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lo llei muDicipol de Catalunya
Per l'interés d'actualitat ^ue té, copiem el títol II, capítol I, de^ la nova llei
municipal de Catalunya, cjue porta l'epígrafe: «Règim electoral»:
Art. 4l. Seran electors eiv cada M u nicipi tots els ciutadans d'un i altre sexe,
majors de vint-i-tres anys, c(ue faci almenys dos anys c(ue figurin inscrits erv,
el Cens de població i cjue figurin, també,
inscrits en el Cens electoral.
Art. 42. Les eleccions municipals es
faran pei~ Col·legi únic en cada terme i
per llistes concorrents. Cada llista podrà
contenir tants noms com sigui el total
dels Consellers que kagin d'elegir-se.
Cap candidat no podrà figurar en
dues llistes; de figurar-ki i no escollir el
propi candidat o el seu representant, serà únicament vàlid el <jue figuri en la
llista primerament presentada, a (Jual
efecte es numerarà la presentació de llistes.
Art. 43. E,n les poblacions de més
de 10,000 babitants serà adjudicat el 65
per 100 dels llocs vacants a. la llista qtie
obtingui un major nombre de sufragis.
Si erv„ calctilar aquest percentatge el
nombre resultant tingués una fracció decimal, s'arrodonirà prenent el nombre

sencer immediatament superior.
A la llista que segueixi a la primera

en nombre de^ vots, li serà adjudicat el
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cada una de les llistes no seran tingudes
en compte, i si només una part dels
membres d'una llista b a n de quedarelegits, ho seran per ordre de la seva collocació.
Art. 47. E n les poblacions fins a
10,000 babitants, els llocs seran adjudicats a les dues llistes que bagin obtingut
més sufragis en la següent proporció:
Ajuntaments de cinc Consellers, quà*
tre a la majoria i u n a la minoria.
Ajuntaments de sis Consellers, quatre a la majoria i dos a la minoria.
Ajuntaments de set Consellers, cinc
a la majoria i dos a laminoria.
Ajuntaments de vuit Consellers, sis
a la majoria i dos a la minoria.
Ajuntaments de nou Consellers, sis
a la majoria i tres a la minoria.
Ajuntaments de deu Consellers, set a
la majoria i tres a la minoria.
Ajuntaments de dotze Consellers,
vuit a la majoria i quatre a la minoria.
Ajuntaments de setze Consellers, onze a la majoria i cinc a la minoria.
Quedaran elegits els candidats per
ordre de col·locació en la llista i en el
nombre que correspongui.
E n la primera renovació per meitat,
i en cas que no fos parell el nombre de
llocs de la majoria i de la minoria, es
determinarà per sorteig els que s'bagin
de renovar, i les proporcions alesbores
establertes seran mantingudes en les rees calcularà a base^ de la totalitat dels novacions successives.
Regidors que integrin l'Ajuntament. E n
la primera de les renovacions per- meitat
(jue s'Kagin de fer, es determinarà per
sorteig els llocs que s'bagin de renovar •
f,
proporcionalment a cada llista, i en les
eleccions biennals successives aniran re- i'li Drogueria i Perfumeria !ÍI
novant-se els llocs que correspongui a la
majoria i a les minories d'acord amb la
distribució assenyalada en el primei~
sorteig.
Art. 46. Cada llista és un vot i es
considerarà llista de^ majoria aquella
que reuneixi més paperetes electorals. La
Específics i Productes Nacionals
diferència de vots entre els membres de

