moianès a Can Carner con·
sultories amb especialistes, 
seminaris i jornades i asses·
sorament a les persones inte·
ressades.

El projecte es va presentar 
dijous, amb una primera 
aproximació als ajuts dispo·
nibles. “L’oficina vol acostar 
el coneixement de la tecnolo·
gia als autònoms, empresaris 
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El conseller comarcal Oriol Batlló intervé en la presentació de l’oficina, dijous

de pimes i emprenedors de 
tota la comarca, no només de 
Moià”, detallava Alber Bru, 

director de tecnologia i inno·
vació Pimec, patronal col·
laboradora en el projecte.

El servei d’assessorament 
individualitzat s’oferirà 
de manera presencial els 
dimarts al matí, amb cita 
prèvia, tot i que es pot 
flexibilitzar en funció de 
les necessitats. El projecte 
avança amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona 
i Pimec Catalunya Central, 
amb recursos europeus. La 
voluntat és promoure que les 
empreses que encara operen 
al marge de la digitalització 
en coneguin la importància. 
“Ningú pot amagar el cap i 
viure al marge de la tecnolo·
gia. Aquella empresa que no 
ho vegi així té moltes possi·
bilitats de perdre competiti·
vitat”, assegura Bru.

El servei s’ofereix a les 
empreses de municipis de 
menys de 20.000 habitants, 
que al Moianès representen 
totes les poblacions de la 
comarca. A la demarcació de 
Barcelona hi ha 11 subseus. 
En el global de la demarca·
ció, són el 85% dels munici·
pis, i hi ha localitzades prop 
del 20% de les empreses.
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Sant Esteve de P.

S’ha constituït la societat 
Vallflorida Xocolaters, SL, 
dedicada a la compra, venda, 
fabricació, elaboració, dis-
tribució, emmagatzematge, 
comercialització i degusta-
ció de tot tipus de pa i pans 
especials, inclòs el de motlle, 
de productes de pastisseria 
i dolços, etc. Capital: 3.000 
euros. Administradors: 
Gerard Costa Gil, Lluís Costa 
Gil. Adreça: carretera del 
Montseny, 12.

Cardedeu

El Jutjat Mercantil número 
6 de Barcelona ha declarat el 
concurs voluntari de la soci-
etat Salometa, SL, dedicada 
a la creació i interpretació 
d’espectacles, particular-
ment en l’àmbit de la dansa 
i el teatre, dins de les arts 
escèniques. El jutjat també 
ha decretat la conclusió del 
concurs i l’extinció de la 
societat.

Sant Fost de Campsentelles

S’ha constituït la societat 
2022 Tallers Mecandbox, 
SL, dedicada a l’activitat de 
taller mecànic, xapa i pintura 
i elèctric de tot tipus d’auto-
mòbils i maquinària indus-
trial; comerç de recanvis i 
accessoris; compravenda de 
vehicles, així com transport 

al servei públic i particular, 
etc. Capital: 21.000 euros. 
Administrador: Daniel Del-
gado Sánchez. Adreça: Santa 
Rosa, 51.

Granollers

S’ha constituït la socie-
tat Vinyam By Imar Vera, 
SL, dedicada a l’activitat 
d’hostaleria i restauració; 
la comercialització de vins i 
menjar per emportar. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dor: Imar Vera Escorihuela. 
Adreça: Princesa, 2.

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
M&Mo Textil Solutions, SL, 
dedicada a la fabricació de 
productes tèxtils. Capital: 
3.000 euros. Administrado-
ra: Noèlia Márquez Alfaya. 
Adreça: Ausiàs March, 24.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Anvifred 2022, SL, dedica-
da a la intermediació del 
comerç de productes alimen-
taris, begudes i tabac. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dora: Maura Catalina Ojeda. 
Adreça: Gallecs, 71.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Spartan Grup 2K23, SL, 
dedicada a altres serveis per-

sonals; gravació, so i edició 
musical; relacions públiques; 
altres activitats de neteja; 
altres activitats de suport a 
les empreses. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Saúl 
Domínguez Mateo. Adreça: 
Pica d’Estats, 78.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Kasset Armazones, SL, dedi-
cada a la fabricació de fuste-
ria metàl·lica. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Luis 
Marcos del Río. Adreça: av. 
Mogent, 108.

Cànoves i Samalús

S’ha constituït la societat 
Servicios Seralba 2021, 
SL, dedicada a la reparació 
de maquinària industrial; 
comerç al detall de tota 
classe de maquinària; cons-
trucció de màquines per 
a la indústria alimentària 
de begudes i del tabac, etc. 
Capital: 41.764 euros. Admi-
nistrador: Juan Enrique 
Álvarez Fernández. Adreça: 
Frederic Mompou, 21. Urb. 
Ca l’Esmandia.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Armyal BCN, SL, dedicada 
al comerç al detall i a l’en-
gròs de roba, calçat contra 
accidents; comerç al detall 

de vehicles; comerç al detall 
de rellotges; comerç al 
detall i a l’engròs d’or i dia-
mants. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Edgar Cár-
denas Siller. Adreça: Mas 
Pujol, 45.

Sta. M. de Palautordera

La societat Naturalis Sci-
ence Food, SL, dedicada a la 
comercialització, distribució, 
intermediació, importació, 
exportació, compravenda i 
fabricació de productes d’ali-
mentació animal, així com els 
seus complements i accesso-
ris, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 21.720 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
29.720 euros.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Sucre Iberia Logístics, SL, 
dedicada a l’arrendament de 
vehicles sense conductor; 
transport de mercaderies 
per carretera. Capital: 3.000 
euros. Administrador: José 
Vidal Fontarnau. Adreça: 
Corró, 5, PI Mas Dorca.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Antelo y Serra, SL, dedicada 
a la construcció d’edificis 
residencials, construcció 
d’edificis no residencials, 

preparació de terrenys, 
instal·lacions en obres de 
construcció, instal·lacions 
elèctriques, acabat d’edi-
ficis, etc. Capital: 10.250 
euros. Administrador: Carlos 
Antelo Pina, Francisco Ser-
ra Caballero. Adreça: plaça 
Mercè Rodoreda, 4.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Sapuro Gestió, SL, dedicada 
a l’adquisició i administració. 
Capital: 50.000 euros. Admi-
nistrador: Santiago Puig 
Roig. Adreça: Girona, 19.

Santa Eulàlia de Ronçana

S’ha constituït la societat 
Xkrom Chemical Pro, SL, 
dedicada a la intermediació 
del comerç de productes 
diversos; construcció, repa-
ració, conservació, edificaci-
ons; perforacions i sondejos, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: María 
Gema García Muñoz. Adreça: 
camí de Can Fluvià, 5.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat  
Cuina de la Terra 2022, SL, 
dedicada a l’activitat de 
restaurants i llocs de men-
jar. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Josep Riu 
Busquet. Adreça: passeig del 
Remei, 48.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Smurfit Kappa 
s’associa a Forética i 
reforça el compromís 
amb la sostenibilitat

Canovelles

El fabricant d’embalatges de 
paper i cartró Smurfit Kappa, 
amb una planta productiva 
a Canovelles, s’ha adherit 
com a soci promotor a Foré-
tica. Aquesta organització 
empresarial està considerada 
un referent en sostenibili-
tat i responsabilitat social 
a l’Estat. Amb l’aliança, la 
companyia espera desenvolu-
par accions amb altres com-
panyies per desenvolupar 
solucions que redueixin l’im-
pacte ambiental de l’activitat 
empresarial.

Comart creix amb 
inversions a la 
planta de Toledo
Montornès del Vallès

Comart, empresa dedicada 
al proveïment de paper i 
cartró per a embalatge, ha 
culminat durant les últimes 
setmanes les inversions per a 
l’ampliació de la seva planta 
de Seseña (Toledo). El grup, 
amb gairebé 60 anys de tra-
jectòria seu a Montornès des 
de 2015, preveu incrementar 
l’activitat de la planta des de 
la qual dona servei a la zona 
centre de la Península.
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La plantilla preveu repetir les concentracions a les portes de la planta de Martorelles durant les trobades de negociació

La plantilla d’Amazon ratifica  
la vaga contra el tancament
L’assemblea manifesta el rebuig a les propostes de la direcció

Martorelles

EL 9 NOU

L’enrocament en la posició 
de la direcció d’Amazon en 
el tancament de la planta 

de Martorelles tindrà com a 
resposta una vaga dels treba-
lladors. La convocatòria es va 
formalitzar durant la setma-
na passada i, aquest dissabte, 
l’assemblea de treballadors 

celebrada al pavelló munici-
pal de Martorelles va ratifi-
car la mesura de pressió per 
a un canvi en la posició de la 
companyia, que només ofe-
reix com a alterativa als 745 

treballadors de Martorelles 
recol·locacions a Saragossa 
i Figueres, amb compensa-
cions baixes, i no recull la 
proposta del comitè d’em-
presa que s’ofereixin places 
en els centres del gegant del 
comerç electrònic a la demar-
cació de Barcelona.

La presidenta del comitè 
d’empresa, Esther Rodríguez, 
explica que les propostes 
que la direcció ha aportat 
fins ara en la negociació són 
“ridícules”. “Esperem que se 
centrin i vegin que anem tots 
a una i comencin a negociar 
de debò”, apunta en declara-
cions recollides per l’agència 
ACN. Rodríguez admet que 
“l’esperança” dels treballa-
dors és l’aturada que comen-
ça aquesta setmana, amb la 
qual volen posar de manifest 
que la mesura “és un tanca-
ment, no un trasllat”, motiu 
pel qual buscaran treure “tot 
el que es pugui” a la multina-
cional. “L’acomiadament és 
lliure, però no gratuït”, afir-
ma la presidenta del comitè.

Uns 200 treballadors van 
participar en l’assemblea en 
la qual es van exposar els 
passos fets pel comitè en les 
negociacions i es va acordar 
un calendari de mobilitza-
cions que arrenca aquest 
mateix dimecres, amb una 
concentració a l’accés a la 
planta durant una nova reu-
nió negociadora.
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Electrònica a la vallesana
Els col·lectius Konghost i Radar, juntament amb el programa de ràdio ‘Viatge electrònic’, 
han donat forma a una escena comarcal que gira al voltant de la música electrònica

Granollers

Oriol Serra

Diuen que una escena musi-
cal surt de la suma de tres 
factors: uns músics que fan 
música, una infrastructura 
o circuit que els permet 
difondre aquesta música, i 
un públic disposat a escoltar-
la. Partint d’aquest principi, 
es pot afirmar que al Vallès 
Oriental s’hi ha estat gestant 
durant els darrers anys una 
escena que gira al voltant 
de la música electrònica i 
que és a hores d’ara en vies 
de consolidació. Els músics 
s’han aglutinat al voltant de 
dos col·lectius, Konghost i 
Radar, i d’un programa de 
ràdio, Viatge electrònic, que 
han fet de catalitzadors, i tot 
plegat ha tingut un efecte 
crida sobre un públic que 
efectivament ha començat a 
respondre.

“Més que una escena, el 
que som és una comunitat. 
Les comunitats es formen a 
partir de petits moviments 
minoritaris que van plegats 
i fan pinya. I això és exacta-
ment el que ha passat amb la 
música electrònica al Vallès 
Oriental”, matisa Ramon 
Daví, responsable de comu-
nicació de Radar, col·lectiu 
constituït l’estiu passat per 
reivindicar l’electrònica cre-
ada i interpretada en directe. 
“Som una colla de gent de 
la mateixa quinta, nascuts 
entre 1975 i 1983, que tenim 
un interès compartit i que 
hem anat a una. En ciutats 
com Granollers, mai abans 
hi havia hagut tant de movi-
ment com ara pel que fa a 
grups i discjòqueis”, afegeix 
Joel Parera, director i presen-
tador de Viatge electrònic, 
que s’emet setmanalment 
a la freqüència de Ràdio 
Granollers.

“A mesura que anem fent 
coses, ens va coneixent més 
gent i això fa que aquesta 
comunitat sigui cada cop més 
intergeneracional”, intervé 
Ferran Martínez, president 
de l’associació Konghost, 
constituïda el 2017 i dedi-
cada a difondre la música 
underground i la cultura de 
club. “A partir de tres pilars 
diferents, hem fet una comu-
nitat on tothom participa 
de tot, i on tots ens retroali-
mentem els uns als altres”, 
explica Daví. “Més enllà 
dels tòpics i dels prejudicis 
que encara hi pugui haver, 
la música electrònica és un 
ambient divers on tothom hi 
té cabuda, des dels nens fins 
a la gent gran, i això és el que 

molt Berlín i la Nova York 
de la dècada dels 70”, apunta 
Martínez.

Des que es va constituir 
ara fa poc més de cinc anys, 
l’associació ha programat 
diverses jornades del festival 
Musik N Viu de Granollers 
i ha col·laborat estretament 
amb altres entitats del ter-
ritori com ara Arcada Kon-
certs, promotora dels festi-
vals Fusiònica i Minibeat. 
A més, ha impulsat  accions 
de neteja de la llera del riu 
Congost amb el suport d’es-
coles de diferents municipis.  
“Un dels nostres objectius és 
establir sinergies amb altres 
col·lectius i artistes, tot gene-
rant espais d’intercanvi de 
coneixement.”

També ha creat el seu pro-
pi segell discogràfic, amb 
el qual ha publicat gairebé 
una desena de referències 
des de l’any 2019, i ha fet de 
paraigua de propostes com 
les del grup Kon Act o els 
discjòqueis Dosha, Monkey 
–tot un veterà de l’elec-
trònica a Catalunya que va 
arribar a obrir els concerts de 
Depeche Mode durant la gira 
d’Exciter (2001)– o Letung 
–pseudònim del mateix 
Martínez–. “Editar música i 
donar veu als talents emer-
gents també forma part del 
projecte de Konghost”, con-
clou el president de l’entitat.

radar

El col·lectiu Radar és la 
tercera pota de l’escena elec-
trònica vallesana. Es va cons-
tituir l’estiu passat i aglutina 
propostes com les del músic 
Fernando Lagreca o els grups 
Moondown i Niczero9 –amb 
components de bandes com 
Camping o Tiger Menja 
Zebra–. “Defensem l’electrò-
nica com un estil musical que 
es pot interpretar en directe. 
Per això reivindiquem un 
format que va més enllà del 
discjòquei”, subratlla Daví.

“D’altra banda, apostem 
per defugir els ambients 
habituals d’aquest gènere 
musical i acostar-nos a nous 
espais com ara museus, tea-
tres, escoles de dansa, gale-
ries d’art o fins i tot entorns 
naturals. Volem establir 
sinergies amb altres discipli-
nes com la dansa o el vide-
oart. L’electrònica és molt 
diversa i no cal que estiguem 
sempre drets i ballant. Tam-
bé la podem gaudir asseguts i 
des d’escenaris on hi tinguin 
cabuda la improvisació i la 
creació en directe”, insisteix.

L’electrònica 
no és ‘txumba 
txumba’
O.S.

“Volem acostar l’electrò-
nica a tota aquella gent 
que encara associa aquest 
concepte amb el txumba 
txumba.” Ho diu Joel Pare-
ra, director i presentador 
del programa Viatge Elec-
trònic, que s’emet cada 
dijous a partir de 2/4 de 
7 de la tarda per Ràdio 
Granollers i que té com a 
eix central les diferents 
manifestacions de la músi-
ca electrònica. “Parlem 
d’un ventall estilístic molt 
ampli que va de la música 
disco al chill out i del tech-
no a l’ambient. A cada pro-
grama mirem d’encabir-hi 
tots aquests estils”, afe-
geix. El programa compta 
amb seccions que repassen 
la història de l’electròni-
ca i les últimes novetats 
discogràfiques publicades 
en vinil, també amb espais 
que reivindiquen l’elec-
trònica cantada en català 
i feta per dones. Entre els 
col·laboradors habituals hi 
ha membres de Konghost i 
de Radar.
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representants dels col·lectius Konghost i radar i del programa ‘Viatge electrònic’, en una foto de grup a roca Umbert

K
O

N
G

H
O

ST

dJ Monkey, veterà de l’òrbita electrònica i membre de Konghost
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El duet Moondown, vinculat a radar, s’inspira en estils com el krautrock

volem posar de manifest.”
Arribat aquest punt, tots 

tres assenyalen com a prio-
ritat trobar un espai que faci 
de seu d’aquesta comunitat. 
“Ens aniria molt bé disposar 
d’algun local on, a més de 
tenir-hi un punt de trobada, 
hi poguéssim fer tallers i 
altres activitats divulgatives”, 
diu Daví. “Creiem que el lloc 
ideal seria La Tèrmica de 

Roca Umbert. Perquè s’ajusta 
a l’essència d’una comunitat 
com la nostra, però també 
perquè seria una manera 
de donar activitat al mateix 
espai”, conclou Parera.

KONGHOST

Dels tres pilars que sostenen 
la comunitat electrònica 
vallesana, Konghost és el 

més veterà. Es tracta d’una 
associació formada per 
músics, discjòqueis i activis-
tes establerts a mig camí del 
Vallès Oriental i d’Osona. 
“Volem promoure la cultura 
de club i la música de ball, 
ja sigui electrònica, disco, 
rhythm & blues o funk. 
Tenim com a referents les 
escenes de Detroit i Chicago, 
però també ens han marcat 

daví: 
“L’electrònica 
és un ambient 

divers on tothom 
té cabuda”
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Victor Rues, durant la sessió de tancament de Sound Park Festival, dissabte al vespre al parc de les Pruneres

Ballant a cinc graus Celsius

Mollet del Vallès

Oriol Serra

Falten pocs minuts per les 
8 del vespre de dissabte i el 
termòmetre marca una tem-
peratura de cinc graus Cel-
sius a l’exterior. Qualsevol 

podria pensar-se que no són 
les condicions més òptimes 
per celebrar un festival de 
música a l’aire lliure, però 
tot i això unes 500 persones 
ballen com si no hi hagués 
demà al parc de les Pruneres 
de Mollet. La música la posa 

el discjòquei Victor Rues. La 
seva sessió, amb registres 
que van del house al big beat 
passant pel techno, serveix 
per tancar la primera edició 
de Sound Park Festival, una 
nova cita dedicada a la músi-
ca electrònica.

“La idea era fer un festival 
d’electrònica en horari diürn 
per poder acollir un públic 
familiar. També omplir un 
dels buits que encara presen-
tava l’oferta cultural de la 
ciutat”, afirmava l’endemà el 
mateix Rues, veí de Mollet i 

promotor del festival, que es 
va estrenar coincidint amb 
la festa major d’hivern del 
municipi. I efectivament, 
bona part del públic que va 
passar per les Pruneres entre 
les 12 del migdia i les 9 del 
vespre eren famílies amb 
avis i nens, que van compar-
tir el parc amb els incondici-
onals de l’electrònica.

Al menú, les sessions de 
discjòqueis com Chekeré, 
TWRS!, EDMA, Goliathsoul 
o el mateix Rues, també 
del duet d’electropunk 
Sin Bragas. Tots venien de 
Mollet mateix o d’altres 
poblacions vallesanes com 
Granollers o la Garriga. 
Alguns fins i tot havien 
arribat a actuar en esdeveni-
ments com els que sol pro-
moure el col·lectiu Konghost 
a Granollers –vegeu pàgina 
17–. “M’agradaria generar 
a Mollet una comunitat 
semblant a la que ja hi ha a 
Granollers”, apuntava Rues, 
que també citava com a refe-
rent el Brunch Electronik de 
Barcelona. 

“La valoració final d’aques-
ta primera edició és molt 
positiva. Esperàvem que anés 
bé, però ha superat totes les 
expectatives. Ens agradaria 
que tingués continuïtat, i 
explorarem la possibilitat de 
celebrar-lo durant la prima-
vera o l’estiu”, avançava el 
promotor. En tot cas, Sound 
Park Festival ja ha posat 
Mollet al circuit català de la 
música electrònica i ha esde-
vingut la quarta pota d’una 
escena comarcal que ja pot 
contemplar-se com una fer-
ma realitat.

Maria Hein, Maria Jaume i Lluís Cabot actuen junts per primer cop al Tastautors de Cardedeu

Un distès intercanvi de cançons
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D’esquerra a dreta, Maria Hein, Maria Jaume i Lluís Cabot, durant el concert ‘Trestautores’

Cardedeu

O.S.

