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Aire al turisme
u Restaurants i cases rurals d’Osona i el 
Ripollès s’han vist beneficiats pel primer cap 
de setmana sense confinament comarcal

El primer cap de setmana de relaxament 
del confinament comarcal ha portat riua-
des de gent a les pistes d’esquí del Ripo-
llès i també hi ha hagut trànsit als punts 

més turístics d’Osona, com ara Tavertet, 
tal com es veu a la fotografia. Les cases 
de turisme rural han estat plenes i això 
fa afrontar amb optimisme la Setmana 

Santa al sector del turisme i la restaura-
ció, castigats durant mesos per les res-
triccions de la pandèmia. El risc de rebrot 
d’Osona és el doble que el de Catalunya.

(Pàgines 2 i 3)

L’Hospital de la 
Santa Creu incorpora 
una dieta específica 
per a pacients amb 
Covid-19
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(Pàgina 4)

Un assaig de la Setmana Santa

u Les estacions d’esquí ripolleses, Vallter 
i Núria, han tingut una ocupació d’entre 
el 80% i el 90% de l’oferta disponibleLa tecnologia    

5G per a telèfons 
mòbils ha d’arribar  
a Osona a finals 
del mes d’abril

(Pàgina 5)

UCFR demana que 
la vacuna per la 
Covid sigui universal 
i no es vinculi a la 
targeta sanitària

(Pàgina 9)

El pregó d’Elisabet 
Viladecans donarà 
dijous el tret de 
sortida al Mercat 
del Ram de Vic

(Pàgines 10 a 13)

El sector de la 
pagesia escull els 
representants a 
les organitzacions 
agràries

(Pàgines 34 i 35)

Victòria del 
Voltregà a la pista 
del Calafell i 
derrota del Taradell 
amb el Lleida

(Pàgines 18 i 19)

Pla a les escoles del 
Ripollès per treballar 
sentiments com el de 
pertinença arran dels 
atemptats del 2017

(Pàgina 7)

(Pàgines 21 a 23)

Torna el públic als 
camps de futbol  
i als pavellons

Després de mesos amb els 
camps de futbol i els pave-
llons buits, aquest cap de 
setmana es va poder tornar 
a les instal·lacions esporti-
ves, però amb restriccions. 
A la foto, el públic del 
camp del Manlleu diumen-
ge, en el derbi de Primera 
Catalana en què el Tona es 
va emportar els tres punts 
gràcies a un gol de penal.

La cantautora 
Clara Peya al cicle 
#Ambveudedona, 
que ha reunit 2.000 
persones a L’Atlàntida

(Pàgina 37)
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Imatge del públic al derbi de futbol entre el Manlleu i el Tona, diumenge
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Màscara FFP2 

·   Amb triple capa protectora. 
· Mascareta reutilitzable, dura 
uns 70 rentats.

· Còmoda, elàstica i amb cinta 
ajustable. Mida adult.

Feu la vostra reserva trucant al 93 889 49 49 o bé entrant a el9club.cat, i aboneu 
l’import. Les podeu passar a buscar a les redaccions de:

Vic: plaça de la Catedral, 2 o Granollers: carrer Girona, 34, 1r pis 

Distribuïdes i 
produïdes per

Fabricades a Catalunya

Per només

8,50

Només per a
subscriptors i socis
Al facilitar les vostres dades 
accepteu expressament la 
política de privacitat de Premsa 
d’Osona, SA, que podeu 
consultar a www.el9nou.cat

anunci
Anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual del pla especial 
urbanístic del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del 
municipi de Santa Maria d’Oló. 

D’acord amb el que disposen els articles 85.4 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’ar-
ticle 23.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament de la Llei d’Urbanisme, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament 
de Santa Maria d’Oló, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de març 
de 2021, va aprovar inicialment la modificació puntual del pla especial 
urbanístic del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del 
municipi de Santa Maria d’Oló.

La documentació íntegra aprovada es podrà consultar a les oficines de 
l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, de dilluns a divendres, de 9 a 14 
hores, i a la pàgina web de l’Ajuntament, http://www.olo.cat, per tal que 
qualsevol persona interessada pugui consultar aquesta documentació i 
formular-hi les al·legacions i suggeriments que consideri convenients.

Santa Maria d’Oló, 16 de març de 2021
L’alcalde, Xavier Baraut Roca

Ajuntament de 
Santa Maria d’Oló
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El relaxament del confinament comar-
cal ha tornat a portar riuades de gent a 
les pistes d’esquí del Ripollès i durant 
tot el cap de setmana també hi ha hagut 

trànsit als punts més turístics d’Osona, 
com ara Tavertet. D’això se n’han bene-
ficiat sobretot els restaurants i les cases 
rurals, algunes amb reserves per diver-

sos mesos. Vic va recuperar dissabte 
l’ambient habitual dels dies de mercat, 
però sembla que en general hi ha més 
ganes de passejar que de comprar. 

El turisme reviscola
Les pistes d’esquí ripolleses han viscut un cap de setmana d’afluència de gent, igual que moltes cases rurals d’Osona

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

L’àrea metropolitana de 
Barcelona va registrar entre 
divendres i dissabte un 51% 
més de desplaçaments de 
vehicles que la setmana ante-
rior. Segons dades del Servei 
Català de Trànsit, això equival 
a 1,3 milions de cotxes que 
en van entrar o sortir, molts 
en direcció al Ripollès i la 
Cerdanya, per anar a trepitjar 
neu, o amb reserves de cap 
de setmana en pobles petits 
coincidint amb el relaxament 
del confinament comarcal. A 
punts com Tavertet, aquest 
diumenge al matí hi havia cua 
per fotografiar-se a sobre els 
cingles, mentre que Bellmunt 
i l’Anella Verda de Vic van 
registrar menys afluència de 
gent que en setmanes anteri-
ors, ja que molts osonencs van 
optar per fer una escapada a 
la Costa Brava o tornar a tran-
sitar pels carrers aprofitant 
que estaven obertes les boti-
gues que no venen productes 
de primera necessitat. Pel 
que fa a les estacions d’esquí, 
tant a Vallter com a Núria s’hi 
van vendre com a mínim 400 
forfets i l’ocupació oscil·lava 
entre el 80% i el 90% a pistes 
i als hotels i restaurants. En 
declaracions a l’Agència Cata-
lana de Notícies, Carol Torres, 
responsable comercial de 
Vallter 2000, assegurava “que 
estem molt satisfets”. Que 
l’afluència de visitants hagi 
estat alta, a més a més, els 
“genera confiança” de cara als 
dos caps de setmana que que-
den de temporada d’hivern.

St. Joan de les Abadesses

Jordi Remolins

La sensació per qualsevol 
persona que arribés aquest 
cap de setmana a Sant Joan de 
les Abadesses per l’N-260 des 
de Ripoll o Vic era d’amunte-
gament d’individus. Les cues 
que es van formar a causa dels 
semàfors instal·lats per tal de 
regular les obres derivades de 
l’esllavissada a l’entrada del 

municipi –i que ningú va te-
nir la bona pensada de retirar 
mentre els operaris no estan 
treballant– van provocar cues 
de fins a més de tres quarts 
d’hora, sobretot divendres a 
la tarda i dissabte al migdia. 
La marxa lenta de cotxes es 
perllongava fins pràcticament 
el club de tennis que hi ha 
entre la població santjoani-
na i la de Ripoll, generant 
escenes d’indignació entre 

molts conductors que només 
realitzaven el desplaçament 
que habitualment fan en 
condicions normals.

Tret d’aquest detall de rela-
tiva importància, sobretot 
per aquells que ja tenen assu-
mida la paciència en situació 
de cues com a part intrínseca 
de la seva existència, el cap 
de setmana va ser més tran-
quil que no es preveia. El cen-
tre neuràlgic de Sant Joan, al 

passeig Comte Guifré, respi-
rava més tranquil fins i tot 
que en dissabtes precedents. 
Les terrasses dels diversos 
locals de restauració i abeu-
rament funcionaven a un 
ritme menor que durant 
el febrer o inicis de març, i 
la presència autòctona era 
molt majoritària respecte a 
la de segons residents.

L’activitat en els esta-
bliments d’allotjament va 
estar en un 50% de la seva 
capacitat habitual. L’Hotelet 
registrava aquests guaris-
mes, mentre que l’Alberg 
de la Ruta del Ferro segueix 
esperant temps millors 
per reobrir les seves instal-
lacions. L’ocupació en cases 
de turisme rural que tenien 
obert va seguir una tònica 
similar. Tot plegat es va 
traduir en uns carrers sota 
l’estigma de l’aparent “nova 
normalitat” dels últims 
mesos, i la sensació que tot el 
trànsit que havia entorpit la 
circulació en moments pun-
tuals era perquè anava cap a 
la Vall de Camprodon. Simul-
tàniament, alguns domicilis 
que feia gairebé mig any que 
no rebien els seus propie-
taris tornaven a ventilar-se, 
a obrir portes i finestres i a 
recuperar una vitalitat que 
–possiblement, segurament 
amb moltes probabilitats– 
recuperaran durant aquesta 
primavera i estiu.