65 per 100 dels llocs restants. S'arrodoniran també les fraccions decimals prenent
el nombre sencer immediatament süpei*
rior.
Dels llocs que encara restin serà adjudicat el 65 per 100 a la llista ç(ue segueixi en votació i es continuarà així
fins a completar el nombre de^ llocs a
proveir.
Per a tenir dret a l'atribució dels llocs
de minoria, les llistes corresponents bauran de reunir- almenys el 5 per 100 del
nombre^ de votants a la ciutat de Barcelona i el 10 per 100 a les poblacions on
l'Ajuntament tingui de 12 a 24 Consellers. Si la darrera o darreres llistes no
sumessin aç(uesta proporció de votants,
el lloc o llocs que els correspondria s'atribuiran a les llistes d o minoria de menor votació entre les c(ue arribin a l'esmentat percentatge.
Art. 44. L'adjudicació de llocs dintre
de cada llista es farà per l'ordre d'inscripció dels candidats. Els candidats ç(ue
no resultin elegits, cïuedaran proclamats
suplents per a substituir els llocs de Consellers vacants, efectuant-se les substitucions en el mateix ordre en q[uè els candidats figurin en les llistes, i proveint-se
sempre tota vacant de Conseller per u n
suplent de la mateixa llista del q(ue bagi
donat lloc a la vacant.
Art. 45. La proporció dels llocs c(ue
correspon a la majoria i a les minories,
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L'altre dia poguérem contemplar l'aparatosa caiguda d'una dona, enïront la capella de
San.t Roc, a causa d'haver relliscat en la rampa que es construí per al pas d'automòbils de
parada enfront la Caixa de Pensions.
No és aquesta la primera caiguda que aquesta rampa ocasiona i segurament no serà
la última; aixi és que demanaríem a l'Alcaldia
encarregués a l'arquitecte municipal que estudiés una fórmula per a suprimir aquesta nosa
del mig d'un lloc tan cèntric.
©
-®
En el carrer de Rieoma, per on passa la subdol'lectora que s'està construint, segurament
per nd ésser prou aplanada la terra en cobrir
l'esmentada cloaca, a conseqüència de les pluges d'aquests dies passats, s'estovà de tal manera que s'hi encallaren dos camions que amb
grans penes i treballs en pogueren sortir.
L'Alcaldia té el deure ineludible d'inspeccionar les obres que dóna a subhasta, perquè si
són deixades com definitives reuneixin les condicions necessàries per a no oferir un perill per
al trànsit rodat i dels vianants.

Terra Vallesana
molt interessant noiiciari Eclair Journal i els
dibuixos sonors «El me'odrama de Mickcy».
Ahir dissabte i demà diumenge es projectarà el mateix programa, però canviada la pciIfcula «Ha salido Dn ladrón» per «La modistilia
de Lonevlllc», un film Paramount.