Tres exponents de la nova 
escena mallorquina, actuant 
junts per primer cop però 
sobretot intercanviant can-
çons en un ambient distès. 
Maria Hein, Maria Jaume i 
Lluís Cabot (Da Souza) van 
enfilar dissabte a la nit al 
Teatre Auditori Cardedeu 
la tercera edició de Trestau-
tores. Un format de concert 
promogut pel cicle Tastau-
tors, que planteja la unió 
inèdita de tres veus amb 
nom propi i que enguany ha 
ampliat horitzons. “Si fins 
ara havíem reivindicat la 
presència femenina als esce-
naris, avui ens fixem en allò 
que passa a l’altre costat del 
mar”, havia anunciat Marta 
Cordomí, membre de l’orga-
nització, abans de començar.

hi allò que li vingués de gust 
en aquell moment. “Hem 
plantejat aquest concert com 
si fóssim a la sala d’estar”, 
va dir Cabot de bon principi. 
“Comencem amb un tema 
teu, Maria?”, va deixar-li 
anar Jaume a Hein, abans 
que aquesta fes els honors 
amb la càlida Sa teva presèn-
cia.

Hein, al piano, va brillar 
amb títols com Els teus ulls 
davant la mar o un Super-
gluuu que va esdevenir 
revelador un cop despullat 
de tota l’estètica urbana de 
la versió original. També va 
estrenar la inèdita Fets de 
fil. Jaume, a la guitarra, va 
trepitjar fort amb perles com 
Autonomia per principiants, 
Me desplom o 2008. I Cabot, 
també a la guitarra, va alter-
nar material solista amb cites 
a Da Souza (Migracions de 
salmons). Tres artistes joves 
i tres repertoris amb vocació 
de clàssics. I una posada en 
escena que, per moments, va 
recordar allò que passava ara 
fa 50 anys al Laurel Canyon 
californià.

Situats l’un al costat de 
l’altre i sense cap guió pre-
establert, els tres músics van 

anar desplegant els seus res-
pectius repertoris en rodes 
de tres cançons –una per 

cap–. Cadascú va repassar al 
seu aire el propi cançoner tot 
convidant la resta a aportar-

Mollet acull la primera edició de Sound Park Festival, nova cita dedicada a la música electrònica

CRÍTICA DE MÚSICA
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Granollers

EL 9 NOU

El Centre Cívic Nord de 
Granollers presenta des de 
divendres una nova exposició 
del projecte de salut mental 
“Parelles artístiques”, nas-
cut a Osona el 2006, i que 
Granollers s’ha fet seu tam-
bé. El projecte consisteix en 
la creació i la posterior expo-
sició d’unes obres realitzades 
per parelles formades per 
dos artistes, un dels quals 
està vinculat a recursos de 
salut mental.

En aquesta 16a edició s’ex-
posen 20 peces realitzades 
per parelles artístiques del 
Vallès Oriental, impulsades 
per l’Associació Daruma de 

Granollers, l’Associació El 
Far de la Garriga i Activa-
ment Granollers. Entres les 
obres exposades, totes fetes 
a quatre mans, hi ha peces de 
diferents tècniques artísti-
ques com l’art fluït, el punt 
de creu, la poesia, la cianotí-
pia amb paper aquarel·la, la 
fotografia digital, la pintura 
o el dibuix.

Les parelles participants 
són Marta Jover i Maria 
Manau; Magda Casamitjana i 
Alex Cryptonyta; Mercè Gon-
zález i Olga Boluda; Maria 
Martínez i Lluís Estopiñan; 
Jonathan Martí i Montse 
Tomás; Toni Vila, Berta 
Navarro i Diana Martín; 
Diamant en Brut i Puntaire 
boja; Gerard Viñas i Jaume 

Guardis; Jaume Mestres i 
mrt_art085; Eulàlia Vila i 
Nereida Jiménez; Esther 
Rivas, Joan Monells i Diana 
Martín; Marta Lledó i Agnès 
Ferrer; David Pérez i Arnau 
Bellavista; Toni Rovira i 
Irina Vinogradova; Enric 

Aranda i Llorenç Viñas; Mar-
çal Muñoz i Martí Ventura; 
Anna i Montse Bosc; Agustí 
Xarau i Shedna; Asten i 
T.Graell, i Kaira i Tanthya. 

El procés creatiu i perso-
nal que viuen els integrants 
de cada parella té un paper 

fonamental en aquest pro-
jecte, per sobre del resultat 
final de les obres, encara que 
aquestes també es valoren 
a través del catàleg, de les 
exposicions itinerants que 
s’organitzen, i de la seva ven-
da final.

Ritas. Amb Francesc Vidal, 
Laia Martínez, Nil Villà, 
Joan Mas, Adrià Martínez, 
Tomas Foscjh, Bernat 
Guardia, Pau Font i Oscar 
Mintesinos. Sala Nau B1, 
Roca Umbert, Granollers. 
Dissabte 28 de gener, 2023.

Precaució, ruta relliscosa!

Vint parelles artístiques 
exposen el seu treball al Centre 
Cívic Nord de Granollers

Granollers

X.G.G.

Aquest dissabte, la que 
semblava que seria una nit 
força gèlida a la sala Nau B1, 
atesa l’escassa venda d’en-
trades anticipades i la freda 
temperatura ambiental, 
es va acabar convertint en 
una càlida vetllada gràcies 
a l’àmplia assistència d’un 
públic fervent i, sobretot, a 
l’estimulant plantejament 

musical ofert per l’octet, amb 
seu vallesana, Ritas.

Després d’un concordant 
preàmbul enllaunat a càrrec 
de DJ K1000 –que també va 
signar el festiu epíleg de l’es-
deveniment– la inusual for-
mació, vestida per a l’ocasió, 
va iniciar el seu concert amb 
una introducció enllaçada 
amb la peça And the Oscar 
goes to –que tornaria a sonar 
com a bis final– i Quima, un 
dels quatre temes que des de 
fa uns dies es poden escoltar 
al seu Youtube.

A partir d’aquí, el com-
bo coliderat, subtilment a 
l’escenari, pel saxofonista 
granollerí Francesc Vidal i la 
vocalista cardedeuenca Laia 
Martínez, va destapar la seva 
perfilada mixtura de jazz, 
funk i reggae, interpretant, 

amb més o menys improvisa-
ció i deixant espai per als cor-
responents solos de pràcti-
cament tots els components, 

vuit partitures pròpies i una 
quasi indistingible versió de 
Natural Mystic del llegendari 
Bob Marley. Un repertori 

que dona a entendre que la 
seva proposta té marge de 
creixement, encara a risc de 
caure en terra de ningú.

Música de violoncel i piano 
al TAG

Granollers La música del violon-
cel de Mariona Camats i del piano 

d’Eudald Buch va protagonitzar, 
divendres passat, el nou concert del 
Cicle Carles Riera a la sala petita del 
Teatre Auditori de Granollers, tant 
per als més petits com per als adults.
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Primera sessió de contes  
a la Tèxtil Rase
Cardedeu L’Associació Cardemots 
va celebrar divendres al vespre la 

seva primera sessió de contes a la 
Nova Tèxtil Rase-Fàbrica de Cultura 
de Cardedeu. Els protagonistes van 
ser la narradora oral Alícia Molina i 
el pianista Oscar Igual.
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Un moment de la inauguració de l’exposició, divendres
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Ritas, amb Laia Martínez en primer terme i Francesc Vidal a la dreta, dissabte a la nit a la Nau B1 de Granollers

CRÍTICA DE MÚSICA
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Algunes de les fotografies exposades a “FotoDrac 22”, que es podrà visitar fins al 6 de març al bar de Roca Umbert

Dilluns, 30 de gener de 202320

El Drac de Granollers té 
previst convocar enguany la 
quarta edició de FotoDrac, 
si bé encara no n’ha definit 
les dates. “Com cada any, el 
farem coincidir amb la nos-
tra temporada d’activitats, 
que encara no sabem quan 
començarà. Tan bon punt 
ho tinguem clar, convoca-
rem el concurs”, avançava el 
president de la colla, Ferran 
Gontán, en declaracions a EL 
9 NOU.

tREntè AnIvERSARI

La tercera edició de FotoDrac 
va coincidir amb la comme-

moració del 30è aniversari del 
Drac de Granollers, que es va 
fer durant tota la temporada 
passada. De fet, s’havia d’ha-
ver celebrat el 2020, però es 
va acabar fent amb dos anys 
de retard a causa de la pandè-
mia. Les imatges exposades 
a Roca Umbert, per tant, són 

testimonis d’una temporada 
molt especial, marcada per 
aquest aniversari rodó però 
també pel retorn a la norma-
litat després del parèntesi 
forçat pel coronavirus.

Un dels moments més 
emotius de l’any va ser la 
Mostra de Bestiari, la diada 
de l’entitat, que es va fer el 
mes d’octubre al centre de 
Granollers després de dos 
anys de parèntesi i va comp-
tar amb tres colles convida-
des. Totes les figures van 
fer una cercavila per l’illa de 
vianants i, en acabat, van dur 
a terme diversos lluïments a 
la plaça Barangé.

Bigues i Riells farà 
la Fira de l’Oli i el 
Mercat de Pa Artesà 
el 18 de març

Bigues i Riells del Fai

La plaça de Miquel Bosch de 
Bigues i Riells del Fai acollirà 
el 18 de març l’11a edició de 
la Fira de l’Oli, que coincidi-
rà amb el 9è Mercat del Pa 
Artesà. Serà el primer cop 
que tots dos esdeveniments 
es facin en aquest emplaça-
ment, que permetrà ampliar 
l’espai de les parades i millo-
rarà la logística a l’hora de 
dur a terme les activitats 
del programa. Tant la fira 
com el mercat es faran de 10 
del matí a 2 del migdia. Les 
sol·licituds per tenir-hi una 
parada ja es poden presentar 
a través de la seu electrònica 
de l’Ajuntament o bé a les 
Oficines d’Atenció Ciutada-
na de Bigues i de Riells.

Caldes fa una crida 
per homenatjar  
els veïns centenaris 
de la vila
Caldes de Montbui

L’Ajuntament de Caldes ha 
fet una crida a les famílies 
del municipi amb persones 
que enguany celebrin els 
seus centenaris i estiguin 
interessades a fer-los un 
homenatge. L’acte consistirà 
en una visita a domicili d’una 
delegació municipal encap-
çalada per l’alcalde, Isidre 
Pineda, i el lliurament d’un 
obsequi. Les famílies interes-
sades es poden posar en con-
tacte amb Alcaldia a través 
del telèfon 938627027 o del 
correu electrònic alcaldia@
caldesdemontbui.cat.

La Garriga celebra l’Aplec 
d’Hivern de la Sardana amb 
13 colles i 300 assistents
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Durant l’aplec, celebrat al pavelló de Can noguera, es van poder escoltar dues sardanes dedicades a la Garriga

La Garriga

EL 9 NOU

El pavelló de Can Noguera de 
la Garriga va acollir diumen-
ge a la tarda el 9è Aplec d’Hi-
vern de la Sardana, que es va 
tornar a celebrar amb el for-
mat habitual després de dos 
anys adaptant-se a les restric-
cions sanitàries derivades de 
la pandèmia. Hi van assistir 
un total de 300 persones i 13 
colles provinents d’arreu de 
Catalunya, unes xifres simi-
lars a les d’abans del coro-
navirus. L’acte l’organitzava 
l’Agrupació Sardanista.

La trobada va començar a 
primera hora de la tarda i va 
comptar amb les actuacions 
de les cobles Montgrins i la 
Principal del Llobregat, que 
van interpretar un total de 

18 sardanes. Algunes les van 
arribar a repetir a petició del 
públic, que en tot moment va 
mostrar un gran entusiasme. 
Del repertori van destacar 
sobretot dues peces dedica-
des a la Garriga. La primera, 
Sardanistes garriguencs, era 
una composició del músic 
local Marçal Ramon, que va 
ser present a l’acte. La sego-
na, titulada simplement La 
Garriga, era obra del mestre 
Francesc Mas Ros i va servir 
per cloure la trobada.

“Estem molt contents 
d’haver pogut tornar a 
celebrar l’aplec tal com ho 
fèiem abans de la pandèmia. 
També estem molt contents 
de la bona resposta per part 
del públic. Ha vingut molta 
gent, i tothom s’ho ha passat 
molt bé”, destacava Víctor 

Rodríguez, de l’Agrupació 
Sardanista.

Durant l’aplec també es 
va fer la Prova del Bon Sar-

danista, un concurs amb 10 
preguntes sobre el món de 
la sardana. Hi van participar 
una setantena de persones 

que van entrar al sorteig d’un 
lot cedit per l’empresa local 
Disterri, que distribueix pro-
ductes d’alimentació.

Granollers

O.S.

El Drac de Granollers, foto-
grafiat des de diferents 
angles i perspectives, i en 
escenaris diversos que van de 
la plaça de la Porxada al barri 
de Can Bassa. Són algunes 
de les imatges que es poden 
veure a l’exposició “FotoDrac 
22”, que es va inaugurar 
divendres al bar de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts i 
romandrà oberta fins al 6 de 
març. Una mostra que recull 
els 13 treballs finalistes del 
concurs de fotografia del 
mateix títol, convocat per la 
colla del Drac i celebrat entre 
els mesos de maig i octubre 
de l’any passat, coincidint 
amb la temporada d’actuaci-
ons de l’entitat.

Entre les fotografies expo-
sades s’hi troben les tres 
guanyadores del concurs: El 
Drac de l’infern granollerí 
d’Antonio Cerdán, premi a la 
Votació Popular; El drac cre-
ma pels carrers de Granollers 
de Vanessa Cano Gaja, premi 
dels Patrocinadors, i Ball de 
Patums de Xavier Botella, 
premi del Jurat. El veredicte 
es va donar a conèixer el mes 
de novembre passat en un 
acte de la colla al restaurant 
llibreria Anònims. El concurs 
estava obert a qualsevol fotò-
graf professional o amateur, 
i la forma de participar-hi 
era compartir les imatges a 
Instagram i etiquetant els 
organitzadors.

Perspectives d’una bèstia de foc
El bar de Roca Umbert exposa els treballs finalistes del concurs fotogràfic del Drac de Granollers

La tercera edició 
de FotoDrac 

va coincidir amb 
el 30è aniversari 

de la colla
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Moià tanca les celebracions d’hivern 
amb els Tres Tombs

Moià La tradicional festa dels Tres Tombs 
va tancar diumenge al matí les celebracions 
d’hivern a Moià. La festivitat va treure al 
carrer nombrosos veïns que van arribar a 
omplir l’avinguda de la Vila. L’abanderat 

d’enguany, en Marc, va obrir la cercavila 
acompanyat dels traginers de torn. Una 
colla de tractors abillats per la festa, seguien 
acompanyant la cavalcada, que tal com ja és 
tradicional va fer els Tres Tombs per la vila. 
L’acte es va acabar amb el Ball de Veguers, 
que ja havia servit per cloure la festa antiga-
ment. J.S.
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Una mestra del formatge

De moment està tenint una 
bona acceptació. El premi li 
ha donat una empenta.”

La història de Calmet amb 
els formatges és ben curiosa. 
Mestra d’educació primària 
de formació i formatgera per 
vocació, després d’anys cor-
rent per les aules, va decidir 
fer un canvi i llançar-se al 
món de la granja i el format-
ge. “El meu marit tenia un 
ramat d’ovelles, ell sí que 
és enginyer agrònom i ve 
d’una família amb tradició 
de granja. Es va embolicar 

la manta al cap i a mi em va 
interessar. Vaig decidir pro-
var-ho i aprendre a fer for-
matges. D’això ja fa 20 anys 
i mira fins on hem arribat”. 
Els inicis de la Maria Dolors i 
en Xavi van ser amb el ramat 
d’ovelles, del qual en treien 
llet i la venien. En veure que 
començava a funcionar van 
decidir fer un pas més. Fer 
formatges i obrir una botiga.

“Nosaltres som de 
Canovelles de sempre i ens 
sap greu no poder tenir 
l’obrador al costat de la 

granja, que és als camps de 
la carretera de Caldes, o més 
a prop del poble, però tot el 
nostre procés és de proximi-
tat.” A La Cleda s’encarre-
guen d’alimentar les ovelles 
amb menjar de qualitat i 
controlat. “Les ovelles han de 
menjar els mateixos produc-
tes perquè si no, els format-
ges no serien sempre iguals.” 
Amb la llet que obtenen 
després de munyir-les, fan 
un a un tots els formatges 
que venen. El procés d’eti-
quetatge també és manual. 

“A fer un formatge podem 
trigar més o menys 4 o 5 
hores, després ens en passem 
12 premsant-lo, 7 o 8 salant-
lo i finalment, està 2 mesos 
dins la càmera per fregar-lo i 
donar-li la volta. És un procés 
lent i manual que dona resul-
tats molt bons.”

Tan bons que fa anys 
que guanyen tota mena de 
premis als World Cheese 
Awards. “Aquests premis 
ens serveixen per temptejar 
productes. Per exemple, l’any 
passat hi vam presentar La 
Lluna i ens vam endur la 
medalla de bronze. Això ens 
permet comprovar que allò 
que fem és bo i de qualitat i 
que no només ho diem nosal-
tres, sinó que hi ha experts 
que opinen el mateix. I tot 
plegat fa molta il·lusió, evi-
dentment.” Gairebé tots els 
formatges de La Cleda han 
estat premiats en alguna de 
les últimes edicions. “És un 
reconeixement a la feina del 
dia a dia, perquè nosaltres 
fem llet, formatges i iogurts, 
dia sí i dia també.”
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Maria Dolors Calmet mostra un exemplar de La Lluna, el nou formatge elaborat per La Cleda

Canovelles

Aina Barquero

Ja fa 20 anys que Maria 
Dolors Calmet va obrir a 
Canovelles la formatgeria 
artesana La Cleda. El mes de 
desembre passat, el Departa-
ment d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural de 
la Generalitat la va reconèi-
xer el diploma Mestre Artesà 
Alimentari. Un petit gest que 
posa en valor tota la feina 
feixuga que Calmet ha dut a 
terme durant aquestes dues 
dècades amb el suport del 
seu marit i el seu cunyat, en 
Xavi i en Jordi, en una nau 
del polígon Can Castells.

“El diploma és una manera 
de valorar una feina compli-
cada a la qual dediquem tots 
els nostres esforços i tot el 
nostre temps”, explica Cal-
met. El premi li ha servit per-
què es parli de La Cleda  i per 
poder donar a conèixer millor 
el seu negoci. “Se n’han fet 
ressò diferents mitjans, tam-
bé l’Ajuntament i les xarxes 
socials. Això ens està donant 
publicitat, però també certifi-
ca que els nostres productes 
són de qualitat”.

Tot el rebombori aixecat 
pel diploma l’han aprofitat 
per presentar un nou format-
ge que tenien entre mans des 
de feia cinc mesos. “Acabem 
de treure al mercat La Lluna, 
un formatge de pasta semi-
cuita i crosta rentada d’uns 
cinc quilos, però que també 
venem en tascons de quart. 

La Cleda ha 
aprofitat el ressò 

per presentar 
un nou formatge, 

La Lluna

Dolors Calmet 
era mestra abans 

de dedicar-se a 
l’elaboració de 

formatges

Sant Celoni obre dilluns 
les inscripcions del Concurs 
de Comparses de Carnaval

Sant Celoni

EL 9 NOU

Sant Celoni obre aquest 
dilluns el període d’inscrip-
cions al XXVI Concurs de 
Comparses de Carnaval, que 
es farà el 18 de febrer coinci-
dint amb la tradicional rua. 
Cada comparsa ha d’estar 
formada com a mínim per 
15 persones i ha de tenir dos 
responsables majors de 16 
anys, un com a cap de com-
parsa i l’altre com a membre 
del jurat. Les inscripcions es 
poden fer a través del web 
de l’Ajuntament fins al 10 de 
febrer.