Cap de setmana de normalitat tot i les retencions d’entrada a Sant Joan

Molta cua i poques aglomeracions
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Retenció de vehicles, dissabte al migdia a l’entrada de Sant Joan

Un altre canvi associat al 
relaxament de les mesures ha 
estat la reobertura del comerç 

no essencial. Vic va recuperar 
dissabte l’ambient de mercat, 
amb riuades de gent als car-

rers. Això sí, tal com apuntava 
Maria Lluïsa Carmona, para-
dista, la tònica era més de pas-

sejar que no pas de comprar: 
“Hi ha moltes ganes de sortir, 
però no sé si gaires de gastar”.
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Joan Grané: 
“La gent no 
entén què vol 
dir bombolles”

Campdevànol

EL 9 NOU

El gerent de l’Hospital de 
Campdevànol, Joan Grané, 
s’ha mostrat preocupat pels 
efectes que pugui tenir la reo-
bertura comarcal en la situa-
ció de la pandèmia al Ripollès, 
sobretot després de les vacan-
ces de Setmana Santa, en vis-
tes a les reserves que ja s’estan 
produint. “No crec que siguin 
de la mateixa bombolla, hi 
haurà contacte entre diferents 
bombolles”, a part que “la gent 
no entén què vol dir bombo-
lles”, va insistir divendres al 
programa Territori 17 d’EL 9 
FM i La Veu de Sant Joan.

Grané es remet a la major 
facilitat de contagi de la vari-
ant britànica i als precedents 
dels ponts de la tardor, quan 
després de la Puríssima es va 
haver de confinar la comarca. 
“Les xifres epidemiològiques 
del Ripollès i la Cerdanya van 
pujar d’una manera impor-
tant”, fet que atribueix a 
l’afluència de visitants, i per 
això ara mateix “jo no estic 
gens tranquil”.

“Els nens estan emocionats de sortir”
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L’Enzo, de 4 anys; l’Hugo, de 5, i l’Aarón, de 9, aquest diumenge a la casa rural, al costat de Juan Antonio López

Santa Creu de Jutglar

T.V.

Abans de la pandèmia, el 
sabadellenc Juan Antonio 
López i la seva família teni-
en per costum passar cada 
any com a mínim quatre o 
cinc caps de setmana a fora, 
en cases rurals que els han 
portat a descobrir pobles i 
poblets d’arreu de Catalunya. 
El març del 2020, el confina-
ment sever els va obligar a 
frenar en sec. Van haver d’es-
perar a l’estiu per tornar-hi. 
A finals d’octubre, el confi-
nament municipal de cap de 
setmana els robava novament 
la possibilitat de sortir. 

Durant tot aquest temps no 
és que ho hagin passat mala-
ment –diuen que han estat bé 
i que no es poden queixar–, 
però sí que és veritat que els 
nens “tenen ganes de carrer, 
canviar d’aires... Estan emo-
cionats quan marxem”. Això 
els va acabar de convèncer 
per aprofitar la relaxació de 
mesures llogant una casa 
rural a Santa Creu de Jutglar. 
“No tinc res en contra dels 
hotels, però ja de sempre 

prefereixo assegurar el nostre 
espai, que puguem estar sols, 
dinar i sopar tranquils... I ara, 
amb la pandèmia, encara em 
sembla més important”, expli-
cava López a EL 9 NOU aquest 
diumenge al matí. Després 
tenien previst anar-se’n a 
comprar coca a Perafita, men-
tre que el dia abans havien fet 

un intent de visitar el Molló 
Parc, però les cues a l’altura 
de Ripoll els van dissuadir: 
“Bàsicament hem gaudit de 
la casa, que té jacuzzi, sauna 
de vapor i piscina climatitza-
da. En un cap de setmana el 
temps passa molt de pressa”.

Inés Saus, que està al cap-
davant de la Pausa Rural & 

Wellness, on s’ha allotjat la 
família López, apunta que 
actualment tenen reserves 
fins al maig. Amb el pas del 
confinament municipal a 
comarcal ja van atendre cli-
ents de Sant Bartomeu i Vic, 
però és sobretot ara que es 
nota que la demanda torna a 
pujar.

Juan Antonio López i la seva família, de Sabadell, han passat dos dies a Santa Creu de Jutglar
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ANUNCI

Per acord de Ple d’aquesta corporació, en sessió ordinària celebrada el 
dia 8 de març de 2021, es van aprovar els següents acords:
“Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del 
POUM de la variant i entorn de les carreteres del municipi de Seva.
Segon.- Sotmetre a tràmit d’informació pública pel termini d’un mes a 
comptar des de la seva publicació mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis 
d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en 
un diari comarcal, i a la web municipal a l’efecte de presentació de les 
corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert 
als articles 8, 85, 96 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i articles 23 i 
107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme.
Tercer.- Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l’ator-
gament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’ac-
tivitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes es-
tablertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves deter-
minacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb 
els plànols i la documentació aportada per l’equip redactor del Pla, que 
consta a l’expedient. Aquesta suspensió tindrà una durada d’un any.
Quart.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe 
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, 
segons allò indicat, els quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, lle-
vat que una disposició sectorial n’autoritzi un de més llarg, de conformi-
tat amb allò disposat a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.”

El que es fa públic als efectes oportuns.
Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa
Seva, 12 de març de 2021 669 92 47 63Telèfon:

Assessori’s pels 
nosTres experTs
amb més de 20 
anys treballant en 
l’àmbit concursal 
empresarial, un potent 
equip d’advocats, 
economistes i 
administradors 
concursals que 
l’AjudArAn A
solucionAr els seus 
problemes.

si ets empresA, 
AuTònom o 
pArTiculAr
i no pots atendre 
els teus pagaments, 
utilitza els 
mecanismes que la 
llei concursal posa
al teu abast.

ToTs mereixem 
Tenir unA segonA
oporTuniTAT.
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Vic

EL 9 NOU

Entre els símptomes més 
habituals de la Covid-19 hi ha 
febre, tos i cansament, però 
sovint la malaltia també pro-
voca diarrea i la pèrdua del 
gust, l’olfacte i les ganes de 
menjar. Això representa un 
risc nutricional que pot agreu-
jar el pronòstic dels pacients, 
sobretot si es tracta de col-
lectius vulnerables com gent 
gran o persones que conviuen 
amb patologies cròniques. A 
fi d’evitar aquesta situació i 
propiciar la recuperació dels 
malalts, l’Hospital Universi-
tari de la Santa Creu de Vic 
compta amb un menú espe-
cífic que no és que augmenti 
la quantitat de menjar, sinó 
la densitat calòrica i proteica 
dels aliments que ingereixen 
els pacients hospitalitzats 
amb coronavirus. 

Segons expliquen des del 
centre, això es concreta en 
una dieta “de fàcil masticació 
i fraccionada en cinc àpats 
(esmorzar, dinar, berenar, 
sopar i ressopó)”. Els primers 
plats, que acostumen a ser 
cremes, sopes i arròs caldós, 
s’enriqueixen amb proteics 
naturals com l’ou, el pernil o 
el formatge, mentre que els 

segons solen ser de peix o de 
carn de textura tova. El bere-
nar i el ressopó estan compos-
tos per un lacti. A banda del 
menú en si, els pacients tam-
bé reben una targeta informa-
tiva on se’ls recomana comen-
çar pel segon si no tenen gana, 
o que masteguin bé i a poc a 
poc. Paral·lelament, els pro-
fessionals valoren de manera 
personalitzada si cal afegir 
algun suplement a la dieta.

Aquesta estratègia s’ha 
desenvolupat en coordinació 

amb l’empresa Serhs Food, 
que gestiona la cuina de 
l’Hospital Universitari de 
la Santa Creu. Parteixen de 
les indicacions d’experts en 
nutrició clínica que apunten 

que “la teràpia nutricional 
ha de considerar-se part del 
tractament bàsic dels paci-
ents amb Covid-19”. Actual-
ment en aquest centre n’hi 
ha cinc d’ingressats.

Un milió d’euros 
per al teletreball 
als ajuntaments 
més petits

Barcelona

EL 9 NOU

La Diputació de Barcelona 
aprovarà els propers dies un 
programa d’un milió d’euros 
per facilitar el teletreball als 
ajuntaments de menys de 
20.000 habitants. El reparti-
ment dels diners es realitzarà 
“en funció de la població”, 
però assegurant un import 
mínim als pobles on viuen 
menys de 1.000 persones, que 
tenen garantits 1.800 euros 
de base per comprar equips 
informàtics i dispositius com 
càmeres web, tallafocs o pro-
grames específics. En aquests 
casos es té en compte que, per 
la seva capacitat pressupostà-
ria i d’organització, es tracta 
dels municipis on poden 
haver sorgit més dificultats 
tecnològiques. El diputat 
d’Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial, el vigatà 
Josep Arimany, apunta que la 
Diputació treballa “per acon-
seguir que el lloc de residèn-
cia no suposi una diferència 
a l’hora d’accedir a serveis, 
tenir oportunitats o desenvo-
lupar un projecte professio-
nal, personal o familiar”.