Esportives
Esport i eioíadanía

L'escriure aquestes ratlles no és per a fer
l'elogi del lema de «La Ramb'a», sinó per a
inseríar, en les planes hospitalàries de TERRA
Semb'a què hi ha el projecic, per pari dels VALLESANA, unes suggerències que se'ns han
joves aficionals a l'Ari de Talia del Casino de acudit arran d'un partit de futbol celebrat en el
Granollers, de representar una obra amb la Camp d'Esports de Sabadell.
Com ja s'hauran enierat els nostres llegicol laboració de distingides senyoretes de
dors,
el Granollers S. C, es desplaçà al camp
nostra ciulat, a semblança de les que lani d'èdel Sabadell per a jugar un partit de Campioxit arlístic i pecuniari tingueren les ú limament nat de Catalunya de primera categoria, i, com
celebrades
és natural, sis o set cents entusiastes del nostre Club ens traslladàrem a la capital del
Vallès Occidental, no convençuts d'assolir una
victòria, però sí esperançats de passar una
bella tarda i fruir d'un cspeclacle de vera e s portivitat.
Als pocs momenls de joc, els imparcials
sabadellencs pogueren constatar el domini del
Ha quedat constituïda en nostra ciutat!'«As- nostre equip, essent l'impressió de que la vicsociació d'Obrers i Empleats Municipals del tòria fóra per al Granollers, i, tal com es preveia, marcà Lluch el primer gol, que constituí
Vallès Oriental», havent instal·lat interinament un desbordament d'enlusiasmc en les fileres
en una de les dependències del pis principal de granoMcrines.
la casa número 7, de la Plaça Maluquer i SalEls nostres jugadors, enardits, plens d'entusiasme, amb una devaniera ràpida, amb una
vador (Cafè Nou), el seu domicili social.
A l'atenta salutació del seu president. En ratlla mitja que barrava i desfeia les jugades
del contrari i amb la parella de defenses encerInsistim una vegada més, prop de l'Alcaldia, Antoni Cot i Mayol, TERRA VALLESANA, en re- tada com mai, s'imposà al Sabadell, el desperquè ordeni que siguin arranjats i pintats de merciar la seva gentilesa, es complau en desit- orientà i cl seu domini fou palès per a lolhom
jar a la novella entitat forces anys de vida i L'atac constant a la porta de Massip fou cada
nou els bancs de la plaça d'Angel Guimerà.
vegada més perillós, ocasionant altre gol marEl seu estat de deixadesa, puix que estan una feliç actuació en defensa dels interessos cat per Sastre,
fets una vertadera llàstima, crida a grans veus dels seus associats.
El col·legiat Vilalta anDllà aquest segon
(^-—^
gol injustament, essent objecte de gran disla necessitat d'un immediat arranjament.
Continuant la tanda de conferències que ve cussió, de la qual en resultà l'expülsió
Els nostres visitants en les passades festes
organitzant l'incansable Junta de Govern de d'En Sastre del camp de joc.
farien àtinats comentaris prop dels directius de
Després del succeït, el Granollers començà
l'Ateneu Obrer Cultural, divendres, dia 29 de
la ciutat en contemplar aquells bancs que són
a
desanimar-se,
presentant una petita oposició
setembre, dissertà el company Cussó sobre al contrari, que aquest
aprofità llançant se a
«ria prova ineludible de l'activitat de la nostra
el tema: «La Influencia del Maquinismo».
una forta ofensiva amb tota mena de dureses
digna Corporació municipal.
®®
que trobaren la deguda resposta en els perju©.
®
Serveis prestats durant el mes de setembre dicats jugadors granollerins.
Ja allò no era un camp de futbol; allò era
Ignorem que s'hagi fet res relatiu a les de- per la Creu Roja local: Visites mèdiques en el
la
caça
l'home, emparada per la «imparcianúndíes fetes en el nostre periòdic per a l'arran- Dispensari, 13; Assistits per accidents, en el litat» dede
l'àrbitre senyor Vilalta.
jameilt i construcció de les voreres del carrer Dispensari, 11; Trasllats, 6; Guàrdies de preEls nostres jugadors s'oposaren tant com
del bisbe Grïvé, xamfrà Alfons IV, carrer Prat visió en el Dispensari, 6; Guàrdies de previsió pogueren, defensant-se valentament, i intentade la Riba 1 Josep Umbert.
en els espectacles públics, 50; Assistits en els ren en diverses ocasions igualar cl resultat,
encara qüc fou endebades.
Tampoc no s'ha fet res per a treure o cobrir espectacles públics, 17: Total, 103 serveis.
A l'actuació poc esportiva del Sabadell, el
les clavegueres existents en els carrers del Rec
©-©
públic no es quedà endarrera en ciutadania,
1 Màrtirs de Jaca que aquest estiu han llançat a
Dimecres avant-passat tinguérem el plaer ja que a cada moment els granollerins tinguéplaer les seves flaires, fent un gran «bé» a la de estrènyer la mà al nostre amic. En Manuel rem de sentir nos les paraules més grolleres
i insults, que, davant l'avantatge numèric, no
salut i higiene públiques.
Fontdevila, qui amb la seva distingida esposa ens quedava altre remei que aguantar i moceIII
i fill vingueren per a acomiadar-se de la seva gar-nos la llengua.
família i amics abans d'einpendre el viatge de
El Sabadell pot enorgullir-se de figurar en
(I)
retorn a Madrid i reintegrar-se en el seu càrrec un dels primers llocs de la classificació; però
ho pot agrair a l'àrbitre senyor Vilalta, qui amb
de director de l'«Heraldo de Madrid».
la seva actuació féu impossible al Granollers
Cinema Casino
arrabassar-li els dos punts que indegudament
©-——^
assolí cl Sabadell.
Dijous passat assistírem a la sessió de ciEn el sorteig que tingué lloc el dia de la
Tots els granollerins podrem servar un
nema al Casino de Qranoliers, que ens plagué clausura de la III Exposició de Fotografies sor- «grat» record del senyor Vilalta i lenir-lo apunejctraordinàriament, sobretot la formidable sQ- tiren premiats els números 0170, 2307 i 3007.
tat com causant de la derrota del Granollers
en cl partit amb el Sabadell, de la mateixa maperprodutíció «Ordenes secretas», on notabi@
®
nera que cl servarem del públic fanàtic sabaIfssim film d'espionatge en la Rússia Imperial,
dellcnc que a la Creu Alia donà el més deniJa
fa
dues
setmanes
que
volten
per
Granottiagistralment interpretat per la formosa Brigrant espectacle insultant grollerament els
llers
els
encarregats
d'efectuar
la
revisió
dels
gitle Helm i Willy Frisich.
seus hostes i cnvalentonant els seus cquipicrs
pesos i mesures que són usats en els establi- a obrar amb anti-csportivifat.
Per a nosaltres, «Ordenes secretas» és el
ments locals per a llurs transaccions.
millor film del seQ gènere, pel verisme de la
seva trama, per la seva interpretació, vertaderament sublim i per la qualitat òptima dels
No s'estiren.
tnültiples factors que han presidit la seva inNo necessita gra- Granollers, 0 - Espanyol, 3
tel·ligent realització.
El partit qüe el Granollers disputà a l'Essses de cop meBis aficionats als films dramàtics i emociopanyol
en cl nostre camp fou guanyat ben mena.
tlants fruiran a plaer en aquest film.
rescudament per l'eqüIp visitant.
Poden t r e b a l l a r
Altra pel'I fenia que figurava en programa és
El Granollers, en el primer temps, arribà
amb aigua
moltes voltes fins a la porta de Florcnza, però
«Ha salido un ladrón», comèdia frívola, plena
d'escenes divertides i siluaclons picaresques
Garantia absoluta es trobà a mancar les perilloses escapades de
Lluch per a donar digne final a les jugades.
que per ésser dialogada en francès amb compEs cert que ei Granollers tingué diverses
tats títols en castellà,se'ns feu bastant avorrioportunitats per a marcar, i potser si ho hada. No obstant, no deixa d'ésser un film ben
gués fet primer que l'Espanyol el resultat del
fet.
partit hauria canviat, però també és cert que
els atacs espanyolistes no trobaren en el seu
Complementaven el programa, el sempre
Carrer Alfons IV, 29 : Telèfon 222
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Campionat de Catalunya