Totes les comparses tin-
dran un premi a la partici-
pació. A més, hi haurà cinc 
premis valorats amb 200 
euros que reconeixeran la 

comparsa més original, la 
més animada, la més elabora-
da, la més votada i la millor 
carrossa. El jurat el formaran 
un membre de cada compar-
sa inscrita i persones vincu-
lades a les arts escèniques 
i visuals. El lliurament dels 
premis es farà el mateix dia 
18 de febrer al pavelló 11 de 
Setembre després de la rua.

D’altra banda, a Granollers 
segueix obert el període 
d’inscripcions de la rua de 
comparses, que es farà el 19 
de febrer. Poden participar-
hi grups o comparses formats 
per un mínim de 10 persones 
que podran anar acompanya-
des de vehicles. Les inscrip-
cions es poden fer fins al 10 
de febrer a través del web de 
l’Ajuntament o bé a les ofici-
nes municipals.

La formatgera Maria Dolors Calmet, de Canovelles, rep el diploma Mestre Artesà Alimentari
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El KH-7, classificat pels pèls
El KH-7 elimina al Morvedre, després d’una pròrroga, i serà a la fase final de la Copa de la Reina

COPA DE LA REINA
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El KH-7 BM Granollers celebra la classificació per la fase final de la Copa de la Reina

Sagunt

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers serà 
un dels vuit equips que llui-
tarà per proclamar-se campió 
de la Copa de la Reina, el 
pròxim mes d’abril a Màla-
ga. Això no impedeix que 
la seva classificació tingués 
més ombres que llums, i és 
que el KH-7 va jugar amb 
foc, però se’n va sortir. El 
seu rival, el Morvedre, líder 
de la Divisió d’Honor d’Or 
–segona categoria d’handbol 
estatal–, va somiar eliminar 
les jugadores de Dolores 
Martín, i es va quedar ben 
a prop d’aconseguir-ho. Les 
granollerines van necessitar 
una pròrroga per desfer-se 
d’un conjunt valencià que, 
capitanejat per la jugadora 
internacional Alexandrina 
Cabral–13 gols–, va portar al 
límit al KH-7.

El partit ja no va tenir l’ini-
ci desitjat per les vallesanes. 
Ambdós equips veien porte-
ria amb facilitat, i les seves 
defenses estaven del tot 
incòmodes. De fet, al minut 
11 el marcador reflectia una 
màxima igualtat amb empat 
a 6. El joc més elaborat i de 
paciència del KH-7 –sovint 
fregant el joc passiu– contra-
restava la capacitat de llan-
çament exterior de les locals, 
que fins i tot en van abusar. 
Amb 10 a 10 al marcador, i 
superat l’equador del primer 
temps, l’entrenadora vallesa-
na va demanar temps mort, 
probablement, per reordenar 
conceptes defensius. A partir 

la seva màxima diferència. 
El KH-7 semblava tenir el 
partit controlat, però en el 
tram final els errors i les 
imprecisions en atac van 
passar factura. Amb dos gols 
en els darrers 10 minuts –en 
el 21 i el 24– les valencianes 
van poder forçar la pròrroga 
(23-23).

Al temps afegit, la por de 
perdre i els nervis van tenir 
el seu paper. El KH-7 va arri-
bar més sencer i amb una 
Marta Mera decisiva sota 
els pals va poder endur-se 
el bitllet a la final a vuit. La 
portera de les Franqueses va 
aturar el darrer intent del 
Morvedre per igualar el par-
tit de nou.

d’aquí i fins al descans, el 
KH-7 només va encaixar tres 
gols, i tots ells de Cabral, que 
estava rendint a un nivell 
sensacional. Tot i això, el 
KH-7 va marxar al descans 
amb un mínim avantatge 
(13-14).

A la represa, i novament 
amb Cabral com a protago-
nista, el Morvedre va posar-
se al davant amb un parcial 
de 3 a 1 (16-15, min 33). El 
KH-7 no va tardar a respon-
dre amb un 1 a 5 de parcial 
(16-20), la que acabaria sent 

C.BM. Morvedre 26

Solano, Chumillas, San Isidro (3), 
Cecília (2), Lacueva, Rodríguez, 
Emiliana, Ángela, Romero, Gámez 
(3), Galíndez, González (3), Juan (1), 
Amores, Martín (1) i Cabral (13).

KH-7 BM Granollers 27

Wiggins, Vila (1), Somaza (7), 
Capdevila (3), Milagros (2), Kofler 
(2) i Ana González (3) [set inicial]; 
Mera (ps), Ben Chayhab (1), Tort, 
Grasielly (4), Vegué (4), Sabryne, 
Castañera, Jallow i López.

ÀRBITRE: José Manuel Iniesta i Alberto García. Exclusions per Cabral (2) i 
Gámez pel C.BM Morvedre i Somaza i Milagros pel KH-7 BM Granollers.

GOLS: 2-3, 4-5, 8-8, 11-11, 11-12, 13-14 [descans]; 16-16, 16-19, 19-20, 22-22, 23-
23 [final] 26-27 [pròrroga].

HANDBOL MASCULÍ - PRIMERA ESTATAL

Sarrià, 29 
La Roca, 28
Barcelona

El Mubak BM La Roca es 
va despenjar una mica de la 
lluita per les posicions d’as-
cens, en perdre, de manera 
inesperada, a la pista del 
Sarrià. Després d’arribar al 
minut 25 del primer temps 
amb quatre gols d’avantat-
ge i marxar amb empat al 
descans, la Roca no va saber 
tornar a agafar distàncies a 
la segona meitat. El Sarrià, 
molt efectiu en atac, va ser 
més resolutiu en els instants 
finals.

Mubak BM La Roca: 
Zudaire, Manzano (1), 
Casas (2), Ferré (4), Guillem 
Castillo, Óscar Castillo (4) 
i Sanoun (1) [set inicial]; 
Amill (ps), Eduard Sánchez 
(2), Roc (10), Galisteo, Cam-

prubí, Navarro (1), Sola (1) i 
Albert Sánchez (2).

PARCIALS: 2-2, 2-4, 4-6, 
5-9, 8-12, 13-13 [descans]; 16-
13, 19-17, 21-21, 24-23, 27-25 
i 29-28 [final].

St. E. Sesrovires, 29 
Sant Esteve, 30
Sant Esteve Sesrovires

Victòria del Sant Esteve 
de Palautordera en un nou 
partit amb final ajustat. Dos 
punts molt treballats per 
part de l’equip d’Oriol Caste-
llarnau i Maiol Bosch davant 
un Sant Esteve Sesrovires 
que, malgrat anar a remolc 
molts minuts, mai no es va 
desenganxar en el marcador. 
A pocs minuts pel final, el 
marcador estava amb empat 
a 28 gols.

CH Sant Esteve: Marín, 

Gesa, Ponsatí, Colomé (1), 
Xerta (2), Prat (1), Lleonart 
(1), Pujadas (5), Auladell, 
Vilà (4), Planas (7), Bosch, 
Deumal (1), Volart i Morell 
(8).

PARCIALS: 2-2, 4-2, 6-5, 7-
6, 11-11, 13-14 [descans]; 15-
19, 17-21, 21-23, 25-26, 26-28 
i 29-30 [final].

KH-7, 41 
Poblenou, 31
Granollers

El KH-7 BM Granollers va 
guanyar molt còmodament el 
Poblenou, penúltim classifi-
cat. L’equip de Sergio Pozo, 
després d’un parcial de 13-2, 
va patir una certa relaxació 
i va posar el Poblenou dins 
del partit. A la segona part, 
el filial granollerí va tornar 
a prémer l’accelerador per 

imposar-se clarament.
KH-7 BM Granollers: 

Borrell, Guijarro (3), Mas-
sa (3), Valera (9), Dídac 
Romero (5), Marc Vega 
(6), Armengol (2) [set ini-
cial]; Panitti (ps), Massa 
(3), López (1), Campos (2), 
Povill (1), Víctor Romero 
(3), Domingo (2), Rovira (3), 
Castillo i Cantón (1).

PARCIALS: 5-1, 10-2, 14-5, 
15-9, 17-13, 20-15 [descans]; 
22-17, 27-21, 30-23, 34-26, 38-
27 i 41-31 [final].

Palautordera, 29 
Saragossa, 27
Sta. Maria de Palautordera

El Palautordera-Salicru va 
obtenir una victòria de pres-
tigi davant el Casademont 
Saragossa, un dels candi-
dats al títol, a banda de ser 

un projecte per arribar a 
l’handbol professional a curt 
termini. Els d’Èric Gasull van 
fer un partit pràcticament 
impecable, exceptuant els 
primers minuts, que van ser 
de domini visitant. Els del 
Baix Montseny van fer una 
molt bona segona meitat, 
en la qual van arribar a gua-
nyar per sis gols. Als darrers 
minuts, amb una defensa 
pressionant, el Saragossa va 
escurçar distàncies.

Palautordera-Salicrú: 
Gesa, Rius (5), Aritz (1), 
Orts (9), Clausells (3), Biel 
(3) i Fradera (1) [set inicial]; 
Casado (ps), López, Sabadell 
(6), Pascual, Vivas, Ros (1), 
Tomàs i Sala.

PARCIALS: 1-3, 4-6, 7-8, 
10-9, 12-10, 16-11 [descans]; 
19-13, 21-17, 24-19, 26-20, 27-
22 i 29-27 [final].

Dolores 
Martín: 
“L’equip ha 
sabut patir als 
minuts finals”

 Granollers

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers 
va aprendre a patir en els 
instants finals de partit 
en el moment idoni o, 
més aviat, en els minuts 
oportuns per endur-se un 
alliberador bitllet per la 
fase final de la Copa de la 
Reina, que es disputarà 
a Màlaga a l’abril. “Crec 
que l’equip ha sabut patir 
i jugar els darrers minuts 
amb tranquil·litat”, apun-
tava Martín. Després del 
patiment del partit, amb 
pròrroga inclosa, l’en-
trenadora del KH-7 BM 
Granollers no podia evitar 
desprendre una moderada 
felicitat pel triomf. “Estem 
molt contentes per l’ob-
jectiu aconseguit, que era 
tenir el bitllet per a la fase 
final de la Copa de la Rei-
na”, reconeix.

Malgrat la classificació, 
Martín admetia que la 
defensa del seu equip va 
tenir alts i baixos durant 
el matx. “Crec que hem 
estat a estones molt bé en 
defensa i en altres ens ha 
costat molt controlar [Ale-
xandrina] Cabral i la seva 
pivot, que ens han fet molt 
mal”, indicava. “Sabíem 
que el partit seria molt 
complicat, i així ha estat”, 
afegia.
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Antonio García renova  
amb el Fraikin fins al 2025
El capità del BM Granollers allargarà la seva carrera almenys fins a 41 anys
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La renovació d’Antonio García es va fer pública en una roda de premsa divendres al Palau d’Esports amb Alfred Serra

Granollers

Pol Purgimon

El BM Granollers va anun-
ciar divendres la renovació 
d’Antonio García fins al 
2025, quan el jugador de la 
Llagosta tingui 41 anys. És el 
primer moviment públic que 
fa el club sobre la confecció 
del primer equip masculí –el 
Fraikin– de cara a la tem-
porada vinent, després de 
confirmar l’adeu d’Esteban 
Salinas. “Estic content de 
continuar amb el club de la 

meva vida. De començar i 
potser tancar una etapa on 
sempre he volgut fer-ho”, va 
admetre García, divendres al 
Palau d’Esports.

Del jugador, que també 
és el capità de l’equip, el 
president Alfred Serra en 
va valorar la importància 
que segueixi al club. “No és 
una renovació qualsevol. Un 
dels encàrrecs que tenim és 
començar a reestructurar les 
plantilles de cara a la tempo-
rada que ve i una de les coses 
que ens feia més il·lusió era 

tenir l’Antonio uns anys 
més”, va destacar Alfred Ser-
ra. Pel president, es tracta de 
tot un “actiu” del club. “És el 
pal de paller que tenim dins 
l’equip.”

Antonio García va reco-
nèixer que el 2025 sigui pro-
bablement el seu últim any 
com a jugador. “Tindré 41 
anys”, va explicar. Tot i això, 
García va reconèixer que 
només pensa a gaudir del 
dia a dia i que el seu “somni” 
és tancar la seva etapa de 
jugador al club granollerí. 

Després ja ho veurem. “M’he 
format com a entrenador 
i quan acabi m’agradaria 
poder continuar com a entre-
nador a la base o on el club 
consideri”, va dir.

De moment, el futur més 
immediat d’Antonio García 
és al terreny de joc, fent 
de líder, com fins ara. “Els 
últims anys he anat tenint 
més responsabilitats a 
l’equip, dins i fora la pista. 
La plantilla cada vegada és 
més jove i els jugadors es 
recolzen molt en la meva 
experiència. Els intento aju-
dar, no només amb paraules, 
sinó també en com s’han de 
fer les coses: com s’ha de 
jugar, entrenar o viatjar.” 
Al seu cap encara hi plana 
un desig que li agradaria 
complir els propers dos anys 
i mig que li queden de con-
tracte. “M’agradaria jugar 
una Champions amb el BM 
Granollers.”

Antonio García va aterrar 
al Granollers com a jugador 
el 1998. Al llarg de la seva 
trajectòria, ha passat per 
diversos equips: l’Ademar 
León, el PSG, el Copenha-
guen o el Barça. Va tornar al 
Fraikin per una temporada, 
el 2018, fins a incorporar-s’hi 
definitivament el 2020. Des 
de llavors ha guanyat vàlua 
dins l’equip. El 2021 va jugar 
els Jocs Olímpics amb la 
Selecció espanyola.

BÀSQUET FEMENÍ

El Granollers, 
de més a menys, 
perd contra 
l’Igualada

CB Granollers 43

Marata (9), Rabassó (6), Povedano, 
Vila i Aguilar (4) [cinc inicial]; 
Concepción (2), Ferrer (7), Valentí 
(5), Laborda (6), Molina (2), Rosales 
i Cegarra (2).

Events CB Igualada 58

Blanco (5), Carner (9), Enrich (4), 
Mas (3) i Brunet (5) [cinc inicial]; 
Fuertes (3), Vancells (8), Fontanet 
(11), Manzano i Puente (10).

ÀRBITRES: Joan Solans i Ignasi 
Benet. No hi van haver eliminades 
per cinc faltes personals. Van xiular 
falta antiesportiva a Puente de 
l’Events CB Igualada.

PARCIALS: 15-13 [primer quart]; 
25-30 [descans]; 35-42 [tercer quart] 
i 43-58.

Granollers

EL 9 NOU

El CB Granollers va anar 
de més a menys i va acabar 
sumant una nova derrota –
12a de la temporada– en per-
dre per un clar 43 a 58 davant 
un Events CB Igualada més 
consistent en el seu joc. Les 
jugadores de Martí Roget 
van començar encertades en 
el tir exterior i van dominar 
el marcador fins a la meitat 
del segon quart. Dos triples 
seguits al tercer quart, repli-
cats per l’Igualada, van ser 
l’inici de la davallada grano-
llerina.

IH
F

El jugador de Santa Maria de Palautordera, Joan Cañellas, celebrant un dels seus gols en el partit pel bronze

Estocolm (Suècia)

EL 9 NOU

Pol Valera i Joan Cañellas es 
van penjar aquest diumen-
ge la medalla de bronze al 
Mundial d’Handbol, disputat 
entre Suècia i Polònia, des-
prés de vèncer el partit pel 
tercer i quart llocs a una de 
les seleccions amfitriones, 
Suècia, per 36 a 39, amb Joan 
Cañellas com un dels juga-
dors més destacats del partit, 
amb cinc gols.

El de Santa Maria de 
Palautordera, actualment 
jugador del Kadetten Schaf-
fhausen suís, engrandeix 
encara més el seu palmarès 
amb la Selecció espanyola 
d’handbol, i suma la seva 
tercera medalla de bronze en 
un Mundial –la d’enguany, la 
de 2011 i la de 2021– a la d’or 

aconseguida en l’edició de 
2013, en què Espanya va ser-
ne l’organitzadora. Cañellas 
té cinc medalles més amb la 
selecció estatal –una de bron-
ze (2014), on a més va ser el 
màxim golejador del torneig, 
dues de plata (2016 i 2022) i 
dues d’or (2018 i 2020)–. Per 
la seva banda Valera, convo-
cat com a jugador del Fraikin 
BM Granollers, estrena el 
seu palmarès internacional 
malgrat que el seleccionador 
Jordi Ribera el va descartar 
pel partit contra Suècia.

Divendres la Selecció 
espanyola es jugava el pas 
a la final contra la potent 
selecció de Dinamarca, amb 
qui va perdre per 23 a 26, 
amb dos gols de Cañellas i un 
de Pol Valera. Diumenge, en 
la lluita pel bronze, Suècia 
va començar amb força i va 
aconseguir arribar al descans 
amb quatre gols d’avantatge 
(22-18) però a la segona mei-
tat Espanya va ser totalment 
superior i va acabar capgi-
rant el resultat i penjant-se 
una nova medalla.

El de Palautordera, un dels homes clau en la victòria contra Suècia d’aquest diumenge

Valera i Cañellas, bronze al Mundial
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Miqui Poveda, autor de la centrada del primer gol, en una acció per la banda esquerra a l’inici de la segona meitat

L’Esport Club guanya el 
Manlleu i s’apropa al líder
Els de David Vilajoana acaben jugant amb deu homes però mantenen el 2-0 del descans

Granollers

Xavi Mas

Superioritat total a la pri-
mera meitat i contenció per 
sobreviure a la segona –amb 
un home menys des del 
minut 61– van ser les claus 
de la victòria de l’Esport 
Club Granollers per 2 gols 
a 0 davant el Manlleu, un 
resultat que, combinat amb 
l’empat del líder l’Escala 
contra el Can Gibert (0-0) 
i la derrota del Figueres al 
camp del Mollet (1-0) situen 
els de David Vilajoana com 
a segons en solitari –amb 
30 punts, respecte als 29 del 
Figueres– i, ara, a només cinc 
punts de l’Escala.

L’Esport Club va dominar 
totalment la primera meitat 
i el gol de Xavi Lao al minut 
7 va palesar aquest domini al 
marcador; un bon canvi d’ori-
entació de dreta a esquerra 
va superar la línia defensiva 
osonenca i va arribar a Miqui 
Poveda, que va arribar a la 
línia de fons i la va centrar a 
l’àrea per l’arribada en cursa 
de Xavi Lao, que va rematar 
de primeres avançant-se 
a centrals i porter manlle-
uencs. Miqui, passat el quart 
d’hora de joc, va rematar al 
lateral de la xarxa una cen-
trada de Lao, que li va voler 
tornar el favor. Al 33 Isaac 
Serna va estavellar a l’arrel 
del pal un xut ras després de 

havia provat algun xut de 
fora l’àrea a la primera mei-
tat, va ser més incisiu a la 
represa i va començar a posar 
setge a la porteria defensa-
da per Marc Briones, sense 
gaire encert. Just després de 
l’expulsió de Serna, per doble 
groga, Rossell va estavellar al 
pal una rematada de cap a la 
sortida d’un córner. Va estar 
a punt, però no ho va acon-
seguir i, a la contra, l’Esport 
Club va tenir dues clares 
ocasions de Guillem Ruiz i 
Roc Bancells per sentenciar 
el partit, però el marcador no 
es va moure.

rebre una bona passada fil-
trada de David García i al 38 
Èric López, després de rebre 
una passada a l’espai per part 
de Joel Luna, va amagar la 

centrada i va agafar el porter 
Zorrilla a contrapeu per dei-
xar-lo assegut amb un xut ras 
entre ell i el pal per fer el 2-0.

El Manlleu, que tan sols 

Un gol de Javi 
Aldana fa sortir el 
Mollet de la cua 
de la classificació

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Mollet deixa el fanalet ver-
mell després d’encadenar la 
segona victòria consecutiva 
en vèncer el Figueres per 1 
a 0 gràcies a un gol de Javi 
Aldana a les darreries del 
partit. El matx va ser molt 
disputat, amb domini altern 
–tots dos equips van estar 
prou bé amb la pilota, tot i 
que amb estils diferents– i 
poques ocasions a la primera 
meitat. A la segona part, tot 
i tenir més pilota, el Figue-
res va generar poc perill i el 
Mollet en va tenir dues de 
clares, amb una rematada de 
cap de Vova que va aturar el 
porter i el gol d’Aldana en un 
xut creuat de fora l’àrea.