Valoració positiva 
dels purificadors 
de Sodeca per 
part de les escoles

Sant Quirze de Besora

EL 9 NOU

Sodeca ha fet una enques-
ta de satisfacció entre els 
centres educatius que va 
dotar de purificadors d’aire 
el novembre passat, una 
donació que incloïa tots els 
del Ripollès, Sant Quirze i 
Montesquiu. Segons l’em-
presa, les escoles valoren 
molt positivament disposar 
d’aquests equips i exposen 
que “des que els tenen en 
funcionament (la majoria en 
una aula fixa, però també en 
espais amb diferents grups 
bombolla), no s’han produït 
contagis” i “s’ha guanyat en 
confort, seguretat, tranquil-
litat i qualitat de l’aire”. 

El purificador Airdog va 
rebre el mes passat nous 
reconeixements en concepte 
d’efectivitat i rapidesa. La 
seva tecnologia patentada 
també compta des de lla-
vors amb la certificació del 
Laboratori de Biologia de la 
universitat grega Demócrito 
de Tracia.
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Lliurament dels purificadors d’aire, el novembre passat

No augmenta la quantitat de menjar als plats, sinó la seva densitat calòrica i proteica
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Professionals de Cuina i Infermeria de l’hospital, amb la safata dels menús que porten a les habitacions

L’Hospital de la Santa Creu 
incorpora una dieta específica 
per a pacients amb Covid-19
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La tecnologia mòbil de cinquena generació permetrà connexions més ràpides i connectar molts més dispositiu alhora

Vic

Eloi Puigferrer

Amb la fibra òptica encara 
per desplegar a tot el territori 
català, apareix a la palestra el 
debat i l’arribada de la tecno-
logia mòbil 5G, que encara no 
ha posat ni un peu a Osona 
i que al Ripollès només està 
present a Camprodon. Mentre 
que el pastís català se’l repar-
teixen Movistar i Vodafone 
–que controlen el 76% de la 
població de Catalunya, segons 
apunten les mateixes empre-
ses–, a Osona està previst que 
la xarxa mòbil de cinquena 
generació, que augmenta la 
velocitat de connexió, redu-
eix el temps de latència i 
multiplica exponencialment 
el nombre de dispositius con-
nectats, arribi “a finals d’abril 
o principis de maig”, tal com 
afirma Josep Arimany, regi-
dor d’Universitat i Ciutat del 
Coneixement de Vic i presi-
dent delegat de l’àrea d’Inno-
vació de la Diputació.

Tot i estar a un mes vista 
de la data assenyalada pel 
primer tinent d’alcalde de 
Vic, Arimany afirma que 
“encara no se sap quina serà 
l’operadora que exploti i 
porti la tecnologia 5G a la 
comarca, ja que, a Catalunya, 
tant Vodafone com Telefóni-
ca hi estan treballant. Estem 
estudiant quina és l’opera-
dora més adient en termes 
d’oferta de servei”. Però tot 
i que l’explotació quedarà en 
mans d’una empresa privada, 
constantment la supervisa-
ran estaments públics: “El 
projecte estarà capitalitzat 
per l’oficina de Creacció, que 
es cuidarà de controlar i evi-
tar que es puguin donar situ-
acions de monopoli”, afirma 
Arimany. I és que, en aquests 
casos, el temor a generar un 
monopoli és extens, ja que no 
totes les companyies poden 
tirar endavant un projecte 
així.

“Nosaltres no descartem 
muntar antenes 5G en un 
futur, però ens hi sumarem 
des del minut 0 a través d’una 
altra companyia”, explica 
Albert Boix, un dels tres socis 
fundadors de Goufone. “Seria 
una fallada de mercat molt 
important si acabés sent un 
monopoli”, segons Ramon 
Roca, membre del patronat de 

Guifi.net, ja que “quan apa-
reixen noves tecnologies i el 
mercat es mostra efervescent, 
és normal que es tendeixi cap 
a un control no democràtic”. 
Si fos així, “al final seríem els 
consumidors qui hi perdríem 
en tot aquest procés”, afirma 
Roca.

Un altre aspecte que preo-
cupa els entesos en el tema 
és la cobertura mòbil, que 
pot accentuar encara més la 
manca de connexió que hi ha 
en algunes zones. “Si no hi 
ha cobertura, evidentment 
no podrà arribar el 5G, així 
que hem de poder assegurar 
uns mínims de cobertura 
arreu del territori”, explica 
Arimany, “ja estem exigint 
millores a les companyies 
concessionàries”, diu. “El 5G 
ens pot ajudar a fer un impàs 
fins que arribi la fibra a mol-

manera”, afegeix Boix, tot 
parlant d’una problemàtica 
conflictiva, ja que “tothom vol 
una bona connexió, però nin-
gú vol tenir antenes a prop de 
casa”, diu Arimany. A Vic, hi 
continua havent queixes del 
centre de la ciutat que hi ha 
menys cobertura de mòbil des 
de la retirada de l’antena del 
carrer Sant Fidel.

El 5G, un cop es desplegui 
en la seva màxima potència, 
permetrà millorar, entre d’al-
tres, la velocitat de connexió a 
internet –gairebé deu vegades 
l’actual–, connectar-nos gaire-
bé a temps real o augmentar 
de forma exponencial el nom-
bre de dispositius connectats. 
“L’arribada del 5G és una 
bona notícia, ja que com més i 
millors alternatives tinguem 
millor per a tots, però seria un 
pecat fer-lo passar per davant 
de la fibra”, afirma Roca. 
“Com a complement, el 5G 
encaixa a la perfecció amb la 
fibra, ja que són una simbiosi 
perfecta”, afegeix Boix. Però 
malgrat aquestes possibilitats, 
també remarquen el perill 
d’eixamplar l’escletxa digital. 
“Quan les empreses diuen 
que el 70% de la població ja té 
fibra vol dir que ja han cobert 
les ciutats, que suposen el 
10% del territori. Així, la gent 
que viu al 90% restant conti-
nuarà sense bona connexió”, 
afegeix Roca. Aquest aspecte, 
però, ja es preveu des de les 
institucions, principalment 
en el desplegament de la fibra 
òptica. “Són dos projectes 
independents, ja que preve-
iem que el 2022 hi hagi fibra 
a tot el territori que cobreix la 
Diputació”, conclou Arimany. 
La irrupció del 5G ha provocat 
l’aparició d’un grup a Manlleu 
que reclama més informació 
del que suposa el desplega-
ment d’aquesta tecnologia, 
sobretot de possibles efectes 
nocius de la radiació en la 
salut de les persones.

La tecnologia avança i el 5G ja és una 
realitat per a una gran part de la pobla-
ció catalana. Amb aquesta nova oferta 
ja desplegada a diferents comarques, 

Osona i el Ripollès esperen l’arribada 
d’una tecnologia que permetrà anar 
més enllà en la connectivitat gràcies a 
la seva simbiosi amb la xarxa de fibra 

òptica. A Osona encara es desconeix 
quin operador controlarà el servei, 
mentre que al Ripollès ja hi ha 5G de 
Telefónica a Camprodon.

La tecnologia 5G arribarà a 
Osona a finals del mes d’abril

Camprodon

E.P.

Després que es comencés a 
treballar i parlar farà “cinc 
o sis mesos”, Camprodon és 
l’únic municipi del Ripollès 
i Osona que ja disposa de 
cobertura 5G a les zones 
més cèntriques de la vila. 
“Telefónica encara està tre-
ballant per enllestir tota la 
instal·lació, però en alguns 
punts del municipi ja hi ha 
bona cobertura de 5G”, afir-
ma l’alcalde del municipi, 
Xavier Guitart, que després 

d’un temps tenint accés a 
aquesta nova tecnologia 
afirma que “ara ens sentim 
més coberts i creiem que ha 
estat un canvi positiu”. En 
aquest sentit, tot i que afir-
ma que “Camprodon sempre 
ha estat pioner en l’arribada 
de noves tecnologies”, valora 
que el canvi que ha suposat 
l’arribada del 5G ha tingut 
“un menor impacte si ho 
comparem amb l’arribada 
de la fibra òptica, ja que va 
ser més diferencial i vam 
viure un salt qualitatiu més 
marcat”. Alhora, el batlle del 

municipi també afegeix que 
“va ser la mateixa Telefónica 
qui va venir a proposar-nos 
portar el 5G, i després de 
valorar-ho vam creure que 
era un bon projecte. Des de 
la incidència que va deixar-
nos sense telèfon i internet 
durant tres dies –el 2019–, la 
relació amb la companyia ha 
estat molt fluida”, diu Gui-
tart. En termes pràctics, l’al-
calde destaca que “la millora 
no ha implicat cap canvi a les 
antenes, ja que només s’han 
fet millores internes en els 
aparells”.