Terra Vallesana
davanter Cros l'executor oportunista que necessitaven i que sens dubte haurien fet augmentar ei resultat al seu favor.
De les freqüents fallades de Colomer la davantera espanyolista sapigué aprofitar-se'n, a
l'ensems de portar a cap molt bé alguns dels
seus nombrosos atacs.
Es per això que reconeixem just el triomf
de l'Espanyol; encara que considerem que el
resultat havia d'ésser diferent.
El Granollers en aquest encontre, el mateix
que a Sabadell, no ha fet pas el ridícul esportivament, i, pel que fa referència al joc, ambdós
equips jugaren amb energia i decisió, però
sense brutícies ni violències.
Ens hauria plagui extraordinàriament que
al partit hi hagués assistit força públic del que
concorre al camp de la Creu Alta i s'hauria
pogut donar compte com tractem els forasters
(i sinó que ho diguin els senyors i senyores
que acompanyaren l'Espanyol) a l'ensems que
els hauríem demostrat que el públic granollerí
sap perdre i reconèixer la victòria dels contraris, encara que sigui en el seu propi camp.

Del parlil Granollers-lúDiier
Tal com indica el resultat, el matx fou una
desfeta incomprensible, per l'onze granollerí,
el qual actuà amb molta desgràcia, cosa que
fou aprofitada pel Júpiter per a l'obtenció de
tan crescuda victòria.
Ja en els primers quaranta-cinc minuts el
marcador asenyalava un resultat de 3 a 2 favorable a l'equip del Poble Nou. La defensa i
el desencert del porter féu que el Júpiter, que
no fou precisament l'equip que més dominà,
s'apuntés folgadament un triomf que, fou la
sorpresa del dia. Especialment a la segona
part, les jugades desastroses dels locals,acompanyades de la desgràcia qüe no deixà el Granollers en tot l'encontre, feu que el marcador
prengués proporcions alarmants, i l'encontre
finalitzà estant els onze jugadors del Granollers completament aclaparats.
Com havem dit, el Júpiter, sense actuar en
cap forma magistral,! sí solament sabent aprofitar les degudes oportunitats, aconseguí marcar set gols, cosa que és vertaderament lot un
rècord, millorant de molt els resultats obtinguts en el propi terreny del Granollers pel
Barcelona i l'Espanyol.
Mas, Serra i Parera foren els que destacaren de l'equip guanyador. Dei Granollers, sols
els mitjos ales Àrgemí i Ortufïo, i Garí, de la
devantera, es salvaren de ía desfeta.
Els primers en marcar foren els locals i
l'autor del gol Garí, en recollir ün centre de
Lluch. Pocs moments deprés, Serra assolí
l'empat, després d'escorre's la bala de les
mans de Mateo. Cinc minuts després, Mas, de