Els de José Luis Duque guanyen al camp del Torelló (0-2)

El Caldes torna a guanyar, 
set jornades després

Torelló

EL 9 NOU

El Caldes va trencar la dinà-
mica negativa de set jornades 
sense guanyar imposant-se 
al camp del Torelló, un dels 
seus rivals directes a la part 
baixa de la classificació, per 0 
gols a 2, en un partit vital per 
a ambdós equips.

José Luis Duque va canviar 
el sistema tàctic, i va passar 
del 4-4-2 habitual a un 4-1-4-
1 i, amb un bon ordenament 
defensiu, l’equip es va mos-
trar molt sòlid. En atac, tant 
els calderins com el Torelló 
van anar amb peus de plom, 
assegurant les possessions i 
durant la primera meitat les 
ocasions van ser escasses.

El partit es va animar des-

prés del descans; el Torelló 
va fer un pas endavant per 
buscar la victòria, però tam-
bé va deixar més espais al 
darrere, espais que el Caldes 
va saber aprofitar per avan-
çar-se al marcador. Camí 
va recuperar una pilota i 
va generar la passada per a 
Marc Estrada, que va definir 
molt bé al contraatac.

Rodríguez va aturar l’oca-
sió més clara del Torelló per 
evitar l’empat. Els osonencs, 
a partir del minut 70 van 
buscar atacs més verticals 
penjant pilotes a l’àrea del 
Caldes, que va defensar amb 
línia de cinc i va estar molt 
segur. A la contra Aznar va 
fer una passada per Ramone-
da, que va fer el 0-2 definitiu.

El Parets estrena 
entrenador amb derrota 
al camp del Lloret

EC Granollers 2

Briones, Luna, Nadir, Alba, Serna, 
Joel Brey, Xavi Lao (Pol Fernàndez, 
min 65), David García (Pepo, min 
65), Èric López (Guillem Ruiz, min 
76), Miqui (Bancells, min 50) i Pep 
Mateu.

AEC Manlleu 0

Zorrilla, Puntí, Pous (Vilajosana, min 
69), Grifi, Pius, Martí Soler (Rossell, 
min 46), Barniol, Omar (Castillo, min 
76), Aitor, Alsina (Rovira, min 81) i 
Noguera.

ÀRBITRE: Sergio Sánchez, assistit a les bandes per Eric García i Joan Llistar. 
Targetes: Serna (2, min 61), Bancells i Guillem Ruiz de l’Esport Club Granollers 
i Pous i Grifi del Manlleu.

GOLS: 1-0, Xavi Lao, min 7; 2-0, Èric López, min 38.

CF Mollet UE 1

Sito, Nieto, Jiménez, Reyes (Alieu, 
min 89), Noel, Suárez, Vova (Soumah, 
min 70), Lars, Aldana, Martín (Ruiz, 
min 70) i You.

UE Figueres 0

Doré, Gamell, Genís, Blay, Soler, 
Torres (Ferrón, min 55), Pimentel 
(Touray, min 66), Prieto, Díaz 
(Ayoub, min 66), Ferrusola (Balde, 
min 85) i Tubert (Ramírez, min 55).

ÀRBITRE: Marc Esteban, assistit a les 
bandes per Edwin Januel Victoriano 
i Marc Fernández. Targetes: Jiménez 
del Mollet i Díaz, Soler (2, min 43), 
Tubert, Ayoub i Blay del Figueres.

GOLS: 1-0, Aldana, min 87.

CF Torelló 0

Torrejón, Vilasís, Torres, Francolí, 
Sánchez, Diao, Franquesa, Curós 
(Llobet, min 46), Cao, Puigdesens i 
Coll (Reinón, min 59).

CF Caldes de Montbui 2

Rodríguez, Cabot, Roca, Gayola, 
González, Parra (Gràcia, min 85), 
Alcañiz, Valls, Marc Estrada (Aznar, 
min 75), Camí (Anaya, min 89) i 
Angelet (Ramoneda, min 85).

ÀRBITRE: Francisco Javier Cozar, assistit a les bandes per Pol Bruset i Mussa 
Samura. Targetes: Franquesa, Coll, Torres i Roger Casas (segon entrenador) del 
Torelló i Angelet, Cabot, Parra i González del Caldes de Montbui.

GOLS: 0-1, Marc Estrada, min 59; 0-2, Ramoneda, min 89.

CF Lloret 2

Sánchez, Carrillo, Blanco, Sangare, 
Chamizo, Vilà, Caballero (Fajardo, 
min 71), El Amerani (Sillah, min 
89), Carreras (Velis, min 83), Roca 
(Gordils, min 89) i Massegú.

CF Parets 0

Vilarrasa, Llavaneras, Aznar, 
Montpart (José, min 78), Alsina 
(García, min 83), Armando, Vílchez, 
Pedro Lino (Doumbia, min 89), 
Hernández (Tejero, min 83), Aradilla 
i Ilyas.

ÀRBITRE: Víctor Virgili, assistit a les bandes per Arnau Pardo i Marc Valero. 
Targetes: Sangare i El Amerani del Lloret i Aradilla, Montpart, Del Río 
(banqueta), José i a l’entrenador Viriato Álvarez del Parets.

GOLS: 1-0, Vilà, min 63; 2-0, Chamizo, min 69.

Lloret de Mar

EL 9 NOU

El fins ara entrenador del 
juvenil Viriato Álvarez va 
debutar a la banqueta del 
primer equip del Parets 
amb una derrota al camp del 
Lloret per 2 a 0 que, com-
binada amb la victòria del 
Mollet contra el Figueres, 

situen l’equip paretà com a 
nou cuer del grup.

L’equip paretà, que tan sols 
suma una victòria en quinze 
jornades, va veure com el 
Lloret trencava la igualtat i 
el bon treball defensiu fet 
fins aleshores, amb dos gols 
en només sis minuts, i des-
prés ja no va tenir capacitat 
de reacció.
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El Cardedeu 
cau amb el 
líder i baixa 
al tercer lloc

Argentona

EL 9 NOU

El Cardedeu va perdre una 
bona oportunitat d’escur-
çar distàncies amb el lide-
ratge, que és en mans de 
l’Argentona, que va derrotar 
els vallesans amb un solitari 
gol de Nogueras al minut 50. 
El Cardedeu, que va compe-
tir de tu a tu amb el líder, 
va fer un partit seriós, però 
en què es va quedar sense 
recompensa. La derrota fa 
caure els visitants fins a la 
tercera posició, a 12 punts 
de l’Argentona, que compta 
amb un partit més, però que, 
això sí, cada cop té més a 
prop poder acariciar l’ascens 
a Primera Catalana.
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El jugador de Les Franqueses, Jordi Tormo, pugna amb el visitant, de la Molletense, Joel Navas

Les Franqueses supera 
còmodament la Molletense

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Pocs partits ha tingut tan 
còmodes aquesta temporada 
el CF Les Franqueses com 
el de dissabte davant de la 
Molletense, en un derbi que, 
previsiblement, s’esperava 
més igualat del que va acabar 
sent. Tres punts que deixen 
el conjunt franquesí en el 
cinquè lloc, a tres punts pre-
cisament de la Molletense.

El bagatge ofensiu de 
la Molletense va ser força 
pobre, i això ho va aprofitar el 
quadre local, que va dominar 

durant molts minuts el par-
tit. El màxim golejador dels 
locals, David Olid, va fer l’1 a 
0 just abans del descans.

A la represa, el central Dia-

llo va obrir la diferència amb 
el 2-0. Iván Pérez, al minut 
75, va sentenciar. Mateos, als 
minuts finals, va maquillar el 
marcador per als molletans.

L’Ametlla no 
materialitza el 
domini en gols 
i treu un empat

Barcelona

EL 9 NOU

L’Ametlla va tornar a pun-
tuar –tercer empat en els 
últims cinc partits– davant 
d’un rival directe per la zona 
de descens, el Sant Genís-
Penitentes, l’equip que està 
just per sobre dels homes 
de Francisco Javier Valero. 
L’Ametlla, que va sortir a 
buscar el gol des del primer 
minut, es va avançar amb un 
gol d’El Asri en aprofitar una 
passada a l’espai del davanter 
Sissoko. L’equip local, que 
va arribar amb comptagotes 
a la porteria de l’Ametlla, 
va poder empatar amb un 
rigorós penal per mans, que 
va ser aprofitat per González. 
L’Ametlla va tenir alguna 
ocasió més, però es va haver 
de conformar amb un punt.

WATERPOLO - PRIMERA DIVISIÓ

El CN Granollers perd 
l’oportunitat de ser líder en 
solitari en caure amb l’Horta

Granollers

EL 9 NOU

El CN Granollers va deixar 
escapar una bona opció per 
posicionar-se com a líder en 
solitari, aprofitant la derrota 

del CN Sant Feliu. No obs-
tant això, el conjunt grano-
llerí va caure amb l’Horta, el 
tercer classificat.

Després de marxar al des-
cans un gol a sota (4-5), el 
tercer quart va ser decisiu.

FUTBOL MASCULÍ - SEGONA CATALANA

Va fer un dels millors partits de la temporada

CF Argentona 1

Rabassa, Olmeda, Prieto, Nogueras, 
Groult, Cristian (Vacas, min 77), 
Sergi, Lobato (Domingo, min 88), 
Fortí (Dahbi, min 62), Lozano (Coca, 
min 62) i Yustos.

FC Cardedeu 0

Jiménez, Verdaguer (Serral, min 66), 
Ramírez, López, Colom (Masanet, 
min 75), Matamala, Stefano (Puigbó, 
min 46), Hurtado, Cirera (Camí, min 
66), Carreón i Calvo (Pinto, min 66).

ÀRBITRES: Sergi Vidal assistit 
a les bandes per Adrià Tidona i 
Àlex Ródenas. Amonestacions per 
Cristian, Yustos i Domingo per 
l’Argentona i Cirera i Hurtado pel 
Cardedeu.

GOLS: 1-0, Nogueras, min 50.

CD St.Genís-Penitentes 1

Aguari, Jorge, Parra, Gañan, Collins 
(Estrada, min 86), Gispert, Ambrojo 
(González, min 65), Cuervo (Ochoa, 
min 86), Chinchilla (Timofey, min 
65), Zaragoza i Pi.

CF Ametlla 1

Gragera, Gassama, Bastida (Pérez, 
min 76), Sissoko, Peña, Masegosa, 
Palma (Serna, min 46), El Asri 
(Obiol, min 62), Zurinaga, Romero i 
Montesinos (Espinós, min 86).

ÀRBITRES: Íker assistit a les bandes 
per Ayoub El Mrabit i Aitor Mera.

GOLS: 0-1, El Asri, min 55; 1-1, 
González (p), min 76.

CF Les Franqueses 3

Otón, Senye (Llanes, min 67), Diallo, 
Juan Sánchez, Joel, Olid (Bansar, min 
74), Atanasio, Qanni (Iván, min 57), 
Javier Sánchez (Alan, min 74), Tormo 
i Suárez.

UD Molletense  1

Ortega, Pla (Vega, min 51), Gómez 
(Lacárcel, min 60), Abad, Carranza, 
Quiñones, Becerra (Ruiz, min 60), 
Gago (Mateos, min 51), Carrillo (Gil, 
min 75), Carricondo i Navas.

ÀRBITRE: Adrián Enrique assistit a les bandes per Francesc Jiménez i Pau 
Álvarez. Amonestacions per Juan Sánchez, Diallo i Qanni per Les Franqueses i 
Carranza i Ortega per la Molletense.

GOLS: 1-0, Olid, min 40; 2-0, Diallo, min 48; 3-0, Iván, min 75; 3-1, Mateos, min 
87.

CN Granollers 9

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

UE Horta-Haxelia 12

Serrano, Asensio (1), Gomila (1), 
Antonov, Vera (2), Bertran, Grau (2), 
Portolés (1), Saldarriaga (1), Morales 
(2), Echevarria (2), Brias i Galofré.

ÀRBITRE: Dario Miodrag i Jordi Joan Aymerich. Exclusions per Vera, Riesco, 
Sánchez, Muñoz (2) i Valero pel CN Granollers i Antonov (3), Vera (3), Grau (2) 
i Morales (3).

PARCIALS: 3-3 [primer quart]; 4-5 [descans]; 6-9 [tercer quart] i 9-12 [final].

FUTBOL SALA MASCULÍ - TERCERA DIVISIÓ

Victòria sòlida del Parets, 
que agafa aire i s’allunya 
del descens

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El FS Parets va tallar la ratxa 
de dues derrotes consecuti-
ves amb una important victò-
ria davant del CFS Arenys de 
Munt (2-0), i que li serveix 
per distanciar-se mínima-

ment del descens, que a 
hores d’ara té a tres punts.

Ivan Martín, al minut 15, 
va obrir al marcador poc 
abans del descans. L’equip 
visitant va poder empatar a 
la segona part en diverses 
ocasions, però Doñate va sig-
nar la sentència.

FS Parets                       2

Garcia, Amores, Hierro, Litrán i 
Martín [cinc inicial]; Cáceres, Malave, 
Doñate, Contreras i García.

CFS Arenys de Munt   0

Loire, Ruiz, Trincado, Muñoz i Vila 
[cinc inicial]; Pretel (ps), Fígols, 
Lozano, de la Torre, Roig, Picado i 
Borrell.

ÀRBITRE: Adrián Arjona i Denis Moreno.

GOLS: 1-0, Martín, min 15; 2-0, Doñate, min 40.

El CN Caldes es 
deixa empatar  
pel penúltim (4-4)
EL 9 NOU

El CN Caldes va deixar esca-
par dos punts davant del 
FS Castellar, penúltim a la 
classificació i que va empa-
tar-li als calderins un 1-4. El 
partit es va posar de cara a 
l’equador del segon temps 
amb l’1 a 4, però, el Castellar 
va empatar amb tres gols en 
tres minuts.

CN Caldes: Escarabajal, 
Guerrero, Pérez, Martín i 
Benach [cinc inicial];  Muñoz 
(ps), Prunoñosa, Miró, Guar-
deño i Cerdà.

GOLS: 0-1, Ismael, min 5; 
1-1, Clarà, min 9; 1-2, Pérez, 
min 23; 1-3, Pérez, min 28; 
1-4, Clarà p.p., min 34; 2-4, 
Mas, min 36; 3-4, Juncosa, 
min 38; 4-4, Clarà, min 39.
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Bigues, 3 
Seva, 2
Bigues i Riells del Fai

El Bigues va remuntar el par-
tit que perdia 0-2 al minut 
23. Restoy va fer l’empat a 2 
de penal i Anglí va fer el ter-
cer al minut 75.

Roda, 1 
Aiguafreda, 3
Roda de Ter

L’Aiguafreda ja guanyava per 
0-2 al minut 16. El Roda va 
escurçar distàncies de penal i 
Bach va fer el tercer al 72.

Santa Eulàlia, 1 
Martorelles, 5
Santa Eulàlia de Ronçana
El líder va encarrilar aviat el 
partit contra el Santa Eulàlia 
i a mitja part ja guanyava 0 a 
3. Els locals no aixequen cap 
i encadenen la sisena derrota 
consecutiva.

Cardedeu B, 1 
Vilanova, 2
Cardedeu
El Vilanova va aconseguir 
la victòria gràcies a un gol 
marcat per Esteban al minut 
86. Els visitants ja s’havien 
avançat al minut 29.

Palautordera, 0 
Llerona, 2
Sta. Maria de Palautordera
Vuitena victòria seguida del 
Llerona, que es va iniciar al 
minut 44. El segon i definitiu 
va arribar al minut 76. 

Vilamajor, 0 
Canovelles, 5
Sant Antoni de Vilamajor
Pòquer de gols d’Àlex 
Corretjer en la victòria del 
Canovelles, molt superior, 
davant el Vilamajor.

Llinars, 0 
Santa Perpètua, 2
Llinars del Vallès
Al minut 41 el Santa Perpè-
tua va marcar el primer gol 
i al 79, el segon. La derrota 
situa el Llinars 10è.

Parets B, 3 
Lliçà d’Amunt, 3

Parets del Vallès
Constants alternatives al 
marcador i empat a 3 a l’úl-
tim minut del Lliçà d’Amunt. 
Rodríguez i Fofana van fer 
tots dos un hat-trick.

La Torreta, 1 (s.a) 
Atlètic Vallès, 2
La Roca del Vallès

El partit es va suspendre 
després de l’agressió d’un 
espectador a un jugador de 
La Torreta.

El Sant Feliu 
derrota el Tona, 
que es queda amb 
nou jugadors

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU 

El Sant Feliu es va imposar 
al Tona per 3 a 0 en un partit 
disputat aquest diumenge 
al camp municipal Francesc 
Garriga. El primer gol dels 
de Isma Tuneu va venir des-
prés del llançament d’una 
falta lateral i una rematada 
de cap que només va haver 
d’empènyer Turón. El mateix 
jugador va fer el segon des-
prés de culminar una jugada 
personal de Said Ennassyry. 
El tercer per als locals es va 
produir quan el Tona ja juga-
va amb nou jugadors i el va 
marcar Nortes, des de l’àrea 
petita. L’àrbitre va mostrar 
un total de 12 targetes gro-
gues, nou de les quals per al 
Tona, i una vermella directa. 
Bona part de les targetes van 
venir motivades per protes-
tar una falta davant la ban-
queta del Tona. 

CF Sant Feliu: Villar, 
Verdúguez, Cunill (Duar-
te min 46), Nortes, Pujol, 
Marín, Rodríguez, Turón 
(Valero min 78), Blázquez, 
Berenguer (Castro min 74) i 
Ennassyry (Lastres min 78).

UE Tona: Álvarez, Ges, 
Pujol, Pol (Clares min 46), 
Mendoza, Bayés (Romeu 
min 64), Esturi, Comerma 
(Salvans min 70), Juvanteny, 
Tordera i Gallach.

Àrbitre: Marc Valero
GOLS: 1-0, Turón min 29; 

2-0, Turón min 51; 3-0, Nor-
tes min 78.

El Pradenc no 
dona opció a 
l’Olímpic La 
Garriga (3-0)

Prats de Lluçanès

El Pradenc rebia aquest diu-
menge la visita de l’Olímpic 
la Garriga, obligat a guanyar 
per continuar aspirant als 
primers llocs del grup 5. El 
marcador el va obrir el Pra-
denc al minut 25 amb un gol 
de Roger Soler. El segon gol 
ja va arribar a la segona part, 
al minut 58, obra de Josep 
Martín. El darrer gol per al 
Pradenc va ser de Camprubí. 
L’Olímpic la Garriga només 
ha tret dos punts en els 
últims quatre partits.
    Olímpic La Garriga: Alme-
da, Valldeneu, Boix (Come-
llas min 65), J. González, 
S. González, Pujals, Recio, 
García, Escudero (A. Aspa 
min 62), Sánchez i Aparicio 
(E. Aspa min 62).

GOLS: 1-0, Soler min 25; 
2-0, Martín min 58; 3-0, Cam-
prubí, min 64.
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Montmeló i Bellavista no van aconseguir marcar en el partit de la dissetena jornada de lliga

El duel entre el Montmeló  
i el Bellavista acaba sense gols
Tots dos equips queden amb quinze punts a la part baixa de la taula

Montmeló

EL 9 NOU

Repartiment de punts entre 
el Montmeló i el Bellavista, 
dos equips que volen fugir de 
la part baixa de la taula del 
grup 9, en el partit jugat dis-
sabte passat. Els locals veni-
en d’una dinàmica de tres 
partits seguits perdent, men-
tre que el Bellavista ha anat 
recuperant sensacions en les 
cinc últimes jornades, en què 
ha guanyat tres partits, n’ha 
empatat un i n’ha perdut 
un. Amb l’empat d’aquesta 
jornada el Bellavista és 13è 
amb 15 punts, els mateixos 

que el Montmeló, que és 14è, 
tot i que l’Atlètic del Vallès 
pot passar-li al davant quan 
es disputin els minuts que 
falten del partit que guanya-
va contra la Torreta i que va 
suspendre l’àrbitre.