Camprodon, l’únic municipi amb 5G 

L’operador que la porti estarà supervisat per Creacció per evitar conductes monopolístiques

tes zones rurals, però totes les 
zones fosques que ja tenim a 

la comarca continuaran igual, 
i s’han d’atacar d’una altra 
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Empresa ubicada a Osona
selecciona

Peó esPecialitzat
o oPerari Per a 

fusteria i muntatges

Interessats envieu CV
o truqueu al

616 49 93 10

Dilluns, 22 de març de 20216 L’entrevista

“A mi, personalment, sí que 
m’agradaria que Aiguafreda 
formés part d’Osona”
Entrevista a Núria Roca, alcaldessa de Sant Martí de Centelles (Independents per Sant Martí)
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Núria Roca, la setmana passada davant l’ajuntament de Sant Martí

Sant Martí de Centelles

Txell Vilamala

Després de vuit anys de 
regidora, Núria Roca es va 
estrenar com a alcaldessa de 
Sant Martí de Centelles l’any 
2019. En aquesta entrevista, 
un extracte de la del progra-
ma Angle obert, repassa les 
prioritats del mandat, el crei-
xement en habitants que està 
experimentant el poble o les 
relacions amb Aiguafreda.

 Com definiria aquests dos 
anys des que es va posar al 
capdavant de l’Ajuntament?

Per dir-ho amb una parau-
la, heavy. Hem hagut de ges-
tionar les conseqüències del 
temporal Glòria i, després, la 
pandèmia, però tot i així hem 
anat treballant. Confiem que 
el que vindrà ara serà més 
planer.

A Sant Martí hi ha pau 
política? Vostès governen 
amb majoria absoluta.

Sí. Governem amb majoria, 
però amb l’oposició hi estem 
molt bé. Sempre els dic que 
em poden venir a veure pel 
que calgui, quan tinguin ide-
es... Als plens intentem ser el 
màxim de transparents. A ells 
també els va votar una part 
de la població i de veritat que 
l’entesa és bona.

S’han plantejat sumar-los 
a govern?

A dia d’avui, no, però un 
mai es pot tancar en banda.

Una de les prioritats que es 
marcava el seu grup a l’inici 
del mandat era generar acti-
vitat econòmica i ocupació. 
Va arribar la pandèmia.

La veritat és que fins ara 
no hem pogut tirar endavant 
ni una cosa ni l’altra, però 
el municipi va creixent en 
habitants. Mantenim aques-
tes línies d’actuació de cara a 
l’any que ve i, si ens tornem 
a presentar, també per al pro-
per mandat.

L’atur és la preocupació 
número 1 de l’Ajuntament?

Ens preocupa, però no la 
situaria al número 1.

I què hi posaria, doncs?
Als pobles petits ens pre-

ocupen moltes coses: benes-
tar social, educació, obres, 
urbanisme... També pensem 
en l’atur, és clar, i més des-
prés de la pandèmia. Som 
conscients que a Sant Martí 
hi han augmentat els usu-
aris de Càritas i que tenim 
més demanda en serveis 
socials.

Només estan separats 
d’Aiguafreda per un pont, 
però pertanyen a diferents 
comarques i àrees bàsiques 
de salut. Com han viscut els 
plans de desescalada?

Entre veïns realment no hi 
ha hagut mai cap problema, 
ni entre alcaldes, però sí que 
és veritat que com a ciuta-
dans tenim amics i família a 
banda i banda i era enreves-
sat saber què podies fer i què 
no. Amb Aiguafreda hi com-
partim molts serveis: el Punt 
Jove, el Casal d’Avis, temes 
de benestar social, el futbol...

Preferirien que també 
formés part d’Osona?

A mi, personalment, sí que 
m’agradaria.  

A efectes pràctics són dos 
pobles que funcionen com 
un. També comparteixen 
identitat?

Sense que hi hagi rivalitat, 
penso que cadascú se sent 
del seu. Amb els temes que 
hi podria haver més disputa, 
com el futbol, anem junts. 
Les cases disseminades de 
Sant Martí sí que tenen 
més tirada cap a Centelles. 
Els cau més a prop i de fàcil 
accés.

La població del seu muni-
cipi s’ha doblat en qüestió 
de 20 anys, de menys de 700 
habitants als actuals 1.222. 
Quin perfil té la gent que 
s’hi instal·la?

Majoritàriament prové 
de l’àrea metropolitana de 
Barcelona i fa servir el poble 
per dormir, perquè continua 
treballant a fora. En això ens 
hi afavoreix l’estació de tren, 
i que durant un temps es van 
construir habitatges que sor-
tien molt bé de preu. Hi ha 
famílies i parelles que s’han 
integrat molt i d’altres que no.

Fins quant vol créixer 
Sant Martí?

Ara com ara, el nucli urbà 
ja està molt massificat tant 
de construcció com de gent. 
Si creixem, ho hem de fer cap 
a l’Oller.

Governar un nucli urbà i 
un de cases de pagès és com 
estar al capdavant de dos 
pobles diferents?

A la zona disseminada 
tenen pocs problemes, i a més 
a més s’ho arreglen molt ells. 
Nosaltres intervenim espe-
cialment en tema de camins, 
arreglar fonts… Ara estem 
treballant per aconseguir una 

depuradora a la urbanització 
de les Comes. Ens ho hem 
marcat com a prioritat i el 
Consorci del Besòs ja ha adju-
dicat la redacció del projecte. 
A la part urbana les necessi-
tats són de tot tipus i m’ima-
gino que les mateixes que a la 
majoria de municipis.

Créixer en habitants tam-
bé vol dir més necessitat de 
serveis. Fa més de 10 anys 
que batallen per reemplaçar 
l’escola, encara en un espai 
provisional…

El terreny on es construi-
ria ja el tenim en propietat i 
l’hem cedit al Departament 
d’Educació, que és qui té l’úl-
tima paraula. Abans de deci-
dir si tira endavant o no ens 
van dir que farien un estudi 
demogràfic.

Per què ha costat tant tro-
bar el desllorigador?

Perquè no teníem cap ter-
reny municipal que complís 
els metres mínims que se’ns 
demanava.

Aquest 2021 la Generalitat 
també ha de dur a terme les 
obres dels nous accessos a la 
C-17. És mèrit de la pressió 
que han fet els ajuntaments?

No sé de qui és mèrit, però 
nosaltres ho hem demanat 
molt. 

Viu amb l’ai al cor cada 
cop que sent que hi ha 
hagut un accident?

Quan sents les ambulàncies 
sí que mires, és inevitable. 
De Tagamanent a Centelles, 
la carretera està com està, els 
revolts són perillosos… Però 
també ens evitaríem acci-
dents si la gent no corrés tant.

Fa uns mesos tenien pre-
vist desviar el Torrent de 
l’Oller. Han avançat?

Hem parlat amb l’empresa 
constructora de la urbanit-
zació, que és la que ha de 
portar a terme aquest des-
viament. Ens van dir que ho 
farien al més aviat possible i 
ens consta que ja han dema-
nat algun pressupost.

Què es pot fer contra les 
cagarades de gos al carrer, 
les deixalles mal llançades i 
els botellons de què es quei-
xen a través de les xarxes?

D’entrada, ho publicitem 
molt perquè la gent se’n faci 
càrrec. Tot això suposa feina 
constant per a la brigada. Als 
pobles petits és molt difícil 
arribar a denunciar si no 
enganxes ningú in fraganti, 
el que fem és difusió amb 
l’objectiu que els veïns en 
prenguin consciència.

El castell ara el tenen tan-
cat.

Hi havia una senyora pedra 
que ens feia una mica de por. 
Es va descalçar amb el tem-
poral Glòria i els estudis geo-
lògics assenyalaven perill. 
S’hi han fet actuacions i de 
seguida que sigui possible el 
reobrirem.

La tardor del 2019 van 
crear l’Espai Màrius Torres 
al Mas Blanc. Com està fun-
cionant?

Al mes de maig, si la pandè-
mia ens ho permet, hi farem 
alguns actes. Fins ara gairebé 
no l’hem pogut gaudir, però 
hi ha una voluntat molt clara 
de potenciar aquest espai.

Com?
Amb recitals de poesia, 

portes obertes, música… 
També hi ha una ruta d’ori-
entació que surt d’allà.

Núria Roca també forma 
part del ple del Consell 
Comarcal d’Osona. Li agra-
da l’experiència a escala 
supramunicipal?

Puc dir que els plens són 
diferents dels d’un poble 
petit.

Millors? Pitjors?
Al poble són casolans i al 

Consell, més protocol·laris. 
Estem al cas de tot, el que es 
preveu amb l’aigua, els resi-
dus… Però tampoc tinc cap 
conselleria delegada i no en 
visc el dia a dia.

Se sent còmoda amb la 
fórmula dels Independents?

Sí, m’agrada. I més ara 
havent vist com funciona la 
política… Entenc el càrrec 
com un exercici de treballar 
pel poble i no estar casat amb 
unes sigles et permet anar 
més a la teva. Sí que és veri-
tat que m’imagino que deuen 
obrir portes.

Ho diu desencantada. 
No amb el Consell, sinó 

amb la Generalitat, el govern 
espanyol… Veus que real-
ment hi ha molts interessos 
polítics, gent que sembla que 
s’ha d’avenir molt i després 
no és així. Estic desencantada 
en general. 

“El nucli urbà de 
Sant Martí ja està 
molt massificat. 

Si creixem, ho 
hem de fer cap a 

l’Oller”
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Aprovació inicial canvi modalitat sistema actuació urbanística 
en la UA 7 de les NNSS de Planejament de Viladrau

ANUNCI

Per Decret de l’Alcaldia de data 9 de març de 2021 s’ha aprovat 
inicialment el canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística 
en la Unitat d’Actuació núm. 7 de les NNSS de Planejament de 
Viladrau, passant del sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica a la modalitat de cooperació.