l'equip visitant, marcà el segon gol, en recollir

un pase de Serra. Una petita reacció local, i
Carmona, finalment, igualà el marcador. Cap
a les darreries d'aquest primer temps, en on
batibull davant de la porta del Granollers, novament Mas aconseguí cl tercer gol per al Júpiter.
En recmpendre's la partida. Serra, d'Ona
capcinada, obtingué cl quart gol. Als vint minats, Mas augmentà a cinc el nombre de gols
del Júpiter; es lesionà Mateu en aquesta jugada
" i passà a ocupar el seu lloc Lladó, quedant el
Granollers amb deo jugadors. En aquestes
circumstàncies no fou difícil al Júpiter refermar
la seva ja copiosa victòria amb dos nous gols
que obtingué Parera d'un tret creuat a Mas.
Santiago va curar de l'arbilratge sense cap
dificultat, i els equips eren:
Granollers. —Mateu (després Lladó), Lladó,
Colomer, Argemí, Sala, Orlufío, Lluch, Carmona, Garí, Vila i Guix.

nostre informar-los, copiem la ressenya del
partit publicada en cl diari «L'Opinió, que, ei
mateix que a nosaltres ens ha agradat, creiem
serà del grat dels nostres amics llegidors.
En la nostra edició d'abans d'ahir ja dèiem
que en futbol no és pas possible de ter pronòstics, amb tot i que la lògica us vulgui demostrar que és materialment impossible que esdevingui el contrari del resultat que us donen
els càlculs fets sobre bases tan segures com són
els resultats que uns i altres han obtingut en
els darrers partits.
Una demostració ben palpable del que hem
dit n'és el resultat final del partit que presenciàrem ahir a la tarda al camp de Les Corts.
Tot just feia tres dies que ei Granollers havia
esiat batut sorollosament al seu camp pel Júpiter i feia també el mateix espai de temps que
el Barcelona havia aconseguit batre per dos
gols a un al camp de la Creu Alta el Sabadell,
que enguany s'ha mostrat, fins diumenge passat, almenys, que és un equip prou complet
per a ocupar el lloc preeminent en la classificació, com ocupava. Doncs bé; tot això feia
creure que el Granollers, per a l'equip d'asos
del Barcelona, no podria ésser res més que una
mena de «puching-ball>, i el que veuríem al
camp seria una paro Jia de futbol.

ment com ho havia previst i recuperà e!s
ànims, Poc a poc, els reserves que els^gratiollerencs portaven s'anaven confiant més i s'eisbandiren del damunt el domini que exercia
ei Barcelona. Això esdevenia al cap de quinze
minuts d'haver^començat. La davantera del
Barcelona, per obra i gràcia de Padrón, no
sabia el que es feia. A més. Morera, d'interior
dreta, no sabia per on navegava. I així teníem
que la davantera que havia de superar ei
rècord (7-0) obtingut damunt del Palafrugell;'
estava completament desbalfesiada. En ella hí
havia un extrem mediocre, Vantolrà; dos davanters centres, Ramon i Morera; un interior
nul, Padrón; i un extrem que encara que no
hagi costat vint mil pessetes, es mostrava superior als d'aquest preu, Parera.
Ei Granollers, per tal d'evitar que aquell
cescore-rècord* fos superat a costa d'ells, adoptà des deis primers moments un pla de defensiva. Dd tant en tant els extrems s'escapaven
i creaven situacions de perill per a la porta de
Nogués. Tota la potència del Granollers, però, era concentrada en la defensiva. I no n'hi
havia per menys, puix que després de ia desteta que sofriren al seu camp, l'esporuguiment era del tot justificat.
Anà passant i'estona i quan el Barcelona es
donà compte que faltaven pocs minuts per a
acabar la primera part i que encara no havien
marcat, vingué la desesperació, Aleshores gairebé tots els esforços foren inútils. El Granollers havia recuperat la confiança perduda
i ja es bastaven per a desballestar tot intent
perillós dels blau-grana.
Amb tot, quan faltaven deu minuts per a
acabar el primer temps, Sales, en veure que
la davantera no podia passar més enllà de ia
ratlla de mitjos, es decidí a xutar. I gràcies a
això el Barcelona marcà el primer gol. La
jugada la portà Parera, el qual, en veure que
els davanters estaven tan estretament vigilats
féu un centre retardat que recollí Sales més
enllà de la línia de mitjos, i d'un xut formidable, que el porter no pogué parar per estar
tapat completament pels seus jugadors i els
del Barcelona, marcà el primer gol, que semblava havia d'acabar amb els ànims deis granollerencs. Però res d'això no succeí, i la primera part acabà encara amb un lleuger domini dels del Vallès.
El barcelonista confiava que al segon
temps el Granollers sortiria fatigat i aleshores
si que el Barcelona podria fer ei que voldria.
Però també fallà el pronòstic. El Granollers
no solament no donà mostres de fatiga, sinó
que sortf al camp amb molts més ànims que
en començar, puix que havia,jiigat quarantacinc minuts 1 no hi havia res d'anormal.