La propera jornada, primer 
partit de la segona volta, el 
Montmeló rebrà la Unifica-
ción Santa Perpetua, mentre 
que el Bellavista se les haurà 
amb el Palautordera, equip 
també necessitat de punts. 

Sant Celoni

EL 9 NOU 

El Sant Celoni va salvar un 
punt al darrer moment en 
el partit que va empatar a 
casa a 1 contra el Montornès 
Nord. La possessió de la pilo-
ta va ser per al Sant Celoni 
però les ocasions més clares 
van ser per al Montornès 
Nord, a la contra o en juga-
des de transició ràpides. 
Aquest va ser el cas d’una 
pilota que el Sant Celoni va 
treure in extremis sota pals 
als primers minuts de la pri-
mera part. L’equip visitant 
va marcar al minut 61 grà-
cies a un gol del pitxitxi del 

grup 9, Ignasi Salas –que ja 
ha firmat 23 gols–, després 
d’aprofitar una passada en 
profunditat i posar el peu en 
una indecisió entre el porter 
local i un defensa. A partir 
d’aleshores el Sant Celoni va 
crear més perill però sense 

ocasions clares per aconse-
guir l’empat. L’àrbitre va afe-
gir diversos minuts després 
del temps reglamentari i al 
minut 98 va marcar el Sant 
Celoni amb un gol de cap 
d’Hernández que venia de la 
segona línia. 

El Sant Celoni salva un punt 
en el temps de descompte
Els de Perosanz empaten a 1 davant el Montornès Nord

Montmeló 0

Gallardo, Rojas (D. Martínez min. 61) 
, Girabent, Fernández Cobos, Molina 
(Benach min. 76), El Bouti (Gallego 
min. 73), Romero (Quílez min. 61), 
Loinaz, Boliart (G. Martínez min. 61), 

Bellavista 0

Fernández, Diarra (Mieles min. 83), 
Palet, Di Cristófaro (Argemí min. 
61), Brau, Ndao, Baldeh, Martínez 
(Grau min. 46), Varón, Jabbari (Diaby 
min. 66) i Jara.

ÀRBITRE: Arnau Carreño. Targetes grogues: Rojas (min. 50), Girabent (m. 89), 
per al Montmeló i Jabbari (min. 30) i Martínez (min. 41).

GOLS: –

Sant Celoni 1

Morera, Guillén, Peña (García min. 
86), Albarrán, Lazarevic, Gestí, 
López, Salvans (Cullell min. 58 
(Puig, min 86)), Hernández, Argemí 
i Muniesa.

Montornès N. 1

Gilabert, Baheddi, Ortíz, E. 
Rodríguez, Segura, Abad (Estévez 
min 78), C. Rodríguez, Rosua 
(Moustapha min 58), Laroussi, 
Marcos(Cledrán min 63) i Requena 
(Mangassouba min 86).

ÀRBITRE: Joan Mata. Targetes grogues: Boada, Salvans, López, Argemí i Cullell, 
per al Sant Celoni i Rosua, Gilabert, Baheddi, Marcos, Celdrán, Estévez, Segura i 
Mangassouba per al Montornès Nord.

GOLS: 0-1, Abad min 61; 1-1, Hernández, min 98;
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La jugadora del Llerona Xènia Miralles intenta tallar una jugada d’atac per la banda esquerra d’Anna Clos

Dues errades 
penalitzen la 
PBB La Roca 
davant el líder

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

La Penya Blanc-i-Blava de la 
Roca va anar a remolc per 
culpa de dues errades que li 
van costar dos gols però des-
prés va fer mèrits per haver 
aconseguit rascar-li algun 
punt al líder Porqueres, que 
es va acabar imposant per 1 
gol a 2 i va confirmar la con-
dició de líder de la primera 
fase de la competició quan 
queda una jornada pel final.

Una errada en la sortida 
des del darrere va suposar 
el 0-1 per al Porqueres i una 
nova pèrdua de pilota al mig 
del camp va acabar en una 
contra i el 0-2. El Porqueres 
va defensar-se bé però les 
roqueroles van anar millo-
rant el seu joc i van retallar 
distàncies amb una remata-
da de Cristina a la sortida 
d’un córner. A la segona les 
de Miguel Ángel Cruz van 
dominar i van generar ocasi-
ons però no van tenir encert.

Llerona

EL 9 NOU 

El Palautordera va trencar 
una ratxa de nou derrotes 
seguides guanyant al camp 
del Llerona per 1 gol a 3 en 
el derbi vallesà. Un derbi en 
què ambdós equips lluitaven 
per evitar l’últim lloc. La 
victòria de les de Lluís López 
els permet evitar l’últim lloc 
momentàniament –a una 
jornada pel final de la pri-
mera fase– per la diferència 
de gols entre tots dos equips 
–el Llerona havia guanyat el 
partit de la primera volta per 
2 a 3.

Després d’una primera 
ocasió per al Palautordera, a 
la sortida d’un córner, va ser 
el Llerona qui va tenir més 
control i qui va estar millor, 
sobretot amb jugades per la 

El Palautordera trenca una 
ratxa de nou derrotes seguides
Rut fa un ‘hat-trick’ per capgirar el gol inicial del Llerona

banda dreta a les quals tan 
sols els va mancar encert en 
la definició. Aquesta manca 
d’encert la va trencar Alyssa 
Ángela amb un gol olímpic 
des de la cantonada.

El partit va fer un canvi 
radical després del descans, 
amb un Llerona més impre-
cís i un Palautordera que va 
aprofitar aquestes indecisi-

ons de les locals per capgirar 
el marcador. Rut va aprofitar 
una pilota morta dina l’àrea 
del Llerona, a la sortida d’un 
córner, per fer l’empat a 1. 
Ella mateixa va rematar una 
centrada des de la banda per 
fer l’1 a 2 i, completant un 
hat-trick, va aprofitar una 
indecisió entre defensa i por-
tera per fer l’1 a 3 final.

PBB La Roca 1

Andrea Uceda, Cristina, Tania, 
Ortiz, Yaiza, Andrea Márquez, Yeimi 
Magdalena, Laia, Coral, Marina 
Alexandra i Judit [onze inicial]; 
Andrea Bernés, Barbi, Claudia, Laura 
Pujol, Aroa i Mariona.

UE Porqueres 2

Garcia, Quesada, Duran, Puntonet, 
Micaló, Ballester, Espinosa, Marín, 
Mesa, Gil i Gómez [onze inicial]; 
Crespo, Puiggròs, Arboix, Ruiz i 
Villalba.

ÀRBITRE: Aleix Blanch, assistit a les 
bandes per Izan Ozaez i Sergi Segura. 
Targetes: Ortiz del PBB La Roca i 
Mesa del Porqueres.

GOLS: 0-1, Gil, min 6; 0-2, Gil, min 18; 
1-2, Cristina, min 42.

FUTBOL FEMENÍ - PREFERENT

CE Llerona 1

Mar, Mireia, María Sánchez, 
Claudia, Paula Fernández, Xènia, 
Alyssa Ángela, María Cabello, Paula 
Aguilera, Mónica i Alexia [onze 
inicial]; Irene (ps), Marta, Judit, 
Tania, Aina Lan, Alba i Mariona.

CF Palautordera 3

Aura, Anna Matamala, Laura García, 
Meritxell, Anna Clos, Rut, Lucía, 
Ona, Ania, Isidora Pilar i Anna Otero 
[onze inicial]; Marina i Laura Gómez.

ÀRBITRE: Monim Kahouach, assistit a les bandes per Adrià Martínez i Nora 
Azdiahmed. Targetes: Alexia i Pep Montasell (segon entrenador) del Llerona i 
Laura García, Anna Clos i Ania del Palautordera.

GOLS: 1-0, Alyssa Ángela, min 22; 1-1, Rut, min 61; 1-2, Rut, min 65; 1-3, Rut, 
min 78.

HANDBOL FEMENÍ

El Mubak 
es torna a 
enganxar a  
la zona alta

Gavà

Eudald Clascà

Dos punts molt necessaris, 
davant l’Handbol Gavà, per 
al Mubak BM La Roca, que 
estava travessant un sotrac 
de resultats amb una victòria 
en sis partits, i que, a més, 
el tornen a reenganxar en la 
lluita per la part alta de la 
classificació –a sis punts del 
segon lloc i a dos del tercer–.

A diferència dels darrers 
partits, el Mubak va sortir 
endollat a la pista, fet que li 
va permetre obtenir els pri-
mers petits avantatges. Amb 
3-6, les locals van sumar un 
parcial de 5-0 que les va fer 
liderar el partit fins al final 
del primer període, quan la 
Roca va capgirar el marcador 
abans del descans (14-16). 
Les de Quique Gallego van 
obrir forat al marcador pas-
sats els deu minuts de la 
represa i van acabar vencent 
còmodament.

Handbol Gavà 29

Teixidó, Galindo, Corrales (2), 
Garrido (3), Plana (6), Barreto, 
Elisabet, Loma, Poyo (1), Feliu (5), 
Mateo (1), Pizarro (8), Gallart (2) i 
Andrea (1).

Mubak BM La Roca 34

Serres, Felip (1), Ribas (2), Vallejo 
(4), Clascà (6), Torregrosa (2) i Silke 
[set inicial]; Ramírez (ps), Ortega (2), 
Jiménez (5), Tyaglyay (6), Garcia, 
Guerreiro (3), Fontcuberta (1), 
Dueñas (2) i Calabria.

ÀRBITRES: Íñigo Lacunza i Javier 
Lacunza. Exclusions: Pizarro, 
Feliu (2), Elisabet (2) i Galindo de 
l’Handbol Gavà i Tyaglyay i Calabria 
del Mubak BM La Roca.

PARCIALS: 1-3, 3-5, 5-6, 8-7, 10-11 i 
14-16 [descans]; 16-18, 18-21, 20-25, 
23-28, 26-30 i 29-34 [final].
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Amb només cinc jugadors sèniors el Caldes va remuntar el partit davant La Vendéenne, de la Primera Divisió francesa

Un Caldes minvat d’efectius 
derrota La Vendéenne 
Els de Candami remunten el partit de la World Skate European Cup a la segona part

WORLD SKATE EUROPE CUP

Ràcam Làser Caldes 5

Pons, Presas, Rodríguez, Blanqué 
i González [cinc inicial], Cardona, 
Puigdueta, Llobet, Serra i Gisbert.

Vendéenne 4

Blanco, Debrouver, Neto, Colaço i 
Gefflot [cinc inicial], Sisti, Thebaud, 
Vicent, Boivineau i Bento.

ÀRBITRES: Paulo Almeida i Carlos Correia. Targetes: Rodríguez, per al Rècam i 
Colaço i Thebaud per a la Vendéenne.

GOLS: 1-0, Llobet, min 12; 1-1, Gefflot, min 12; 1-2, Debrouver, min 21; 2-2, 
Blanqué, min 22; 2-3, Debrouver, min 22; 3-3, Llobet, min 34; 3-4, Debrouver, min 
44; 4-4, González, min 47; i 5-4, González, min 49.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Victòria de mèrit per al 
Recam Làser Caldes en el 
seu primer enfrontament 
de quarts de la World Ska-
te European Cup, davant 
l’equip francès de La Ven-
déenne, en partit disputat 
dissabte a la Torre Roja. 
Els de Candami arribaven 
a aquest partit de la segona 
màxima competició europea 
només amb cinc jugadors 
disponibles del primer equip, 
ja que Xevi Gurri complia 
partit de sanció i Álvaro 
Giménez arrossegava una 
lesió que es va fer en el partit 
de lliga contra el Calafell. 

El marcador per als cal-
derins el va encetar Dídac 
Llobet, que fins fa poc juga-
va amb el Follonica italià i 
que ha estat un bon reforç 
d’hivern per al Caldes. Llo-
bet també va ser l’autor del 
tercer gol. En la mitja part els 
francesos guanyaven per 2 a 
3, però en la segona el Caldes 
va culminar la remuntada. 
L’entrenador del Recam, 
Eduard Candami, considera 
que haurien d’haver tancat 
el marcador a la primera 
part, ja que van disposar de 
diverses ocasions. Després 
de l’empat a 3 de Llobet, els 
francesos van tornar a posar-
se al davant amb un gol de 

Debrouver, que va neutralit-
zar tres minuts després Marc 
González. El mateix jugador 

va ser l’autor del cinquè i 
definitiu gol a poc més d’un 
minut per als final del partit. 

El partit de tornada a 
França, el dia 11 de febrer, 
es presenta difícil, tot i que 
Eduard Candami comptarà 
amb Xevi Gurri i confia a 
recuperar Álvaro Giménez. 
Mentre no arriba aquest par-
tit de tornada el Rècam Làser 
Caldes reprendrà la lliga el 
proper dimecres 1 de febrer 
a casa contra el Reus, amb 
qui van empatar a la primera 
volta. El diumenge dia 5, 
s’enfrontarà a un altre os dur 
de rosegar, el Vilafranca. 

Empat de 
mèrit del 
Sant Feliu a 
Alcobendas

CP Alcobendas 2

Larios, M. López, J. López, 
Montserrat i Martín [cinc inicial], 
García, Minaya, Wally, Villares i De 
Grado.

CHP Sant Feliu 2

Rué, Amer, Muntané, Yepes, Fajas, 
N. Figueras, Busquets, Llorens i G. 
Figueras.

ÀRBITRES: S. Mayor i M. Ortells.

GOLS: 0-1, G. Figueras, min 18; 0-2, N. 
Figueras, min 29; 1-2, M. López, min 
35 i 2-2, J. López min. 44.

Alcobendas (Madrid)

Ton Falqués

Els codinencs van aconse-
guir un meritori empat a la 
pista madrilenya tot i deixar 
escapar un 0 a 2 a favor.  Els 
homes de Turon van acon-
seguir posar-se al davant al 
minut 7 amb gol de Guillem 
Figueras, i tot i tenir bones 
ocasions el marcador no es va 
tornar a moure fins a la sego-
na part, quan Nil Figueras va 
fer el 0 a 2. L’Alcobendas, de 
mica en mica, va anar sotme-
tent el Sant Feliu i va reta-
llar distàncies cinc minuts 
després i va fer l’empat a sis 
minuts pel final. Els codi-
nencs van saber patir i van 
salvar un punt a una de les 
pistes més complicades de la 
categoria, que els deixa a dos 
punts de la zona de descens.
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A la segona part les jugadores de Beto Borregán van aconseguir imposar-se en el joc i en el marcador

El Bigues no pot tombar el 
Sant Cugat i encadena la 
tercera derrota consecutiva

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

Després que la primera part 
entre el Bigues i Riells i 
el Sant Cugat acabés amb 
empat a 2, l’equip del Vallès 
Occidental va posar una 
marxa més i es va acabar 
emportant el partit, disputat 
dissabte, per 3 gols a 5.
A la primera part Ghirar-
dello va posar al davant les 
verd-i-negres transformant 
un penal en el minut 5, però 
ràpidament el Sant Cugat va 
igualar el marcador. Paredes 
va fer el segon per a les visi-
tants però Ghirardello, nova-
ment, va empatar. La segona 
part va ser força entretin-

ORKLA Bigues i Riells 3

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

Sant Cugat 5

Baldrich, Massons, Ambrós, Paredes i 
Avilés [cinc inicial], Candal, Gimeno, 
Just, Calabuig i Martín. 

ÀRBITRES: Raimon Grases. Targetes: 
Gal·la Solé, del Bigues i Riells.

GOLS: 1-0, Ghirardello (p) min 5; 1-1, 
Ambrós, min. 7: 1-2, Paredes min 12; 
2-2 Ghirardello min 14; 2-3, Gimeno 
min 36 i 2-4, Gimeno min 38; 2-5, 
Avilés min 42 i 3-5, Igualada min 47.

guda amb ocasions a banda 
i banda. Dos gols seguits de 

Gimeno van motivar que Bru-
no Afonso demanés temps 
mort, però el marcador es va 
continuar eixamplant per a 

les visitants. Avilés va fer el 
2-5 de falta directa. Igualada 
va aconseguir el tercer per 
al Bigues a tres minuts pel 

final. Ghirardello, amb el 
cronòmetre a zero, va llançar 
una falta directa que va anar 
a fora.
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RESULTATS I CLASSIFICACIONS

BÀSQUET

Lliga EBA. Grup C

Santfeliuenc, 68 - Esparreguera, 59
Anagán Olivar, 62 - Valls, 61
Roser, 75 - Es Castell, 65
Sese, 88 - Martinenc, 84
Navàs, 67 - Barça, 78
Tarragona, 75 - CB Granollers, 80
Igualada, 70 - Helios, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santfeliuenc ...................15 14 1 1303 1062 29
 2.- Barça ...............................15 11 4 1175 944 26
 3.- Tarragona .......................15 9 6 1121 1044 24
 4.- Valls ................................15 9 6 1095 1031 24
 5.- Martinenc ......................15 9 6 1119 1038 24
 6.- Navàs ...............................15 8 7 1067 1048 23
 7.- CB Granollers .............. 15 8 7 1086 1116 23
 8.- Roser ...............................15 8 7 1009 995 23
 9.- Sese .................................15 7 8 998 1094 22
 10.- Anagán Olivar ................15 6 9 934 1017 21
 11.- Es Castell ........................15 5 10 999 1083 20
 12.- Esparreguera ..................15 5 10 995 1098 20
 13.- Igualada ..........................15 5 10 966 1042 20
 14.- Helios ..............................15 1 14 921 1176 16

Copa Catalunya. Grup 3

Sant Cugat Negre, 79 - Bàsquet Sant Boi, 75
AE Badalonès, 57 - CB Ripollet, 72
CB Tarragona B, 49 - Basket Almeda, 55
Vic-Universitat Vic, 69 - BC Tecla Sala, 72
CB Cerdanyola al Dia, 63 - UB Sant Adrià, 71
Sant Gervasi 1, 56 - CN Caldes, 72
Baricentro Barberà, 75 - Círcol Badalona, 64

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Cerdanyola al Dia ....14 13 1 1055 919 27
 2.- Sant Cugat Negre ..........14 12 2 1224 989 26
 3.- CB Ripollet .....................14 11 3 1097 991 25
 4.- Baricentro Barberà ........14 10 4 964 926 24
 5.- UB Sant Adrià ................14 8 6 985 971 22
 6.- El Círcol Badalona .........14 7 7 865 838 21
 7.- Basket Almeda ...............13 7 6 829 852 20
 8.- BC Tecla Sala..................14 6 8 1007 983 20
 9.- Bàsquet Sant Boi ...........14 5 9 902 997 19
 10.- Vic-Universitat Vic .......14 5 9 956 990 19
 11.- CB Tarragona B ..............14 4 10 877 930 18
 12.- CN Caldes .................... 14 4 10 818 954 18
 13.- AE Badalonès .................14 3 11 898 1007 17
 14.- Sant Gervasi 1.............. 13 2 11 852 982 15

Primera Categoria. Fase 
Prèvia-01

CB ADEPAF, 78 - UB Mir, 59
CB Salt, 80 - CB Blanes, 72
Ripotrans CB Lliçà, 45 - CB Granollers 2, 57
CB Argentona, 85 - Bàsquet Girona, 74
CESET, 81 - AECAM Malgrat, 80
El Masnou , 69 - CB Cabrera, 82

CE Palamós, 75 - CB Quart, 42

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Bàsquet Girona ..............14 12 2 1200 928 26
 2.- CESET .............................14 10 4 985 923 24
 3.- CB ADEPAF ...................14 10 4 1004 937 24
 4.- CB Argentona ................14 10 4 1103 983 24
 5.- UB Mir ............................14 9 5 1004 991 23
 6.- CB Granollers 2 ........... 14 9 5 934 862 23
 7.- CB Cabrera .....................14 6 8 993 1023 20
 8.- AECAM Malgrat ...........14 6 8 1030 1024 20
 9.- CB Salt ............................14 6 8 1009 1023 20
 10.- CB Blanes .......................14 5 9 934 971 19
 11.- CE Palamós ....................14 5 9 933 989 19
 12.- Ripotrans CB Lliçà ...... 14 4 10 851 974 18
 13.- El Masnou  .....................14 4 10 956 1097 18
 14.- CB Quart.........................14 2 12 891 1102 16