Pel present edicte se sotmet l’expedient a tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes als efectes de consulta i presentació 
d’al·legacions, d’acord amb el que disposa l’article 119.2 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, D. Leg. 1/2010 de 3 
d’agost.

Viladrau, 10 de març de 2021
L’alcaldessa,
Noemi Bastias Codina

Dilluns, 22 de març de 2021 7Educació

El Seminari de 
Vic farà dos nous 
cicles formatius

Vic

E.P.

El curs vinent, el Centre d’Es·
tudis El Seminari (CEES) de 
Vic oferirà dos nous cicles 
formatius de grau superior 
que se sumaran als sis que 
ja feien. Els dos nous cicles 
estan molt relacionats amb 
l’activitat empresarial del 
mateix Seminari, ja que se 
centraran en la Dietètica 
i Gestió en Allotjaments 
Turístics, cursos que “tenen 
demanda, que encaixen a 
la perfecció amb el centre i 
que, a més, no tenen oferta 
de places ni cursos arreu del 
territori”, afirma Raimon 
Casals, gerent. Des del CEES 
també s’ha intentat cohesio·
nar els productes educatius 
de la comarca, ja que “el cicle 
de Dietètica l’oferim en col·
laboració i coordinació amb 
la UVic·UCC”, diu Casals. A 
més d’aquests dos nous cicles, 
des del Seminari s’està treba·
llant en tres noves propostes 
centrades en “assistència a 
direcció, experiències de viat·
ges i màrqueting i publicitat”, 
segons Casals.

Els alumnes del Ripollès tractaran 
el sentiment de pertinença

El projecte Baoba’s vol reforçar la cohesió social en detectar deficiències després dels atemptats

Ripoll

EL 9 NOU

La sotragada social que va 
suposar a Ripoll els atemp·
tats d’agost de 2017 per la 
implicació de joves integrats 
a la vida del municipi ha 
evidenciat una problemàtica 
que el Grup Operatiu de tre·
ball comunitari de Ripoll ha 
posat sobre la taula: el trac·
tament de les emocions en 
aspectes com el sentiment de 
pertinença o d’identitat. Fills 
de famílies d’origen estran·
ger establertes al poble han 
subratllat una circumstància 
que havia passat desaperce·
buda fins fa tres anys i mig. 
Alguns descobreixen durant 
l’adolescència que malgrat 
haver nascut a Ripoll, haver·
hi anat a escola i parlar en 
català, són tractats per altres 
vilatans com si no fossin 
d’aquí. El desarrelament està 
servit.

Per donar respostes que 
permetin refer una bona 

socials, la igualtat de gène·
re, l’orientació sexual o les 
diferències per raó d’origen. 
Paral·lelament, els professio·
nals de l’ensenyament també 
rebran formació amb una 
nova metodologia de justícia 
restaurativa.

La coordinadora de l’àrea 
de Ciutadania del Consorci 
de Benestar Social del Ripo·
llès, Núria Riera, ha explicat 
que “com més conscients 
siguem de les motxilles per·
sonals de cadascú més fàcil 
serà arribar a una bona con·
vivència”. La pandèmia de la 
Covid·19 n’ha retardat l’apli·
cació perquè cal que el pro·
jecte es pugui fer de forma 
presencial. Alguns resultats 
del treball de diagnosi que 
s’ha desenvolupat durant els 
dos últims anys ha posat al 
descobert que tant en la ges·
tió de la diversitat com en les 
emocions d’alguns joves “hi 
ha molts aspectes que encara 
no estan resolts”, destaca 
Riera. 

convivència i encarar aquesta 
anomalia s’ha impulsat un 
model de treball que sota el 
nom de projecte Baobab’s 
es vol començar a impartir 
a partir del curs vinent a 
les escoles del municipi. Els 
baobabs són arbres origi·
nals de Madagascar, Àfrica 
i Austràlia, que es caracte·

ritzen pel gran diàmetre del 
seu tronc, una altura que pot 
arribar als trenta metres i 
una longevitat que supera 
la de moltes altres espècies 
vegetals. El projecte que en 
manlleva el nom anirà dirigit 
als alumnes de Primària i 
Secundària per tal de refor·
çar·ne també les relacions 
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El projecte Baobab’s es farà el curs vinent, ja que ha de ser presencial

Un pati sensorial obert a l’escola Joan Maragall de Ripoll
Ripoll L’escola Joan Maragall de Ripoll disposa d’un nou pati sensorial que 
en un futur serà obert a tots els infants del poble. El projecte va ser la pro·
posta més votada als pressupostos participatius del 2019 i es va presentar la 
setmana passada.

L’institut Jaume Callís lliura els Premis Pepa Balmanya
Vic L’institut Jaume Callís de Vic va lliurar dijous els dinovens Premis Pepa 
Balmanya als millors treballs de recerca. Els guanyadors van ser Lluc Oms, 
en l’àrea humanística i social; Laia Parareda, en la tecnològica i científica; i 
en la recerca de grup van guanyar Gibert Antentas, Marc Farrés i Joan Soler.
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Francisco Navarro
i Bravo

La comunitat educativa de l’Institut Jaume Callís
dona el seu més sentit condol

al professor Paco Navarro
i a la seva família per la mort del pare.

Descansi en pau.

Vic, març de 2021

Dilluns, 22 de març de 20218

Ripoll

Jordi Remolins

Dos agents de la Policia Local 
de Ripoll van interceptar dos 
joves que més tard de les 11 
de la nit de diumenge passat 
s’estaven saltant el confina-
ment horari i a més anaven 
sense mascareta al carrer 
Mossèn Cinto Verdaguer. 
Segons la versió oficial, un 
dels dos nois va agredir un 
dels municipals mentre els 
estava recriminant la seva 
actitud, i aquest va respon-
dre amb “un ús proporcional 
i preventiu de la porra”, 
segons afirma l’alcalde ripo-
llès Jordi Munell. L’acció es 
va completar amb la retenció 

dels joves i la detenció d’un 
d’ells. Munell considera 
que es van produir delictes 
flagrants “en una suma de 
factors dels quals no se’n pot 
justificar cap” i on cal sumar-
hi el risc que poguessin ser 
positius en Covid. Un cop 
identificats els joves, es va 
constatar que a més eren del 
Maresme, incomplint també 
el confinament comarcal. 
L’Ajuntament ripollès dona 
suport a l’actuació policial 
perquè els incompliments 
“eren prou greus com perquè 
els agents actuessin”, diu 
Munell.

A la mateixa hora que es va 
produir aquest incident, una 
altra persona va emetre’n 

una part a través d’Instagram 
Live. L’enregistrament es 
va fer des del pont d’Olot i 
s’hi veia com un dels agents 
llançava cops contra un dels 
joves amb l’arma reglamentà-
ria, mentre aquest intentava 
esquivar-los. En un moment 
de la intervenció el mateix 
agent queia per terra a causa 
de la seva pròpia embranzida 
i era ajudat a aixecar-se per 
un dels dos nois. Mentre les 
imatges van ser penjades 
temporalment en aquesta 
xarxa social, alguns usuaris 
van fer-hi comentaris lamen-
tant l’actuació policial. En 
el vídeo, però, no s’hi podia 
veure cap agressió prèvia a 
l’agent, suposadament per-

En llibertat amb 
càrrecs els tres 
detinguts pels 
aldarulls de la 
comissaria de Vic

Vic

EL 9 NOU

Els tres detinguts dijous pas-
sat per les destrosses fetes 
a la comissaria dels Mossos 
de Vic el passat 16 de febrer 
durant la manifestació en 
contra de l’empresonament 
del raper Pablo Hasél han 
quedat en llibertat amb 
càrrecs. Els tres joves, de 
18, 25 i 28 anys i que són 
de Vic, Roda i les Masies de 
Voltregà, estan acusats de 
desordres públics, danys i 
atemptat a l’autoritat, mani-
festació il·lícita i lesions i 
amenaces. 

Van ser arrestats després 
d’una investigació policial 
per aclarir uns fets que van 
comportar danys conside-
rables a l’estructura de la 
comissaria i 12 agents lesio-
nats per atacs directes dels 
manifestants. Aquella matei-
xa nit es van tramitar quatre 
detencions, tres per part dels 
Mossos i una més de la Guàr-
dia Urbana de Vic.

Se salten el confinament i 
agredeixen un policia de Ripoll
Part dels fets es van enregistrar i penjar a Instagram

què es va començar a enre-
gistrar després d’aquest fet. 
La successió d’accions van 
passar just al davant de l’ofi-
cina del Banc de Sabadell, on 
hi ha una càmera encarada a 
la porta d’entrada. En aquell 
encreuament de carrers 
també hi ha una altra càmera 
pública, la de control dels 
vehicles que accedeixen al 
barri vell, tot i que Munell 
assenyala que “només les uti-
litzem per fer la lectura de 
les matrícules”.