I res de tot això no succeí Ni el Granollers
servi de «puching-ball» ni el Barcelona demostrà saber-ne més que els del Vallès, ni el
que veiérem al camp fou una paròdia de futbol. Tot a l'inrevés. Veiérem un bon partit
de futbol — sobretot a la segona part, curulla
de situacions emocionants, tant per una part
com per l'aitra,—i el Granollers, de «puchingball» que havia de servir, passà a colpejador
perillós.
Els equipiers del Barcelona eren potser els
més convençuts que amb el Granollers no en
tindrien sinó que per a entrenar-se una estona. Sortiren al camp amb un aire de suficiència ridícul. Particularment Padrón, el
qual tan bon punt començà el partit es dedicà
a fer tota mena de cabrioles inútils, sense
preocupar-se de fer joc positiu. Se'l veié amb
ganes de mofar-se de tothom. Igual que quan
vestia la camiseta blau-blanca.
Les seves cabrioles dribling al mig del
camp, corregudes en totes direccions, perdre
finalment la pilota i aquelles «poses» característiques després d'haver passat la pilota, «poses» que són tot un interrogant de «que ho
he fet bé, oi?», tingueren tot un efecte contraproduent, puix que en lloc de desmoralitzar
els seus contraris, atabalà els seus companys
d'equip i arribà un moment que ni Ramon,

ni Parera, ni Sales, sabien on eren. I aiesho
res el Granollers, que havia sortit al camp
mig espantat, resignat a sofrir el sacrifici, va

adonar-se que la cosa no li anava tan mala••••••••^I^^^BBHHBHaHiiHBiHHi
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júpiter. — Casanovas, Claüdio, Vigueras,
Sanz. Rosalench, Basilio, Esteve,
Serra, Perpinyà i Mas,

Parera,

Bercelona, 2 - Granollers, 1
Qui té el c . llogat no seu quan vol, diu l'adagi, i això ens passà cl dijous, dia 5, que,
desitjosos d'anar al camp del Barcelona a
contemplar la lluita entre l'esmentat equip amb
el Granollers, no hi poguérem anar; i, com sigui que els nostres llegidors no estan per
caeníos i volen enterar-se del què és deure

Amb aquests ànims, ia davantera del Granollers atacà de íerm, i al cap de nou minuts,
d'haver reprès el joc. Sastre obtingué, d'un
xut magnífic, el gol de í'empat. Lluc corregué
la línia amb molta de rapidesa i acabà amb
una centrada precisa que permeté Sastre obtenir l'empat.
No cal dir que el partit guanyà encara en
emoció. Uns i altres s'esforçaren a desfer l'empat. El Granollers, més serè, obtenia, amb
l'empat, una bella performança. El Barcelona
s'esforçava desesperadament, puix que l'empat, al seu camp, era un fracàs per a ells.
El Barcelona estigué més afortunat que el
Granollers, i gràcies a això obtingué el gol
del desempat, per obra de Ramon en rematar
una passada de Parer». Els dos davanters que
més es distingiren i que junt amb Zabalo,
Sales i Arnau foren els millors de l'equip, obtingueren el gol de la victòria: s'ho mereixien.
Del Granollers, cal esmentar Sastre, Lluc,
Qallofré, Carmona, Sala i Argemi, que foren
els millors.

Els equips, sota les ordres de Mallorquí, que
J
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amb relativa facilitat, pel joc noble que
| arbitrà
els dos bàndols empraren, s'arrengleraren així:
!^
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Barcelona: Nogués, Zabalo, Alcoriça, Santos, Sales, Arnau, Vaniolrà, Morera (al segon
temps Ramon), Ramon (al segon temps Morera), Padrón i Parera.
Granollers: GíUofré, Lladó, Ortufïo, Argemi, Sala, Torras, Lluch, Garí, Sastre, Carmona i Guix.»
Imp. Garrell : Telèfon 25: Granollers
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