Segona Categoria

Maristes Ademar B, 62 - CB Calella, 53
CB Mollet B, 62 - Vilanova del Vallès, 52
Santa Susanna, 64 - CB Vilassar de Dalt, 59
CB Parets, 61 - CB Sant Celoni, 50
UER Pineda de Mar, 57 - Bàsquet Alella, 59
Mataró Parc Boet, 60 - CB Llinars, 65
Descansa: CB Les Franqueses

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- UER Pineda de Mar ......13 9 4 802 721 22
 2.- CB Mollet B ................. 12 10 2 876 740 22
 3.- CB Parets ..................... 12 10 2 781 659 22
 4.- CB Vilassar de Dalt .......13 8 5 887 807 21
 5.- CB Calella .......................13 7 6 825 822 20
 6.- Bàsquet Alella ................13 5 8 863 926 18
 7.- Vilanova del Vallès ..... 12 6 6 691 757 18
 8.- CB Les Franqueses ...... 12 6 6 843 838 18
 9.- Maristes Ademar B .......13 5 8 780 801 18
 10.- CB Llinars .................... 13 4 9 780 856 17
 11.- Santa Susanna................12 5 7 732 812 17
 12.- Mataró Parc Boet...........12 4 8 771 794 16
 13.- CB Sant Celoni ............ 12 2 10 690 788 14

Tercera Categoria

CB La Garriga, 83 - Canovelles BC, 71
Sabadell BQ Vallès, 67 - CB Castellar B, 66
Moldstock CB Mollet, 67 - Granollers 3, 77
Sant Quirze BC, 54 - CN Terrassa B, 47
Montmeló CB, 84 - Bàsquet Sant Pere B, 66
AB Ronçana, 65 - CN Caldes B, 57
St Jordi de Rubí B, 81 - CB L’Ametlla, 70

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB L’Ametlla ............... 14 11 3 997 807 25
 2.- St Jordi de Rubí B ..........14 11 3 1041 849 25
 3.- CB Granollers 3 ........... 14 11 3 976 855 25
 4.- Montmeló CB .............. 14 10 4 954 824 24
 5.- CB La Garriga .............. 14 9 5 941 854 23
 6.- Canovelles BC .............. 14 8 6 955 914 22
 7.- Moldstock CB Mollet .. 14 8 6 902 877 22
 8.- Bàsquet Sant Pere B ......14 7 7 957 906 21
 9.- CN Terrassa B ................14 6 8 831 936 20
 10.- CN Caldes B ................. 14 5 9 810 894 19

 11.- CB Castellar B ................14 4 10 945 1002 18
 12.- Sabadell BQ Vallès ........14 4 10 839 938 18
 13.- AB Ronçana ................. 14 3 11 830 1051 17
 14.- Sant Quirze BC ..............14 1 13 712 983 15

Femení. Copa Catalunya

C. Bianya Roser, 73 - Vilanova, 43
CEJ l’Hospitalet, 63 - Draft Gramanet, 65
CB Prat, 56 - EBAE Sese, 67
TGN Bàsquet A, 50 - AB Premià, 64
Safa Claror, 68 - Joventut les Corts, 80
CB Granollers 1, 43 - CB Igualada, 58
Tordera Unigirona, 56 - Manresa CBF, 64

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- C. Bianya Roser .............14 13 1 840 680 27
 2.- Manresa CBF .................14 11 3 845 719 25
 3.- AB Premià ......................14 10 4 792 707 24
 4.- Draft Gramanet .............14 9 5 887 783 23
 5.- Tordera Unigirona ........13 9 4 816 728 22
 6.- TGN Bàsquet A ..............13 7 6 706 701 20
 7.- Vilanova .........................14 6 8 791 854 20
 8.- Joventut les Corts .........14 6 8 804 817 20
 9.- CB Igualada ....................14 6 8 741 800 20
 10.- EBAE Sese ......................14 6 8 795 802 20
 11.- CEJ l’Hospitalet .............14 5 9 776 786 19
 12.- CB Prat ............................14 5 9 737 821 19
 13.- Bàsquet Safa Claror ......13 2 11 666 872 15
 14.- CB Granollers 1 ........... 13 1 12 599 725 14

FUTBOL

Futbol. Primera Catalana

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- FC Escala ....................15 11 2 2 31 14 35
 2.- EC Granollers .......... 15 9 3 3 30 14 30
 3.- UE Figueres ...............15 9 2 4 21 16 29
 4.- UE Vic .........................15 8 4 3 23 13 28
 5.- CF Lloret ....................15 8 3 4 26 17 27
 6.- CE EF Mataró .............15 6 4 5 20 22 22
 7.- CE Banyoles ...............15 6 3 6 15 15 21
 8.- CF Palamós.................15 6 2 7 20 24 20
 9.- UE Can Gibert............15 6 1 8 18 24 19
 10.- AEC Manlleu .............15 4 5 6 23 25 17
 11.- CF Caldes  ................ 15 5 1 9 23 29 16
 12.- CD Bescanó ................15 4 4 7 21 31 16
 13.- CF Torelló ..................15 4 3 8 19 26 15
 14.- EF Bosc de Tosca .......15 3 5 7 16 23 14
 15.- UE Mollet ................ 15 3 4 8 11 18 13
 16.- CF Parets ................. 15 1 8 6 15 21 11

Segona Catalana. Subgrup 2A

CE Navàs, 1 - CF Singuerlín, 1
Iberia At, 0 - CE Júpiter, 2
St Genís-Penitentes, 1 - CF Ametlla, 1
UD Parc, 6 - CF Lloreda, 3
CF Les Franqueses, 3 - UD Molletense, 1
Descansa: CF Racing Vallbona

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- UD Parc ......................16 11 2 3 38 16 35
 2.- CE Júpiter ...................16 10 4 2 33 14 34
 3.- CF Singuerlín.............16 8 4 4 29 17 28
 4.- UD Molletense ........ 15 8 3 4 27 17 27
 5.- CF Les Franqueses .. 16 7 3 6 22 23 24
 6.- CE Navàs .....................15 6 3 6 23 25 21
 7.- CF Racing Vallbona ...15 5 3 7 22 18 18
 8.- St Genís-Penitentes ..16 4 5 7 19 30 17
 9.- CF Ametlla ............... 15 3 3 9 20 34 12
 10.- Iberia At .....................15 3 2 10 22 46 11
 11.- CF Lloreda ..................15 2 4 9 20 35 10

Subgrup B

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Argentona ............16 11 4 1 35 16 37
 2.- CD Masnou ................15 8 2 5 34 26 26
 3.- FC Cardedeu ............ 15 7 4 4 30 19 25
 4.- UE Vilassar de Mar B 16 6 5 5 22 21 23
 5.- UD Molinos ...............15 5 6 4 19 17 21
 6.- UD Cirera ...................15 5 6 4 25 22 21
 7.- Juventus-Lloret .........15 5 5 5 30 27 20
 8.- CE Llavaneres ............15 5 5 5 20 24 20
 9.- At Sant Pol .................16 5 4 7 26 30 19
 10.- Premià CE...................16 4 2 10 22 40 14
 11.- CE Vilassar de Dalt ...16 2 1 13 18 39 7

Tercera Catalana. Grup 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CE Moià ......................17 12 1 4 39 26 37
 2.- UE Tona B...................17 10 3 4 32 23 33
 3.- Olímpic la Garriga... 17 10 3 4 31 26 33
 4.- St. Q. de Besora ..........17 8 5 4 31 26 29
 5.- FC Pradenc .................17 9 1 7 36 28 28
 6.- St Feliu de Codines . 17 8 3 6 33 27 27
 7.- UE Centelles ..............17 8 2 7 32 26 26
 8.- S Julià de Vilatorta ....17 7 5 5 34 33 26

 9.- OAR Vic ......................17 7 5 5 26 25 26
 10.- JE Santa Eugènia .......17 7 4 6 32 29 25
 11.- CF Folgueroles ..........17 7 3 7 34 29 24
 12.- CE Navàs B .................17 6 5 6 31 32 23
 13.- CE Aiguafreda ......... 17 5 5 7 34 40 20
 14.- UD Taradell B ............17 5 3 9 32 37 18
 15.- UE Seva .......................17 3 6 8 20 26 15
 16.- St Vicenç de Torelló ..17 4 3 10 20 30 15
 17.- CE Roda de Ter ..........17 3 3 11 19 37 12
 18.- CE Bigues ................. 17 3 2 12 26 42 11

Grup 9

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- CF Martorelles ........ 17 13 3 1 46 19 42
 2.- Vilanova del Vallès . 17 12 3 2 44 28 39
 3.- CD Montornès Norte 17 11 5 1 46 23 38
 4.- UE Canovelles ......... 17 12 1 4 40 13 37
 5.- FC Sant Celoni ......... 17 11 4 2 36 18 37
 6.- CE Llerona ............... 17 9 2 6 48 29 29
 7.- CF Parets B .............. 17 7 4 6 37 35 25
 8.- CF Vilamajor ........... 17 7 3 7 41 41 24
 9.- U. Santa Perpètua .....17 6 5 6 28 22 23
 10.- CE Llinars ................ 17 6 3 8 32 39 21
 11.- FC Cardedeu B ......... 17 4 6 7 36 33 18
 12.- CE Lliçà d’Amunt .... 17 5 3 9 37 46 18
 13.- CA Bellavista Milán 17 4 3 10 26 48 15
 14.- CF Montmeló UE .... 17 4 3 10 22 50 15
 15.- At. Vallès ................. 16 3 4 9 29 42 13
 16.- CF Palautordera ...... 17 3 3 11 29 44 12
 17.- CF Santa Eulàlia R .. 17 2 5 10 22 44 11
 18.- CF La Torreta .......... 16 2 2 12 18 43 8

Quata Catalana Grup 3

Cantonigròs - Vic Riuprimer, ajornat
La Gleva, 5 - Borgonyà, 1
Corcó, 2 - Gurb, 1
Ripoll, 2 - Santperenca, 0
Montesquiu, 1 - Vinyoles, 1
Santa Eugènia, 1 - Torelló, 2
Voltregà, 3 - Olímpic la Garriga, 1
Descansa: Ribetana

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- La Gleva ......................15 13 0 2 49 14 39
 2.- Olímpic la Garriga... 15 11 2 2 39 16 35
 3.- Cantonigròs ...............14 11 0 3 41 21 33
 4.- Corcó ...........................15 9 3 3 47 20 30
 5.- Gurb ............................15 9 2 4 39 29 29
 6.- Voltregà ......................15 8 1 6 39 24 25
 7.- Ripoll ..........................15 8 1 6 33 36 25
 8.- Santperenca ...............15 7 0 8 25 29 21
 9.- Torelló ........................15 6 2 7 18 19 20

COPA CATALUNYALLIGA EBA

Tarragona 

EL 9 NOU

El CB Granollers va necessi-
tar una pròrroga per situar-
se de nou amb balanç positiu 
–vuit victòria i set derro-
tes– després d’imposar-se a 
l’Ibersol CB Tarragona per 
75 a 80, i trencar així, la ratxa 
de sis victòries consecutives 
que acumulava l’equip tarra-
goní, que va ser qui va forçar 
la pròrroga a cinc segons del 
final.

Els de Toni Olivares van 
començar amb un parcial de 
0-6 a favor que el Tarragona 
va eixugar amb el pas dels 
minuts per arribar al final 
del primer quart amb avan-

Ibersol CB Tarragona 75

Mendes (3), Fernández (6), Duch 
(15), Doche (13) i Ndour (16) [cinc 
inicial]; Buscail (6), Miguel (4), 
Moreno (5), Estebanell (7) i Guixens.

CB Granollers 80

Salmerón (3), Àlex Castro (13), Seidi 
(9), Murciano (2) i Homs (11) [cinc 
inicial]; Serra (14), Cervantes, Iván 
Castro, Viñallonga (2), Auró (20), 
Torné (2) i Maspons (4).

ÀRBITRES: Carlos Aznar i Lorenzo Fau. Van eliminar per cinc faltes personals a 
Ndour de l’Ibersol CB Tarragona.

PARCIALS: 13-12 [primer quart]; 32-31 [descans]; 45-50 [tercer quart]; 66-66 
[final] i 75-80 [pròrroga].

Àlex Castro esdevé clau amb dos triples al temps extra

El CB Granollers s’imposa  
al Tarragona a la pròrroga

tatge mínim. Un avantatge 
que va capgirar a l’inici del 
segon quart el Granollers, 
que va arribar a disposar de 
nou punts de marge que el 
Tarragona va tornar a dissi-
par abans del descans.

El frec a frec va continuar 
després del pas pels vestidors 

amb alternatives i avantatges 
curts que van conduir a la 
pròrroga amb una cistella de 
Ndour a cinc segons del final. 
Al temps extra va ser clau 
la figura d’Àlex Castro, amb 
dos triples i una recuperació 
de pilota que van segellar la 
victòria.

El CN Caldes agafa aire 
i aprofundeix la crisi de 
resultats del Sant Gervasi
Sant Gervasi 56

Rusom (16), Parera (5), Rabassó (7), 
Montes (2) i Fey (8) [cinc inicial]; 
Caminal (4), Orois (3), Díaz (5), 
Reina (6) i Vázquez.

CN Caldes 72

Herrero (8), Morales (25), Costa (2), 
Ruiz (7) i Tejada (3) [cinc inicial]; 
Marzo (2), Villanueva (2), Pelecha (4), 
Ponsa (14), Rebellón (2) i Peig (3).

ÀRBITRES: Samuel Maldonado i Adrià Solís. Van eliminar per cinc faltes 
personals a Fey i Caminal del Sant Gervasi. Van assenyalar faltes tècniques a 
Parera i a la banqueta del Sant Gervasi.

PARCIALS: 8-14 [primer quart]; 20-29 [descans]; 38-52 [tercer quart] i 56-72.

Mollet del Vallès 

EL 9 NOU

El CN Caldes va aprofundir 
una mica més en la crisi de 
resultats del Sant Gervasi en 
imposar-se a l’equip molletà 
per un clar 56 a 72 en el derbi 
vallesà que encetava la sego-
na volta de la competició. 
Els calderins, que ja s’havien 

imposat als molletans al pri-
mer partit de la temporada, 
van tornar a ser superiors 
aquest dissabte, i es van 
posar al davant al marcador 
des de l’inici i va ampliar de 
mica en mica les distàncies 
amb Jesús Morales com a 
referència ofensiva –autor de 
25 punts i de tres dels quatre 
triples del seu equip.
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	10.-	Vinyoles	......................15	 6	 1	 8	 34	 46	 19
	11.-	Vic	Riuprimer	............14	 5	 2	 7	 23	 31	 17
	12.-	Montesquiu	...............15	 5	 2	 8	 28	 38	 17
	13.-	Santa	Eugènia	............15	 2	 1	 12	 21	 45	 7
	14.-	Borgonyà	....................15	 2	 1	 12	 21	 51	 7
	15.-	Ribetana	.....................14	 0	 0	 14	 15	 53	 0

Grup 4

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Sant	Hilari	..................16	 13	 2	 1	 55	 16	 41
	 2.-	Castellterçol	...............16	 11	 3	 2	 53	 22	 36
	 3.-	Balenyà	.......................16	 12	 0	 4	 50	 21	 36
	 4.- Ol. La Garriga B ....... 16 11 2 3 44 20 35
	 5.-	OAR	Vic	......................16	 10	 2	 4	 35	 25	 32
	 6.- Sant Feliu ................ 16 7 4 5 36 22 25
	 7.-	Calldetenes	................16	 6	 6	 4	 37	 33	 24
	 8.-	Collsuspina	................16	 6	 3	 7	 40	 39	 21
	 9.-	Taradell	C	...................16	 6	 1	 9	 27	 29	 19
	10.-	Tona	............................16	 6	 1	 9	 29	 42	 19
	11.- Figaró ....................... 16 4 5 7 21 31 17
	12.-	Riudeperes	.................16	 5	 2	 9	 27	 48	 17
	13.-	Seva	.............................16	 4	 4	 8	 22	 41	 16
	14.-	Viladrau	......................16	 4	 3	 9	 18	 38	 15
	15.-	Centelles	....................16	 2	 1	 13	 22	 58	 7
	16.- Aiguafreda............... 16 1 1 14 24 55 4

Grup 11

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- PBB La Roca ............. 13 9 4 0 34 16 31
	 2.- La Torreta B ............. 14 8 4 2 40 24 28
	 3.- AE l’Ametlla ............ 14 8 4 2 35 25 28
	 4.- Corró d’Amunt ........ 14 6 4 4 37 32 22
	 5.- Ramassà ................... 13 5 6 2 34 20 21
	 6.- Santa Agnès ............. 14 5 5 4 45 30 20
	 7.- CF L’Ametlla B ........ 14 6 2 6 31 24 20
	 8.- Vilamajor B ............. 14 5 3 6 40 48 18
	 9.- At. Vallès B .............. 14 3 5 6 17 22 14
	10.- Canovelles B ............ 14 4 1 9 26 40 13
	11.- Llinars B .................. 13 3 3 7 20 29 12
	12.- E Pia Granollers ...... 14 3 1 10 33 55 10
	13.- Sant Celoni B ........... 13 2 2 9 14 41 8

Grup 12

Caldes B,	3	-	F	Base	Sentmenat,	0
Sant Fost,	2	-	Lliçà de Vall,	6
Molletense,	0	-	AD	Ripollet,	2
UE Mollet B,	3	-	Palau-Solità	i	P,	2
CD	Sentmenat,	1	-	Polinyà,	7
Lliçà d’Amunt,	0	-	La Llagosta,	11
Descansa:	Martorelles B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Polinyà	........................14	 12	 1	 1	 47	 13	 37
	 2.- UE Mollet B ............. 14 11 3 0 53 13 36
	 3.- La Llagosta .............. 13 10 0 3 47 18 30
	 4.- Lliçà de Vall ............. 14 9 2 3 48 20 29
	 5.-	AD	Ripollet	................14	 7	 3	 4	 31	 15	 24
	 6.- Martorelles B .......... 13 7 2 4 50 27 23
	 7.- Molletense............... 14 5 3 6 36 31 18
	 8.-	Palau-Solità	i	P	..........14	 5	 2	 7	 43	 30	 17
	 9.- Caldes B ................... 14 5 1 8 37 37 16
	10.-	F	Base	Sentmenat	......14	 4	 2	 8	 33	 29	 14
	11.- Sant Fost .................. 14 4 1 9 35 42 13
	12.-	CD	Sentmenat	...........14	 1	 0	 13	 8	 73	 3
	13.- Lliçà d’Amunt.......... 14 0 0 14 10 130 0

Futbol Femení. Preferent. 
Subgrup 1.B

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	UE	Porqueres	.............17	 13	 4	 0	 48	 15	 43
	 2.- PBB La Roca ............. 17 11 1 5 37 22 34
	 3.-	FC	Girona	...................17	 9	 4	 4	 40	 21	 31
	 4.-	AE	Santa	Susanna	.....17	 9	 4	 4	 50	 30	 31
	 5.-	FC	Cerdanyola	...........17	 9	 3	 5	 38	 34	 30
	 6.-	FC	Martinenc	.............17	 6	 2	 9	 38	 41	 20
	 7.-	CE	Pontenc	.................17	 5	 2	 10	 29	 47	 17
	 8.-	EE	Guineueta	.............17	 5	 2	 10	 25	 45	 17
	 9.- CF Palautordera ...... 17 3 1 13 21 42 10
	10.- CE Llerona ............... 17 3 1 13 27 56 10