Els fets també van generar 
el rebuig de part de la comu-
nitat musulmana de Ripoll, 
que segons ha pogut saber EL 
9 NOU es van plantejar fer 
una protesta pública davant 
de l’Ajuntament de Ripoll. 
En canvi el president de l’as-
sociació Annour, Ali Yassine, 
ho veu d’una altra manera: 
“Si hi ha gent que se salta la 
llei no és el nostre problema; 
tots tenim els nostres drets, 
però també els nostres deu-
res”, afirmava aquesta matei-
xa setmana.

Dos detinguts per robar en una 
benzinera de Taradell 
Taradell Els Mossos van detenir dijous dos veïns de Man-
lleu, de 30 i 26 anys, acusats de robar a la benzinera de 
Taradell. El vigilant municipal de Taradell pels volts de 2/4 
d’1 de la matinada va informar als Mossos que dos homes 
estaven robant a la benzinera, i que en veure’l van pujar 
ràpidament al cotxe i van fugir. Finalment els van intercep-
tar a Vic, a la C-25, i en l’escorcoll els van trobar 18 paquets 
de tabac, 510 euros i eines. La investigació continua oberta 
i al conductor també se l’investiga per un delicte contra la 
seguretat del trànsit i per conduir sense punts.

Crema un cotxe en un garatge de 
Camprodon i desallotgen 20 veïns
Camprodon Un cotxe va quedar totalment calcinat la 
matinada de divendres dins del garatge d’un bloc de pisos 
del passeig de la Mare de Déu de la Font de Camprodon. 
Els Bombers van rebre l’avís a 1/4 d’1 de la matinada i va 
fer falta evacuar una vintena de veïns, ja que es tracta d’un 
garatge subterrani comunitari de cinc blocs. Hi van treba-
llar nou dotacions que a 2/4 de 2 van apagar el foc. Els Bom-
bers hi van ser fins a les 4 de la matinada, quan van acabar 
les comprovacions perquè els veïns poguessin tornar als 
seus domicilis.

Posa una falsa 
denúncia per un 
robatori i l’enxampen

Vic Els Mossos van denun-
ciar penalment dimecres 
una veïna de Vic de 35 anys 
com a presumpta autora 
d’una simulació de delicte. 
Els fets es remunten al 2 de 
gener, quan va denunciar 
el robatori violent d’una 
jaqueta en què hi portava 
un telèfon mòbil. Després 
de la investigació per iden-
tificar els lladres, els agents 
van detectar que el relat no 
encaixava i que la denúncia 
era falsa. 

Ripoll/Vic

EL 9 NOU / J.R.

Ripoll va patir les nits de 
divendres i dissabte dife-
rents pintades a establiments 
i façanes del poble. La seu 
del partit liderat per la regi-
dora Sílvia Orriols, Aliança 
Catalana, va ser una de les 
afectades, ja que li van fer 
pintades on es qualificava 
aquest partit identitari de 

nazi i s’insultava la regido-
ra. Orriols ha denunciat els 
“insults masclistes” a les 
seves xarxes socials i també 
l’actitud de l’Ajuntament, 
que tot i lamentar i condem-
nar altres pintades fetes 
aquella mateixa nit no va 
esmentar les fetes contra ella 
i el seu partit. L’Ajuntament 
diu en un tuit que “lamenta 
i condemna les pintades 
fetes” i que “està treballant 

per identificar els autors dels 
fets”. 

D’altra banda, en el recor-
regut de l’Anella Verda de 
Vic, uns brètols van arren-
car una de les tanques de 
fusta del pont que passa 
per sobre el torrent de Sant 
Jaume, camí del Gurri, fent-
la caure al torrent. Segons 
sembla, també es va des-
trossar un banc que hi ha a 
prop d’aquest espai. Des del 
Departament de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament lamen-
ten accions com aquesta, 
“que no aporten res, perju-
diquen a tots i fa que s’hagin 
de destinar recursos a repa-
rar-ho que podrien servir per 
a altres millores”. 

Ripoll es desperta amb 
pintades a façanes i comerços
També destrossen una barana de l’Anella Verda de Vic
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Lluís Solà presenta 
dimecres a Vic el 
llibre de Quim Torra
Vic El president Quim Torra 
serà aquest dimecres a Vic 
per presentar el llibre Les 
hores greus. Dietari de Canon-
ges, on explica el període de 
lluita que li va tocar viure 
contra la pandèmia mentre 
estava confinat sol a la Casa 
dels Canonges durant la seva 
presidència. Torra estarà 
acompanyat per l’escriptor 
Lluís Solà. La presentació es 
farà a 2/4 de 8 del vespre al 
Sucre en un acte organitzat 
per Òmnium i Muntanya de 
Llibres. 

L’Ateneu de Vic 
obre un cicle sobre 
ciència i pandèmia
Vic L’Ateneu de Vic obre 
aquest dijous un cicle sobre 
l’impacte de la Covid-19 en 
diferents àmbits de la soci-
etat. La primera sessió, “La 
ciència (també) és cultura?”, 
reunirà el conservador del 
Museu Episcopal, Marc 
Sureda, i el doctor en Física 
i professor de la UVic-UCC 
Joaquim Pla. Se’n faran dues 
més, una sobre la pandèmia 
i els malalts de càncer i una 
altra sobre ètica i Covid-19. 
Les sessions seran al Casino 
de Vic, a les 7 de la tarda.

UCFR exigeix que la vacunació 
contra la Covid-19 sigui universal 
Alerten de la discriminació que pot suposar vincular-la al padró i a disposar de targeta sanitària

Vic/Ripoll

T.V.

Una cinquantena de perso-
nes van participar dissabte a 
la tarda a Vic a la concentra-
ció estàtica que havia convo-
cat Unitat contra el Feixisme 
i el Racisme (UCFR) amb 
motiu del Dia Internacional 
contra la Discriminació Raci-
al, que es commemora el 21 
de març. El manifest d’aquest 

any se centrava sobretot a 
alertar de la discriminació 
que pot suposar vincular la 
vacunació contra la Covid-19 
al padró i a disposar de targe-
ta sanitària. “No ens val que 
no sigui universal, no li hau-
ria de valer a ningú, perquè 
si no hi podem accedir totes 
no estarem en situació de 
seguretat ni podrem parlar 
de la pandèmia en passat”, 
explicava Tàmia Maestre. 

L’entitat defensa que, si s’ac-
tua aplicant aquests criteris 
excloents, també hi ha el risc 
que les persones migrants 
acabin sent objecte d’encara 
més estigmatització.

Durant la concentració, 
que va durar mitja hora i es 
va portar a terme complint 
les distàncies de seguretat, 
UCFR també va mostrar el 
seu rebuig als postulats del 
partit ultradretà Vox, que 

després de les eleccions del 
14 de febrer ha entrat al 
Parlament amb 11 diputats. 
“Necessitem que realment hi 
hagi igualtat per a totes, vin-
guis d’on vinguis, siguis com 
siguis i facis el que facis sem-
pre que respectis els altres”, 
insistia Maestre. Simultàni-
ament es va portar a terme 
la mateixa acció a la plaça de 
la Llibertat de Ripoll. Hi van 
participar unes 25 persones.
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A Ripoll hi van participar unes 25 persones i es va fer a la plaça de la Llibertat
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Un moment de la concentració estàtica a Vic, que va durar mitja hora
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Un Mercat del 
Ram “especial”
Vic ‘recupera’ la fira més emblemàtica després d’anul·lar-la 

l’any passat però amb un format reduït adaptat a la pandèmia

Vic es retrobarà aquest cap de 
setmana amb el seu emblemàtic 
Mercat del Ram, després d’haver 
hagut de suspendre l’edició ante-

rior. La Casa de Pagès, el nou es-
pai Gastro & Art al parc Balmes i la 
cultura popular, motors d’un pro-
grama notablement més reduït.

Vic

EL 9 NOU

Serà una edició diferent, 
“especial”, en paraules de 
l’alcaldessa, i més reduï-
da, però amb la voluntat 
de mantenir l’essència del 
Mercat del Ram. Després 
de la “difícil decisió” de 
suspendre l’edició de l’any 
passat, en ple confinament 
per la Covid-19, Vic ha tornat 
a convocar la seva fira més 
icònica. Una convocatòria 
que, malgrat condicionada 
pel context de pandèmia, 
vol evidenciar que “de mica 
en mica” la ciutat recupera 
el pols de la seva empremta 
firal. “Volem que la gent 
torni a viure la ciutat i el 
Mercat del Ram és una 
aposta perquè Vic revisqui 
i torni a omplir-se de gent i 
d’activitats; això sí, calcula-
des, mesurades i segures”, va 
remarcar Anna Erra durant 
la roda de premsa de presen-
tació.

D’alguna manera, el retorn 
del Mercat del Ram vol con-
tribuir a reimpulsar part del 
teixit socioeconòmic de la 
ciutat i la comarca. “Serà una 
edició diferent, amb molts 
atractius; volem continuar 
sent un referent com a ciu-
tat de fires i mercats”, va 
reblar el regidor del ram, Titi 
Roca. En l’actual context de 

mostres d’energies renova-
bles, de maquinària agrícola i 
de turisme; tampoc els expo-
sitors del pavelló ramader.