 FUTBOL SALA

Futbol Sala. Tercera Divisió 
Estatal. Grup 1

Prosperitat,	8	-	Montcada,	2
Unió	Sta.	Coloma,	4	-	Gràcia	FS,	1
Sant	Quirze	Vallès,	4	-	Ol.	Floresta,	2
St.	Joan	Vilassar,	11	-	Estel	Vallseca,	3
Castellar,	4	-	CN Caldes,	4
FS Parets,	2	-	Arenys	de	Munt,	0
Vacarisses,	4	-	Rubí,	4
Mataró,	3	-	Montsant,	3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Montsant	....................14	 11	 1	 2	 60	 43	 34
	 2.-	Sant	Quirze	Vallès.....14	 8	 3	 3	 64	 42	 27
	 3.-	Rubí.............................14	 8	 2	 4	 61	 42	 26
	 4.-	Unió	Sta.	Coloma	......14	 8	 0	 6	 66	 46	 24
	 5.-	St.	Joan	Vilassar	.........14	 7	 2	 5	 69	 64	 23
	 6.-	Ol.	Floresta.................14	 6	 4	 4	 53	 44	 22
	 7.-	Prosperitat	.................14	 6	 3	 5	 53	 57	 21
	 8.-	Arenys	de	Munt	........14	 6	 2	 6	 54	 54	 20
	 9.- CN Caldes ................ 14 6 2 6 52 64 20
	10.-	Gràcia	FS	....................14	 5	 2	 7	 63	 67	 17
	11.-	Estel	Vallseca	.............14	 5	 2	 7	 43	 50	 17
	12.-	Mataró	........................14	 4	 5	 5	 51	 60	 17
	13.- FS Parets .................. 14 5 1 8 50 49 16
	14.-	Montcada	...................14	 3	 4	 7	 41	 65	 13
	15.-	Castellar	.....................14	 2	 5	 7	 52	 62	 11
	16.-	Vacarisses	...................14	 1	 4	 9	 41	 64	 7

Divisió d’Honor Catalana. 
Grup 1

R.	Santa	Coloma	,	2	-	Girona	EFS,	1
Sant	Julià	de	Ramis,	1	-	Unión	Sta.	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. G. 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

Primera Estatal. Grup C

Palautordera-Salicru,	29	-	C	Zaragoza,	27
Ereintza,	21	-	Elgoibar,	22
Egia-Teila,	20	-	Helvetia	Anaitasuna,	29
BM	Barakaldo,	31	-	Tolosa	Eskubaloia,	29
CBM	Romo	Broker	,	38	-	BM	Tarazona,	32
Beti-Onak,	24	-	Uharte,	27
Hondarribia-Bidasoa,	34	-	Trapagaran,	31
San	Antonio,	25	-	Eibar	Eskubaloia,	31

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Helvetia	Anaitasuna	.16	 14	 1	 1	 476	 373	 29
	 2.-	CBM	Romo	Broker		...16	 13	 1	 2	 512	 378	 27
	 3.-	C	Zaragoza	.................17	 13	 0	 4	 526	 433	 26
	 4.-	Eibar	Eskubaloia	.......17	 11	 1	 5	 517	 457	 23
	 5.-	Tolosa	Eskubaloia	.....17	 10	 3	 4	 496	 445	 23
	 6.-	Trapagaran	.................17	 10	 1	 6	 487	 455	 21
	 7.-	Uharte.........................17	 9	 1	 7	 444	 432	 19
	 8.-	Hondarribia-Bidasoa	17	 7	 3	 7	 488	 504	 17
	 9.- Palautordera-Salicru 17 8 1 8 471 493 17
	10.-	Egia-Teila	...................17	 7	 1	 9	 471	 503	 15
	11.-	Beti-Onak	...................17	 6	 1	 10	 489	 504	 13
	12.-	Ereintza	......................17	 5	 2	 10	 426	 448	 12

	13.-	BM	Tarazona	..............17	 4	 1	 12	 485	 536	 9
	14.-	BM	Barakaldo	............17	 4	 1	 12	 435	 530	 9
	15.-	Elgoibar	......................17	 2	 2	 13	 364	 479	 6
	16.-	San	Antonio	...............17	 2	 0	 15	 407	 524	 4

Grup D

KH-7 BM Granollers,	41	-	CH	Poblenou,	31
Joventut	Mataró,	19	-	H	Terrassa,	19
St	E	Sesrovires,	29	-	St E Palautordera,	30
H	Banyoles,	22	-	H	Sant	Joan	Despí,	23
UE	Sarrià,	29	-	Mubak BM La Roca,	28
Sant	Cugat	-	Sant	Martí	Adrianenc,	ajornat
H	Esplugues,	26	-	CH	Bordils,	26
OAR	Gràcia,	28	-	La	Salle	Montcada,	28

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- KH-7 BM Granollers 17 15 1 1 603 490 31
	 2.-	OAR	Gràcia	Sabadell	17	 12	 1	 4	 582	 535	 25
	 3.-	H	Sant	Cugat	..............16	 11	 3	 2	 500	 455	 25
	 4.-	H	Sant	Joan	Despí	.....17	 11	 3	 3	 519	 479	 25
	 5.-	H	Esplugues	...............17	 11	 2	 4	 497	 451	 24
	 6.- Mubak BM La Roca . 17 11 1 5 540 475 23
	 7.-	La	Salle	Montcada	.....17	 10	 3	 4	 510	 482	 23
	 8.- St E Palautordera .... 17 9 1 7 545 537 19
	 9.-	UE	Sarrià	....................17	 6	 1	 10	 494	 502	 13
	10.-	CH	Bordils	..................17	 4	 4	 9	 477	 494	 12
	11.-	St	E	Sesrovires	...........17	 5	 1	 11	 533	 564	 11
	12.-	Sant	Martí	Adrianenc	16	 4	 1	 11	 647	 456	 9
	13.-	H	Banyoles	.................17	 4	 1	 12	 510	 562	 9
	14.-	H	Terrassa	..................17	 3	 3	 11	 463	 774	 9
	15.-	Joventut	Mataró	........17	 2	 2	 13	 459	 515	 6
	16.-	CH	Poblenou..............17	 3	 0	 14	 450	 558	 6

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,	32	-	Sant	Cugat	B,	31

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- Handbol La Garriga 14 11 0 3 402 354 22
	 2.-	Sant	Cugat	B	..............14	 8	 1	 5	 446	 405	 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	................14	 5	 0	 9	 403	 418	 10
	 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

Igualada,	36	-	CH	Valldoreix,	25
AEH Les Franqueses,	29	-	Espanyol	B,	29
BM	Polinyà,	40	-	CH	Vilanova	Geltrú,	39
BiB BM Granollers	-	Poblenou	B,	sr.
BM	Barberà,	24	-	Handbol	Égara,	36
Descansa:	CH	Martorell

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	BM	Polinyà	.................13	 13	 0	 0	 516	 418	 26
	 2.-	CH	Vilanova	Geltrú	..13	 9	 1	 3	 442	 403	 19
	 3.-	Igualada	......................13	 8	 0	 5	 448	 375	 16
	 4.-	Handbol	Égara	...........13	 8	 0	 5	 449	 389	 16
	 5.- AEH Les Franqueses 13 5 3 5 397 423 13
	 6.-	CH	Valldoreix	............12	 5	 0	 7	 363	 353	 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	................12	 4	 1	 7	 333	 372	 9
	10.-	Espanyol	Handbol	B	..13	 2	 2	 9	 346	 403	 6
	11.-	Handbol	Poblenou	B	.12	 2	 0	 10	 344	 439	 4

Primera Fase-B

CEH	BCN	Sants	-	CH Canovelles,	sr.
St	Esteve	Sesrovires,	27	-	Sant	Llorenç,	30
Sant	Joan	Despí	B,	29	-	Handbol	Súria,	25
Joventut	Mataró	B,	35	-	Ràpid	Cornellà,	35
OAR	Gràcia,	41	-	St E. Palautordera B,	22
Descansa:	Lleida	HC

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	OAR	Gràcia	SBD		.......12	 11	 0	 1	 382	 293	 22
	 2.-	CEH	BCN	Sants	.........12	 9	 1	 2	 348	 291	 19
	 3.-	CH	Ràpid	Cornellà	....12	 7	 3	 2	 365	 333	 17
	 4.-	Sant	Joan	Despí	B	......13	 7	 1	 5	 373	 367	 15
	 5.-	Handbol	Súria............13	 7	 0	 6	 351	 331	 14
	 6.-	CH	Sant	Llorenç	........13	 6	 2	 5	 352	 363	 14
	 7.-	Lleida	HC	...................12	 6	 1	 5	 363	 334	 13
	 8.- St E. Palautordera B 13 4 0 9 370 422 8
	 9.-	St	Esteve	Sesrovires	..13	 3	 1	 9	 346	 395	 7

	10.-	Joventut	Mataró	B	....13	 2	 1	 10	 357	 428	 5
	11.- CH Canovelles ......... 12 2 0 10 305 355 4

Segona Catalana. Primera 
Fase-A

Handbol	Fornells,	33	-	Handbol	Terrassa,	33
GEIEG,	31	-	Handbol	Llavaneres,	27
UE	Sarrià	-	Salle	Bonanova	Atl,	sr.
CH	Bordils	C	-	Esplugues	C,	sr.
Garbí	de	Palafrugell,	41	-	Cerdanyola	CH,	36
La	Salle	Montcada,	22	-	Coop.	Sant	Boi,	22
CH Sant Fost,	36	-	Handbol	Banyoles,	29
Descansa:	Esp	Castelldefels

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Handbol	Fornells	......13	 11	 2	 0	 404	 306	 24
	 2.-	Coop.	Sant	Boi	...........13	 8	 4	 1	 372	 352	 20
	 3.-	Handbol	Terrassa	......13	 8	 2	 3	 397	 343	 18
	 4.-	Handbol	Banyoles	.....14	 8	 1	 5	 461	 420	 17
	 5.-	GEIEG	.........................13	 8	 0	 5	 418	 371	 16
	 6.-	Handbol	Llavaneres	..13	 5	 4	 4	 360	 347	 14
	 7.- CH Sant Fost ............ 13 6 2 5 421 428 14
	 8.-	Salle	Bonanova	Atl	....12	 6	 2	 4	 332	 359	 14
	 9.-	Esp	Castelldefels	.......13	 5	 1	 7	 372	 364	 11
	10.-	CH	La	Salle	Montcada	13	 4	 2	 7	 333	 362	 10
	11.-	UE	Sarrià	....................12	 4	 0	 8	 319	 356	 8
	12.-	Cerdanyola	CH	..........13	 3	 2	 8	 421	 470	 8
	13.-	CH	Bordils	C	..............12	 3	 1	 8	 332	 347	 7
	14.-	Garbí	de	Palafrugell	..13	 3	 1	 9	 323	 390	 7
	15.-	Esplugues	C	...............12	 2	 0	 10	 318	 368	 4

Grup B

Handbol	Molins,	37	-	CE	Maristes	Rubí,	23
CH	Vic,	32	-	Palautordera Salicru,	25
Handbol	Sant	Quirze,	20	-	AE	Aula,	25
FH	Sant	Vicenç,	30	-	CH	Castellbisbal,	29
CH	Sant	Andreu,	35	-	CH	Cambrils,	32
H	Sant	Cugat	C,	33	-	Handbol	Berga,	25
Handbol	Ribes,	31	-	CE	Tortosa,	28
Descansa:	CH Vilamajor B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	AE	Aula	.......................13	 11	 1	 1	 371	 299	 23
	 2.-	CH	Sant	Andreu	........13	 9	 2	 2	 447	 398	 20
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........13	 10	 0	 3	 448	 407	 20
	 4.-	CH	Castellbisbal........13	 8	 1	 4	 394	 371	 17
	 5.-	Handbol	Ribes	...........13	 8	 0	 5	 416	 364	 16
	 6.-	Handbol	Sant	Quirze	13	 8	 0	 5	 376	 373	 16
	 7.-	H	Sant	Cugat	C	..........13	 6	 2	 5	 366	 374	 14
	 8.-	Handbol	Berga	...........13	 6	 1	 6	 383	 381	 13
	 9.- Palautordera Salicru 13 6 1 6 408 412 13
	10.-	CH	Cambrils	..............13	 6	 0	 7	 417	 407	 12
	11.-	CH	Vic	.........................13	 5	 1	 7	 373	 377	 11
	12.-	Handbol	Molins	........13	 5	 1	 7	 362	 374	 11
	13.-	CE	Tortosa	..................14	 2	 0	 12	 390	 450	 4
	14.- CH Vilamajor B ....... 13 1 2 10 362 422 4
	15.-	CE	Maristes	Rubí	......13	 1	 0	 12	 361	 465	 2

Tercera Catalana.
Primera Fase. Grup B

Handbol	Gavà,	20	-	OAR	Gràcia	Sabadell,	19
Vilanova	Blau,	31	-	S	Andreu	de	la	Barca,	36
BM	Pau	Casals	-	J Vallag la Llagosta,	sr.
Montmeló,	28	-	Laietà	Argentona,	22
CH	Sant	Llorenç,	26	-	CE	BCN	Sants,	24
Descansa:	CEH	Vendrell

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- Montmeló Darmax . 13 10 2 1 379 323 22
	 2.-	S	Andreu	de	la	Barca	.13	 10	 2	 1	 372	 318	 22
	 3.-	HC	Laietà	Argentona	13	 8	 2	 3	 363	 333	 18
	 4.-	Handbol	Gavà	............13	 7	 0	 6	 326	 334	 14
	 5.- J Vallag la Llagosta .. 12 6 0 6 346 335 12
	 6.-	CEH	Vendrell	.............12	 6	 0	 6	 313	 308	 12
	 7.-	CE	BCN	Sants.............13	 5	 1	 7	 323	 344	 11
	 8.-	CH	Sant	Llorenç	........12	 3	 2	 7	 338	 346	 8
	 9.-	CH	Vilanova	Blau	......13	 4	 0	 9	 390	 415	 8
	10.-	OAR	Gràcia	Sabadell	12	 3	 1	 8	 327	 367	 7
	11.-	BM	Pau	Casals	...........12	 2	 0	 10	 311	 365	 4

Femení. Divisió d’Honor 
Femenina

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

EÓN	Alicante,	20	-	H	Mislata,	33
BM	Castellón,	24	-	O	Lleida,	23
Joventut	Mataró,	31	-	CH	Amposta,	29
Sant	Vicenç,	24	-	OAR	Gràcia	Sabadell,	24
H	Gavà,	29	-	Mubak BM La Roca,	34
Levante	Marni,	31	-	BM	Benidorm,	21
H	Sant	Joan	Despí,	29	-	H	Onda,	24

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	H	Mislata	....................17	 15	 1	 1	 491	 376	 31
	 2.-	OAR	Gràcia	Sabadell	17	 13	 2	 2	 510	 435	 28
	 3.-	FH	Sant	Vicenç	..........17	 11	 2	 4	 435	 402	 24
	 4.-	Joventut	Mataró	........17	 10	 3	 4	 453	 408	 23
	 5.- Mubak BM La Roca . 17 10 2 5 487 463 22
	 6.-	H	Sant	Joan	Despí	.....17	 9	 1	 7	 442	 428	 19
	 7.-	H	Onda	.......................17	 9	 1	 7	 484	 478	 19
	 8.-	EÓN	Alicante	.............17	 8	 2	 7	 449	 432	 18
	 9.-	Levante	Marni	...........17	 6	 1	 10	 432	 431	 13
	10.-	O	Lleida	......................17	 5	 0	 12	 409	 453	 10
	11.-	BM	Benidorm	............17	 4	 2	 11	 408	 458	 10
	12.-	H	Gavà	........................17	 4	 0	 13	 423	 462	 8
	13.-	CH	Amposta	...............17	 3	 1	 13	 396	 482	 7
	14.-	BM	Castellón	.............17	 3	 0	 14	 366	 477	 6

 HOQUEI

Hoquei. Parlem OK Lliga

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Barça	...........................16	 15	 1	 0	 94	 25	 46
	 2.-	Deportivo	Liceo	.........16	 13	 0	 3	 69	 28	 39
	 3.-	CE	Noia	Freixenet	.....16	 11	 2	 3	 64	 36	 35
	 4.-	Reus	Deportiu	...........15	 11	 1	 3	 52	 34	 34
	 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	16	 3	 3	 10	 24	 55	 12
	12.-	PHC	Sant	Cugat.........16	 3	 2	 11	 31	 58	 11
	13.-	CE	Arenys	de	Munt...16	 2	 3	 11	 39	 70	 9
	14.-	CP	Vilafranca	.............15	 0	 1	 14	 23	 65	 1

OK Lliga Plata Sud

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	SHUM	Frit	Ravich	....12	 8	 1	 3	 48	 33	 25
	 2.-	CP	Rivas	las	Lagunas	12	 7	 3	 2	 48	 26	 24
	 3.-	CH	Palafrugell	...........12	 7	 2	 3	 43	 29	 23
	 4.-	Martinelia	Manlleu	..12	 7	 2	 3	 37	 24	 23
	 5.-	Lleidanet	HC	Alpicat	12	 7	 2	 3	 41	 29	 23
	 6.-	CP	Vic	.........................12	 6	 3	 3	 46	 33	 21
	 7.-	CP	Alcobendas	...........12	 5	 4	 3	 39	 33	 19
	 8.-	Wings	SD	Espanyol	..12	 5	 2	 5	 26	 35	 17
	 9.-	CP	Tordera	.................12	 3	 3	 6	 31	 38	 12
	10.- CHP Sant Feliu ........ 12 2 1 9 22 49 7
	11.-	CP	Las	Rozas	..............12	 1	 2	 9	 35	 57	 5
	12.-	Colegio	Alameda	.......12	 1	 1	 10	 28	 58	 4

Femení. OK Lliga Iberdrola

ORKLA Bigues Riells,	3	-	PHC	Sant	Cugat,	5
Deportivo	Liceo,	7	-	Cerdanyola	CH,	2
CP	Manlleu,	7	-	CH	Mataró,	5
CP	Las	Rozas,	1	-	Palau	de	Plegamans,	4
Lleidanet	HC	Alpicat,	1	-	Telecable	HC,	5
CP	Esneca	Fraga,	5	-	Igualada	Femení,	3
CP	Vila-Sana,	7	-	CP	Voltregà,	1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Palau	de	Plegamans	..15	 13	 2	 0	 77	 24	 41
	 2.-	CP	Vila-Sana	..............15	 12	 2	 1	 58	 26	 38
	 3.-	Telecable	HC..............15	 10	 3	 2	 63	 24	 33
	 4.-	CP	Manlleu	................15	 10	 0	 5	 54	 36	 30
	 5.-	CP	Esneca	Fraga	........15	 9	 3	 3	 29	 24	 30
	 6.-	Deportivo	Liceo	.........15	 7	 1	 7	 45	 41	 22
	 7.-	CH	Mataró	.................15	 6	 2	 7	 37	 47	 20
	 8.-	PHC	Sant	Cugat.........15	 5	 3	 7	 39	 39	 18
	 9.- ORKLA Bigues Riells 15 5 3 7 44 51 18
	10.-	CP	Voltregà	................15	 5	 2	 8	 36	 43	 17
	11.-	Cerdanyola	CH	..........15	 5	 1	 9	 39	 57	 16
	12.-	Igualada	Femení	........15	 4	 0	 11	 41	 76	 12
	13.-	CP	Las	Rozas	..............15	 2	 1	 12	 24	 47	 7
	14.-	Lleidanet	HC	Alpicat	15	 0	 1	 14	 27	 78	 1
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	 	 	 	 PUBLICITAT Serveis

Cada 3r dilluns de 
cada mes EL 9 NOU
publica un suplement 
mensual íntegrament 
dedicat al Moianès

:

ESPECIAL
BAIX MONTSENY

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

EDICIÓ OSONA I EL RIPOLLÈS:
93 889 49 49 o per correu electrònic
publicitat@vic.el9nou.com

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

Per contactar podeu trucar a:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

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

Per contactar podeu trucar a:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

BAIX MONTS NYE

IENTAL

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

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

Residència assistida
Centre de dia

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

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

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

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

gUIA mèdICA

Monogràfic especial 
Sobre els objectius 
de desenvolupament 
sostenible

Cada últim dilluns 
de cada mes

Dilluns, 30 de gener de 2023 31

Cardedeu. Donació de sang. 
Sala Polivalent de la Tèxtil 
Rase. 17.00.

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

Vine a jugar a Scrabble en 
català. Trobades obertes per 
a tothom. Servei Local de 
Català. 17.00.

Prepara’t per la prova ACTIC 
mitjà. Activitat virtual. 
Formació digital per a adults. 
Granollers. 17.30.

Enfeina’t. Club de Feina 
Jove. Gra. Equipament juve·
nil. 17.30.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Inici del taller de sevillanes. 
Organitza Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
Centre Cívic i Cultural La 
Fàbrica. 10.30.

Dijous 2

Granollers. Presentació del 
llibre. Historia gráfica de la 
Guerra Civil, amb Jordi Riera 
Pujal i Jaume Capdevila Kap, 
autors. Anònims. 18.30.

Presentació del llibre El 
legado, de Miguel Pajares, 
editat per Alrevés. En col·
laboració amb la secció cul·
tural de Comissions Obreres. 
Llibreria La Gralla. 19.00.

Presentació de llibre. 
Miradas desde el puente, 
de Concha Mateo. Abacus. 
19.00.

Gualba. Taller de pintura 
amb vi. Exposició, tast de vi, 
aperitiu. Espai de creació de 
la masia Can Figueres. 12.00.

Dilluns 30

L’Ametlla del Vallès. 
Converses en francès. 
Biblioteca Josep Badia i 
Moret. 19.00.

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

Club de lectura. De la litera·
tura a la música i el cinema. 
Teatre, de Georg Büchner i 
Imre Madách. Amb Francesc 
Viñas, professor de literatu·
ra. Biblioteca Roca Umbert. 
18.00.

Club de lectura. Sobre El 
tercer casament, de l’edito·
rial Trotalibros, amb el seu 
editor, Jan Arimany. Espai 
Gralla. 19.00.

Llinars del Vallès. Trobada 
per compatir el dol. “El dol. 
Aprendre a acceptar la pèr·
dua”. Impartida per Maika 
Bakaikoa, psicòloga clínica i 
especialista en dolor crònic 
i dol. Organitza Dones de 
Llinars del Vallès. Biblioteca 
Can Casas. 18.30.

Mollet del Vallès. Xerrada. 
“Un jubilat a la universitat”, 
a càrrec de Joaquim Pifarré, 
enginyer, humanista i histo·
riador de l’art.  Col·laborador 
i voluntari pel coneixement 
del Departament de Gent 
Gran. Ateneu Gran. 18.00.

Montornès del Vallès. 
Converses en alemany. 

Biblioteca Municipal. 18.45.

Parets del Vallès. Groupe 
de conversation en français. 
A càrrec de Marlen Castro. 
Biblioteca Can Rajoler. 18.30.

Sant Feliu de Codines. 
Campanya de donació de 
sang. Organitza Banc de Sang 
i Teixits. Centre Cívic La 
Fonteta. 10.00.

Vilanova del Vallès. Taller 
de costura. A partir de 6 
anys. Biblioteca Municipal 
Contravent. 17.00.

Taller de lectura en veu 
alta. Adreçat a infants a 
partir de sis anys. Biblioteca 
Contravent. 17.00.

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

Dimarts 31

L’Ametlla del Vallès. Taller 
de defensa personal femeni·
na. Formació. Escola Bertí. 
19.30.

La Garriga. “L’art de la 
màgia”. A càrrec de Jordi 
Quimera, il·lusionista, 
Organitza Aula de la 
Universitat a l’Abast de la 
FUHM. Teatre el Patronat. 
18.30.

Granollers. Taller Trac. A càr·
rec d’Amaia Ruano i Francesc 

Hormigon. Activitat adreça·
da a l’alumnat de GP. Teatre 
Auditori de Granollers. 
17.00.

Xerrada de l’AGEVO. 
“Com s’ha anat construint 
l’estatus de la dona a 
l’Islam”, a càrrec de 
Dolors Bramon, doctora 
en Filosofia i Lletres, en 
Geografia i Història. Sala 
d’actes del Museu de 
Granollers. 18.30.

La Llagosta. L’Hora del 
Conte. Un color propi, a càr·
rec d’Un conte al sac. Centre 
Cultural Can Pelegrí. 18.15.

Llinars del Vallès. Story 
Time. The Gruffalo, a càr·
rec de Cambridge School. 
Activitat gratuïta per 

a infants de 3 a 7 anys. 
Biblioteca Can Casas. 17.30.

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

Sant Fost de Campsentelles. 
Contes per a nadons. A la 
voreta dels núvols, a càrrec 
de la companyia Patawa. 
Biblio@teneu. 17.00.

Vilanova del Vallès. Taller 
de lectura en veu alta. 
Adreçat a infants a par·
tir de sis anys. Biblioteca 
Contravent. 17.00.

Dimecres 1

L’Ametlla del Vallès. Xarxa 
digital. Sala Polivalent. 
18.00.

AGENDA SANT FOST DE C. 
‘A LA VORETA DELS 
NÚVOLS’. PATAWA. 
Biblio@teneu. 
Dimarts 31, 17.00.
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Exclusiu
pEr als
subscriptors

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.

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

barcEloNaVic

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

mares!
Divendres 3 de febrer a les 20.00

Teatre

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

saNta EuGèNia DE bErGa

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

saNta EuGèNia DE bErGa

2X1
EN LES

VISITES A LA
GRANjA

2X1
EN LA
VISITA

GuIADA

VilaDrau

Dte. de

30
per viatge.

VicGraNollErs

20%
A LES

pòLISSES

Ensenyament

pROmOcIó VàLIDA DuRANT TOT L’ANy

matrícula gratuïta
Per a nous alumnes
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CINEMES 

Cinema Esbarjo

Cardedeu

El dEspErtar dE María
Dirigida per Lauriane Escaf-
fre i Yvo Muller. Amb Karin 
Viard, Grégory Gadebois, 
Noée Abita, Philippe Uchan i 
Lauriane Escaffre. Comèdia.
dj.	 20.00.

Cinema Edison

Granollers

EMily (VO)
Dirigida per Frances 
O’Connor. Amb Emma 
Mackey, Adrian Dunbar, 
Oliver Jackson-Cohen, 
Gemma Jones, Fionn 
Whitehead i Alexandra 
Dowling. 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, Sire-
na Segura, Alan Miranda, 
Eneko Otero i Florentino 
Fernández. Comèdia.
dl.	 18.15.
dt.	 18.15.
dc.	 18.15.
dj.	 18.15.

aVatar 2: El sEntidO 
dEl aGua 
Dirigida per James 
Cameron. Amb Sam 
Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver, Kate 
Winslet, Stephen Lang, 
Cliff Curtis, Joel David 
Moore, Giovanni Ribisi i 
Edie Falco. Ciència ficció.
dl.	 18.30.
dt.	 18.30.
dc.	 18.30.
dj.	 18.30.

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.

Bts: yEt tO COME  
in CinEMas 
Concert.
dc.	 18.00.

dEVOtiOn. una 
histOria dE hérOEs 
Dirigida per J.D. Dillard. 
Amb Jonathan Majors, Glen 
Powell, Thomas Sadoski, Joe 
Jonas, Daren Kagasoff, Nick 
Hargrove i Christina Jackson. 
Bèlica.
dl.	 16.00,	19.45,	22.30.
dt.	 16.00,	19.45,	22.30.
dc.	 15.45,	19.45,	22.30.
dj.	 16.00,	19.45,	22.30.

El asOMBrOsO 
MauriCiO 
Dirigida per Toby Genkel i 
Florian Westermann. 
dl.	 16.15,	18.00.
dt.	 16.15,	18.00.
dc.	 16.15,	18.00.
dj.	 16.15,	18.00.

El ChiCO léOn 
Dirigida per Haipeng Sun. 
Animació.
dl.	 16.30.
dt.	 16.30.
dc.	 16.00.
dj.	 16.30.

El frEd quE CrEMa 
(Català) 

Dirigida per Santi 
Trullenque. Amb Greta 
Fernández, Roger Casamajor, 
Pedro Casablanc, Adriá 
Collado, Daniel Horvath i 
Ksawery Szlenkier. Drama.
dl.	 22.00.
dt.	 22.00.
dc.	 22.00.
dj.	 22.00.

El GatO COn BOtas:  
El ÚltiMO dEsEO 
Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dl.	 16.15,	17.15,	18.15,	19.15.
dt.	 16.15,	17.15,	18.15,	19.15.
dc.	 16.15,	17.15,	18.15,	19.15.
dj.	 16.15,	17.15,	18.15,	19.15.

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,	20.15.
dt.	 16.00,	20.15.
dc.	 16.00,	20.15.
dj.	 16.00,	20.15.

la BallEna  
(thE WhalE) 

Dirigida per Darren 
Aronofsky. Amb Brendan 
Fraser, Sadie Sink, Samantha 
Morton, Ty Simpkins, Hong 
Chau, Sathya Sridharan i 
Jacey Sink. Drama.
dl.	 16.00,	20.00,	22.20.
dt.	 16.00,	20.00,	22.20.
dc.	 16.00,	20.00,	22.20.
dj.	 16.00,	20.00,	22.20.

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.	 18.45,	20.45,	22.45.
dt.	 18.45,	20.45,	22.45.
dc.	 20.45,	22.45.
dj.	 18.45,	20.45,	22.45.

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.	 21.15,	22.45.
dt.	 21.15,	22.45.
dc.	 21.15,	22.45.
dj.	 21.15,	22.45.

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.	 22.45.
dt.	 22.45.

dc.	 22.45.
dj.	 22.45.

tÁr 

Dirigida per Todd Field. 
Amb Cate Blanchett, Nina 
Hoss, Mark Strong, Noémie 
Merlant, Sam Douglas i 
Sydney Lemmon. Drama.
dl.	 18.30,	21.30.
dt.	 18.30,	21.30.
dc.	 18.30,	21.30.
dj.	 18.30,	21.30.

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.	 15.45.
dt.	 15.45.
dc.	 15.45.
dj.	 15.45.

Cinema Alhambra

la Garriga

aftErsun (VOsE)

Dirigida per Charlotte Wells. 
Amb Paul Mescal, Francesca 
Corio, Celia Rowlson-Hall, 
Kayleigh Coleman i Sally 
Messham. Drama.
dl.	 20.30.

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.	 16.30.

liVinG
Dirigida per Oliver Herma-
nus. Amb Bill Nighy, Aimee 
Lou Wood, Tom Burke, 
Alex Sharp, Adrian Rawlins, 
Hubert Burton i Oliver 
Chris. Drama.
dl.	 18.45.

Ocine

sant Celoni

aVatar 2: El sEntidO 
dEl aGua
Dirigida per James Cameron. 
Amb Zoe Saldana, Michelle 
Yeoh, Sam Worthington, 
Kate Winslet, Oona Chaplin, 
Giovanni Ribisi, Stephen 

Lang i Sigourney Weaver. 
Ciencia ficció.
dc.	 19.00.

aVatar 2: El sEntidO 
dEl aGua (3d hfr)
Dirigida per James Cameron. 
Amb Zoe Saldana, Michelle 
Yeoh, Sam Worthington, 
Kate Winslet, Oona Chaplin, 
Giovanni Ribisi, Stephen 
Lang i Sigourney Weaver. 
Ciencia ficció.
dc.	 18.00,	21.45.

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.	 20.30.

El asOMBrOsO 
MauriCiO
Dirigida per Toby Genkel i 
Florian Westermann. Ani-
mació.
dc.	 17.45.

El ChiCO lEón
Dirigida per Haipeng Sun. 
Animació.
dc.	 18.00,	19.45.

El GatO COn BOtas:  
El ÚltiMO dEsEO
Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dc.	 18.20.

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.	 21.45.

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.	 22.45.

thE OffErinG

Dirigida per Oliver Park. 
Amb Nick Blood, Emily 
Wiseman, Paul Kaye, Allan 
Corduner, Jonathan Yunger i 
Velizar Binev. Terror.
dc.	 20.15,	22.15.
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Fa 30 anys 
1/2/1993

“El regidor 
de Granollers 
Nériz autoritza 
investigar els 
seus comptes a 
canvi de mirar 
els del PSC”

Fa 20 anys 
27/1/2003

“L’Ametlla 
retirarà 
dijous el títol 
de Fill Adoptiu 
al president 
del TC, Jiménez 
de Parga”

Fa 10 anys 
28/1/2013

“El soroll de 
l’AVE a la Roca 
arriba a superar 
els límits legals”

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 30 a 2. 
✚ XAVIER CASAS 
Pl. Francesc Macià, 2.  
Tel. 93 168 29 97 | dies 30 a 2.

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
✚ CRESPI 
C. Calàbria, 80.  
Tel. 93 871 69 97 | dies 30 a 2.

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

La Llagosta
✚ MONTSE VILA 
Av. Onze de Setembre, 65. 
Tel. 93 024 37 39 | dies 30 a 2.

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
✚ PLANA LLEDÓ 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 30. 
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 31. 
✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17 | dia 1. 
✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 2.

Montmeló
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 30. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 31. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 1. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 12.  
Tel. 93 422 25 36 | dia 2.

Montornès del Vallès
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 30. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 31. 
✚ MOGENT  
Av. Ernest Lluch, 7.  
Tel. 93 786 13 07 | dia 1. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 2.

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. Uns en fan catedrals, 
altres els despunten entre incisius i queixals 
/ 2. Resident de ple dret al call de Palma. 
Travessi la muntanya d’est a oest / 3. Zero a 
l’esquerra. Operació fundacional del sistema 
de mercat. Cicle sens principi ni final / 4. Saab 
versió curta, sense portamaletes. La Bretanya 
llatina / 5. Follegi follament, com tot estu-
diós de la llengua. Primera sèrie del juràssic, 
quan es descompongué el sial / 6. S’anticipa 
al marit després de separar-se. Resolt a ser un 
paio amb empenta. En secció es veu doble / 7. 
No corrobori, però almenys fortifiqui. Com 
a sistema vocàlic és caòtic / 8. En Molière 
encara espera que li doni les gràcies. Està-
tues pregant pel tennis espanyol dels 70 / 9. 
Acostada, abastada. La terra patida / 10. Canti 
tres misses per la cantant pop. Patiré de mala 
manera, de rígida i dura que és ella / 11. En-
cara aquella xifra sense valor. Observats per 
l’esquena. Per a l’Ulrich és mitja vida / 12. El 
més discret de Ferreries. Especificat, p. ex.: es 
tracte de cafè i un poc de llet / 13. Són al braç 
com al pou els poals. La noia del Volga.

VERTICALS: 1. Perifèria de l’atmosfera. 
Passeig per la vida d’en Puyal / 2. Als extrems 
de Salou. Això tan variat que és la dot de la 
núvia. Símptomes d’urticària / 3. Es refereix 

al cec, el de l’intestí. Vinya conreada a Ma-
llorca que veremen els servents / 4. Rarament 
tou. Comprovant els efectes del Rexona. 
L’esqueixada / 5. El seu recorregut habitual 
va de Canaletes a Colom. Resultat del part 
de niu / 6. Para la mà. Fa de mal escopir, de 
tan bonic i valuós com és. S’hi fonamenta la 
relativitat / 7. Governà el dirigible. Segrestats 
per uns estranys tapirs mutants / 8. La més 
creativa és d’or. I el dia de demà, una corona 
als cabells / 9. Cua de balena. Absorbit per 
una societat de cine de ciència-ficció. Arti-
cle tortosí / 10. La santíssima per definició. 
Rínxol / 11. Companya d’esperances empre-
sarials. Fong paràsit de la colla de les ustilagi-
nals / 12. Contenidor ideal pel verí. Teixit de 
llana per fer un pastís bàrbar.
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Un visitant    
habitual
La presència dels sen-
glars en entorns urbans 
a municipis del Vallès 
Oriental és cada cop més 
freqüent, fins al punt que 
han esdevingut visitants 
habituals i la seva presèn-
cia ja no crida tant l’aten-
ció com anys enrere. A 
Granollers, les Franqueses 
o Canovelles, una de les 
portes habituals d’entra-
da és el riu Congost. És 
el cas d’aquest exemplar 
que s’endinsa al riu, a 
Canovelles.

PE
R

E 
C

O
R

N
EL

LA
S

VISIÓ PERIFÈRICA

Vostè és qui més ha aprofundit en 
l’estudi de Dionís Puig i Soler. Com 
el va trobar?

Una mica per casualitat. Sempre 
m’ha agradat la història, tot i la meva 
formació científica, i estudiant els 
inicis de la meteorologia hi ha una 
part que queda oculta, tot allò que hi 
ha abans d’Eudard Fontserè, un dels 
personatges cabdals d’aquesta ciència. 
Buscant a biblioteques vaig trobar a 
un butlletí excursionista on un grano-
llerí, Dionís Puig, havia publicat les 
seves teories sobre el temps el 1884. A 
partir d’aquí vaig anar tibant el fil.

Dionís Puig és un dels pioners de 
la meteorologia?

Catalunya estava molt més avan-
çada que la resta de l’Estat, en el 
sentit que es practicava una ciència 
meteorològica aplicada al pronòstic i 
no pas a la recollida de dades i prou. 
A Catalunya hi havia tot de científics 
que volien fer predicció del temps, 
però no se’n sortien gaire. Dionís 
Puig va ser un dels primers que s’hi 
va atrevir de debò, encara que ell no 
era del món de l’acadèmia. Sí que va 
ser pioner en fer predicció meteoro-
lògica als diaris.

I com s’ho feia al segle XIX sense 
gaires eines ni referents?

La meteorologia com a ciència de 
predicció del temps no va ser facti-
ble fins al 1905. Del 1905 enrere, la 
gent anava fent proves, no sabien on 
havien d’agafar-se. Dionís Puig va 
intentar fer una teoria nova, que es 
basava en tot el que havia llegit de 
diferents autors. Ell era notari d’ofici, 
però sabia molt de ciència. En aquella 
època, a més, la gent es negava a fer 
prediccions perquè es consideraven 
molt poc científiques. No agradaven 
gaire. Però Dionís Puig va crear un 
mètode original. 

El mètode de Puig funcionava?
Funcionava a vegades. Hi havia el 

rum-rum que molt bé, molt bé, no 
ho feia, que tenia desencerts. Però és 
que hi ha documentats molts i molts 
encerts. Una persona que ho fes mala-

Miró, de 47 anys, és investigador del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya (SMC). També estudia l’obra d’un pio-
ner de la seva disciplina, el granollerí d’adopció Dionís 
Puig (1835-1921), un dels primers ‘homes del temps’.

ment no hauria durant tants anys a 
grans diaris fent d’home del temps.

A Dionís Puig l’obsessionaven 
molt les pedregades i la sequera, 
fenòmens ben d’actualitat.

La meteorologia estudia fenòmens 
extrems i el més extrem que tenim 
al Mediterrani són les pedregades i 
els períodes de sequera. És allò que 
fa més mal a l’agricultura. Ens hem 
de situar en aquell context, finals del 
segle XIX i principis del XX, quan hi 
van haver moltes sequeres i la neces-
sitat de modernitzar l’agricultura a 
Espanya, que estava molt endarrerida. 
Dionís Puig era dels que pensava que 
la ciència havia d’ajudar a la moder-
nització d’Espanya, que era esclava de 
l’ús irracional dels recursos, per exem-
ple amb la desforestació. Pensava que 
amb una altra política forestal, amb 
una altra política hidràulica, s’avan-
çaria. I pensava que l’espanyol no era 
prou respectuós amb el medi ambient 
i això lliga del tot quan parlem del 
canvi climàtic. Fa més d’un segle, 
Dionís Puig es va adonar que l’home 
té una acció sobre el clima. Òbviament 
no parlava en termes de canvi climàtic 
perquè les emissions de CO2 de les 
fàbriques del seu temps eren les que 
eren i no hi havia trànsit. No era un 
problema de CO2, era un problema 
de salvatgisme en aquella Espanya 
decimonònica que talava els arbres, 
que desertificava sense cap mena de 
planificació. Per això Puig és un dels 
precursors de la Festa de l’Arbre. 

Puig insistia que calien arbres per 
atraure la pluja. Déu n’hi do la seva 
intuïció.

La intuïció és la gran virtut de 
Dionís Puig. Ell va intuir problemes 
que es trigarien anys a descobrir-se 
i estudiar-se, com la formació de 
gotes fredes en altura que provoquen 
precipitacions inesperades. I també 
va intuir que plantar arbres era una 
solució contra l’escalfament, que ser-
via per suavitzar el clima. 

Jesús Medina

JOSEP RAMON MIRÓ, meteoròleg  
i investigador del pioner Dionís Puig i Soler
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“Fa més d’un segle, Dionís Puig es va adonar 
que l’home té una acció sobre el clima”
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