Totes les activitats que 
s’han pogut programar seran 
a l’aire lliure, amb dos grans 
epicentres: el parc Balmes i 
l’exterior del recinte firal. 
El Mercat s’estructurarà en 
quatre blocs per garantir 
la seguretat i conservar al 
màxim les activitats d’edi-
cions anteriors: Jornada de 
Presentació del Congrés BIT 
(Bioeconomia, Innovació 
i Tecnologia), la Casa de 
Pagès, el nou espai Gastro & 
Art i el programa cultural.

L’exterior del recinte firal 
del Sucre continuarà sent 
l’epicentre de l’activitat 
ramadera però amb un nou 
format. La Casa de Pagès 
s’estructurarà en un circuit 
itinerant expositiu on els 
visitants podran gaudir de 
diferents animals de granja, 
la maquinària agrícola, els 
oficis relacionats amb la vida 
al camp i a la granja. Per visi-
tar-ho caldrà reserva prèvia i 
temps limitat.

Per la seva banda, el parc 
Jaume Balmes acollirà el nou 
espai Gastro & Art, un punt 
de trobada amb gastronomia 
i l’artesania locals. Gastro 
& Art rebrà una trentena 
d’expositors de productes 
alimentaris de proximitat i 

Pregonera vigatana
Vic El tret de sortida del 
Mercat del Ram el dona-
rà el tradicional pregó 
a l’Ajuntament, aquest 
dijous. La pregonera 
serà la vigatana Elisabet 
Viladecans, catedràtica 
d’Economia de la UB i 
investigadora associada 
al CEPR, que ja l’ha-
via de fer l’any passat. 
Viladecans parlarà sobre 
passat, present i futur de 
les ciutats. El pregó es 
farà a la Sala de la Colum-
na, a partir de les 7 de la 
tarda, i es podrà seguir 
telemàticament a <www.
vic.cat> i presencialment, 
amb aforament limitat. 
Les localitats a la Sala de 
la Columna són limitades 
i es poden sol·licitat a 
<protocol@vic.cat> fins 
que s’exhaureixin.

“limitacions”, la programa-
ció ha volgut posat l’accent 
en sectors com l’artesania, 
l’alimentació o la cultura 
popular, alguns dels grans 
damnificats per la situació 
viscuda els últims mesos. 
D’altres, els tocarà esperar. I 
és que enguany no hi haurà 
ni concursos ramaders ni 
el de canals porcines, ni les 

amb certificació ecològica o 
de producció pròpia. La part 
d’artesania comptarà amb 
una quarantena de parades 
amb productes i articles fets 
artesanalment i amb quali-
ficació d’artesà. “Estem al 
costat de la restauració i l’ar-
tesania de la ciutat, i creiem 
que el Mercat del Ram pot 
servir per omplir de nou les 
taules, fer reviure el sector 
i potenciar l’economia”, va 
apuntar Roca.

El Mercat també tindrà 
l’habitual component cultu-
ral, que s’ha volgut “preser-
var i potenciar”, per tal que 
sigui un atractiu més per 
“reactivar el sector cultural”, 

remarcava la regidora de Cul-
tura, Susagna Roura. “Defen-
sem la cultura perquè és 
segura”, va insistir. En aquest 
sentit, la cultura popular s’ha 
“repensat” per poder mante-
nir, per exemple, el 54è Con-
curs de Pintura i Dibuix Mer-
cat del Ram 2021; els balls 
dels Gegants i Bestiari de Vic 
–sense cercavila–; un concert 
de cobla en lloc de la ballada 
de sardanes; jocs infantils 
i espectacles de circ; la 37a 
edició de l’enlairada de glo-
bus, que arrenca dijous; o un 
acte simbòlic per recordar 
la 24a Diada Castellera del 
Mercat del Ram, però encara 
sense castells.
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“Volem apostar 
per una ciutat que 
mira cap al riu”

Vic Aquests dies han acabat 
de desaparèixer les tanques 
que separaven les dues 
bandes del parc Balmes de 
la calçada del passeig de 
la Generalitat, on circulen 
els vehicles. L’acció pretén 
eixamplar el parc i donar al 
vianant tot el protagonisme 
a l’entorn del Gastro & Art, 
el nou espai de gastronomia 
i artesania que s’hi ubicarà 
durant el Mercat del Ram. 
L’aposta firal per aquest 
parc –que es va començar a 
visibilitzar fa quatre anys 
traslladant-hi el Lacti-
um– és, també, “l’aposta per 
una ciutat que mira el riu”, 
va remarcar l’alcaldessa, 
Anna Erra. Les propostes 
al Portalet o el passeig Pep 
Ventura, totes dues de 
caràcter familiar, reforcen 
aquesta voluntat que el riu, 
tradicionalment una barre-
ra, esdevingui “lloc de vida 
i d’unió” entre barris. A la 
foto, Titi Roca, regidor de 
Fires i Mercats; l’alcaldessa, 
Anna Erra, i la regidora de 
Cultura, Susagna Roura, 
dimecres passat en la pre-
sentació, al parc Balmes. 
L’espai de la Casa de Pagès, 
però, estarà al Sucre.A
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El pressupost, 
gairebé una tercera 
part de l’habitual

Vic El pressupost del Mercat 
del Ram d’enguany ha que-
dat reduït a 90.000 euros, 
gairebé dues terceres parts 
del que havia figurat en les 
últimes edicions que s’havia 
celebrat, que es movia entre 
els 244.000 i els 250.000 
euros. Amb tot, l’aportació 
municipal serà molt similar: 
dels 84.000 euros que hi hau-
rà de posar l’Ajuntament als 
94.000 que va haver de cobrir 
fa dos anys. La gran diferèn-
cia és que aquest 2021 la par-
tida d’ingressos només serà 
de 6.000 euros.

Hi està convidada 
la nova presidenta 
del Parlament

Vic Si fa dos anys, l’última 
edició que s’ha fet del Mer-
cat del Ram, va ser l’ales-
hores president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, qui va 
visitar la fira, enguany s’hi 
ha convidat la flamant presi-
denta del Parlament, Laura 
Borràs. La complexitat polí-
tica del moment, amb el nou 
govern de la Generalitat pen-
dent de constituir-se, podria 
alterar els plans de Borràs a 
última hora.

El mateix cartell

Vic Quan l’any pas-
sat es va anunciar la 
suspensió del Mercat 
del Ram ja feia uns 
dies que penjaven pels 
carrers els cartells de 
la fira, que finalment 
va quedar suspesa. 
Enguany s’ha volgut 
mantenir el mateix. 
És obra de Marcel·lí 
Gutiérrez, responsable 
de l’empresa de dis-
seny vigatana Txelos-
tudio, amb el qual ha 
volgut destacar l’origen 
ramader del Mercat.
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Una edició 
presencial, però 
també digitalitzada

Vic El Mercat s’ha adaptat a 
l’àmbit digital sense renunci-
ar a l’activitat presencial. La 
base d’aquest impuls digital 
es troba amb VicFires Virtu-
al, una aplicació a través de la 
qual orbitarà l’organització 
de la fira. “Hem digitalitzat 
la fira per poder fer-la encara 
més segura i accessible als 
visitants”, va remarcar Titi 
Roca durant la presentació. 
A través de VicFires Virtual 
es podrà accedir al programa 
complet, inscriure’s a les 
activitats per a les quals sigui 
necessari fer reserva prèvia 
o tenir un control immediat 
i precís de l’aforament del 
moment en cada activitat, 
entre d’altres. També es 
podrà accedir a concursos 
i sortejos relacionats amb 
l’esdeveniment i amb els 
quals s’ha volgut mantenir el 
vessant més participatiu del 
Mercat del Ram.

El Premi Especial 
Osona es lliurarà  
el 20 de maig

Vic El Premi Especial Osona, 
que cada any s’atorgava en el 
marc del Concurs de Canals 
Porcines del Mercat del Ram, 
es lliurarà el 20 de maig en 
un seminari que es farà, tot 
i que encara no se sap si serà 
presencial, en línia o híbrid. 
Aquest premi, nascut l’any 
2017 i que té l’objectiu de 
premiar l’eficiència, la cura 
del medi ambient i la biose-
guretat de les explotacions, 
està organitzat per la Llotja 
de Vic i l’Ajuntament i comp-
ta amb la col·laboració del 
DARP, Porcat, les ADS d’Oso-
na i l’Associació de Veteri-
naris del Porcí de Catalunya. 
Representants d’aquestes 
entitats decideixen quines 
són les millors granges tant 
d’Osona com del Bages. 

EL PLAT DEL RAM

Poseu a coure les patates amb aigua i 
sal, peleu-les i les tritureu amb nata, 
mantega, aigua, sal i pebre. En una 
paella confiteu la cansalada. Talleu 
la ceba amb la mandolina i poseu-la 
al forn fins que quedi deshidratada. 
Finalment, poseu la crema de patata al 
sifó i afegiu al plat la cansalada tallada 
a tires, ceba cruixent i oli de tòfona. 

Ivan
Vilanova

Escuma de patata i xips de ceba...

Bulliu els peus de porc i retireu-ne els 
ossos. Peleu la sobrassada i la feu suar 
per treure-li l’oli. Prepareu un sofregit 
de tomàquet i ceba, que barrejareu 
amb la sobrassada. Moldegeu els peus 
de porc i deixeu-los a la nevera 24 ho-
res. Després, passeu-los per la paella 
abans de servir.

Albert
Reniu

Terrina de peu de porc i sobrassa-
da amb amanida de contrastos

En aquest cas l’elaboració implica dife-
rents processos més complexos. Des 
de preparar la galeta xoco llet fins a 
elaborar la gelatina muntada de llima, 
passant per la crema de pell de taron-
ja, el gel de mandarina i una espuma 
de iogurt. També s’haurà de preparar 
una esfera de cítrics i triturar-ho tot 
plegat.

Toni
Clusella

Ou ferrat de iogurt i cítrics

Marqueu la botifarra negra i un tall 
de pa de pessic a la planxa. Talleu la 
ceba a la brunesa molt petita i afegiu-
hi una mica de melmelada de taron-
ja amarga, oli d’oliva i sal Maldon. 
Emplateu el montadito amb el pa de 
pessic, la botifarra negra, la ceba i la 
melmelada de taronja amarga. 

Uri
Sala

Montadito de botifarra negra amb 
pa de pessic de taronja

Poseu el fumet a escaldar. En una 
paella de fer arròs saltegeu els cala-
marcets i retireu, enrossiu la botifarra 
a trossets petits i reserveu. Tot seguit 
vindrà la preparació de l’arròs, afegiu-
hi el fumet calent i deixeu-ho coure a 
foc fort cinc minuts. Després incorpo-
reu-hi els calamarcets i la botifarra, i 
deixeu completar la cocció.

Magda
Subirana

Arròs de calamarcets i botifarra

Primer prepareu el suflé amb mante-
ga, prunes, ous, farina i llevat per fer 
la massa. Talleu la ceba a daus i poseu-
la a la base d’una safata. Salpebreu 
el xai, el tapeu amb paper de plata i 
el poseu al forn durant quatre hores. 
Ho haureu de controlar perquè no 
s’evaporin ni l’aigua ni el vi blanc que 
hi haureu tirat abans.

Gil
Currius

Suflé de prunes i xai (1r pas)

A base de llet, ous i sucre glaç elabo-
reu, a foc lent, una mena de crema an-
glesa. Un cop freda hi afegiu formatge 
crema i sucre invertit, ho barregeu 
amb varetes i hi sumeu els pinyons, i 
tot cap al congelador. Tot seguit aca-
beu el xai una mica esmicolat, farciu 
els motlles amb la massa de prunes i 
cap al forn.

Gelat de formatge i pinyons (2n pas)

Netegeu les múrgoles i escaldeu-les 
20 minuts. Per al farcit, piqueu porro 
i sofregiu-ho; afegiu-hi carn picada de 
porc, foie tallat a daus i els peus de les 
múrgoles tallats petits. Amb tot ben 
cuit ho passeu per una picadora. Sofre-
giu escalunya ben fina amb una mica 
de mantega i oli, i ja hi podeu abocar 
el foie i les múrgoles farcides.

Èric
Soldevila

Múrgoles farcides

Concurs per escollir el Plat del Mercat
Vic Amb l’objectiu de reactivar el sector gastronòmic i de bra-
cet amb Osona Cuina, es convoca la primera edició d’El Plat 
del Mercat, un concurs per escollir el plat que millor identi-
fiqui la fira, amb set cuiners participants. Durant els dies de 

la fira es retransmetran les demostracions de cuina a través 
de YouTube i es penjaran les receptes. Seran els comensals 
els qui a través del portal VicFires votaran en línia el seu plat 
preferit –se sortejarà un àpat per a dues persones entre els 
participants– i després del Mercat s’anunciarà el guanyador.
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Durant la celebració del 
Mercat del Ram es farà la 
presentació del Congrés BIT 
2022, dedicat a la bioecono-
mia. Aquest congrés, que es 
preveu fer l’any que ve a Vic 
i Lleida coincidint amb el 
Mercat del Ram i la Fira de 
Sant Miquel, respectivament, 
té l’objectiu d’impulsar la 
transformació del sector 
primari amb la incorporació 
d’estratègies empresarials i 
innovacions tecnològiques 
que permetin una producció 
d’aliments i bioproductes 
més eficients, saludables i 
respectuosos amb el medi 
ambient. La presentació del 
congrés es farà durant una 
jornada tècnica que es dedica 
a la bioeconomia, la innova-
ció i la tecnologia. 

La jornada, que es farà 
en format virtual el proper 
dimecres a les 10 del matí, 

la inaugurarà la consellera 
d’Agricultura, Teresa Jordà, 
i la primera ponència, que 
porta per títol “Estratègia de 
la bioeconomia de Catalunya 
2021-2030”, anirà a càrrec de 
Jaume Sió, subdirector de 

Transferència i Innovació 
Agroalimentària del DARP 
de la Generalitat. Després, i 
abans del torn de precs i pre-
guntes, s’exposaran quatre 
casos pràctics que ja estan en 
curs.

El primer, impulsat i expli-
cat pel director general de 
la Cooperativa Plana de Vic, 
és el del projecte Fertima-

nure, com a eina per aplicar 
la bioeconomia circular a 
la mateixa cooperativa. El 
segon cas pràctic que s’expli-
carà és el que porta per títol 
“Dels subproductes al ferti-
litzant ecològic, una aposta 
per l’economia circular”, a 
càrrec d’Astrid Camprubí, 
directora d’Aplicacions Bio-
lògiques i Funcionals ABF, 
aplicat a l’empresa Friselva, 
de Riudellots de la Selva. 
Miquel Serra, empresari 
agrari i membre d’Alcarràs 
Bioproductors, tractarà el 
cas sobre “Bioeconomia cir-
cular de base agropecuària: 
del problema individual a la 
solució col·lectiva”,.

Finalment, i per cloure 
la jornada, s’explicarà el 
cas “Mancomunitat: gestió 
forestal, bioeconomia, desen-
volupament rural”, per part 
de Moisès Masanas, presi-
dent de la Mancomunitat de 
Municipis Berguedans per la 
Biomassa. 

Presenten el congrés sobre 
bioeconomia que es farà el 2022 

Una jornada tècnica, dimecres, posarà diversos exemples ja actius

La Casa de Pagès, l’esperit més ramader
Vic L’exterior del recinte firal del Sucre vol mantenir l’essèn-
cia ramadera del Mercat del Ram amb la instal·lació d’una 
nova edició de la Casa de Pagès, en aquest cas a l’aire lliure. 
Els visitants hi podran veure diferents animals de granja, 
maquinària agrícola o mostra dels oficis. Per entrar a l’expo-
sició caldrà reserva prèvia a través de la web de VicFires i es 
podran reservar franges de 40 minuts. A cada inscripció s’hi 
podran registrar un màxim de sis persones. Funcionarà diven-
dres a la tarda, i dissabte i diumenge de les 10 del matí a les 8 
del vespre. Com que enguany les escoles no han pogut visitar 
l’espai, en els darrers dies s’han repartit 1.500 tractors de car-
tró entre els escolars de la ciutat que ho han sol·licitat perquè 
els infants de Primària puguin pintar i construir una maqueta 
de cartró. Des de l’escoles també s’ha gestionat un concurs de 
dibuix amb la maquinària agrícola com a temàtica.
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El nou congrés es 
farà a Vic i Lleida 

pel Mercat del 
Ram i la Fira de 

Sant Miquel 

LES MASIES DE RODA
Pedraforca, 9 · Tel. 609 33 52 11
www.perepajarols.com · perepf@hotmail.com
TAVERTET Les Fonts, s/n· Tel. 93 856 50 83

Pere
Pajarols

Tot tipus d’obra
especialitat en construccions de 
pedra i rehabilitacions de masies 
antigues

RED OFISAT NORD
El vostre Servei Tècnic Oficial
Osona, Ripollès i Garrotxa

93 886 00 40
Carretera de Roda, 6, Vic

www.mantenimiento.saunierduval.es

Sempre al teu costat

p r o m o c i o n s
curós i pajarols sl

Carrer de França, 25
08506 Calldetenes
Tel. 609 33 52 11
       609 34 25 32
curospajarols@gmail.com

Cortines     Catifes     Tapisseries    
Tendals    Revestiments murals
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La cinquena generació de les 
telecomunicacions mòbils 
s’ha venut com una nova 
revolució tecnològica. Gràci-
es a la velocitat de connexió a 
internet un cop desplegat en 
tota la seva potència el 5G, la 
reducció al mínim de la latèn-
cia (el temps que triga la xar-
xa a respondre) i l’augment 
exponencial dels dispositius 
que es poden connectar alho-
ra han de ser un impuls per a 
l’internet de les coses, les ciu-
tats intel·ligents i un revulsiu 
en àmbits com el sanitari o 
la sostenibilitat. S’han vist ja 
experiències que permeten 
fer intervencions quirúrgi-
ques teleassistides o vehicles 

autònoms que gràcies a la 
connexió gairebé a temps real 
poden garantir una ràpida 
resposta a un imprevist per 
millorar la seguretat. Com 
passa sempre, el ritme amb 
què es desplega una nova 
tecnologia no és igual a tots 
els territoris. Quan ja té 
cobertura de 5G el 80% de 
la població de Catalunya, el 
regidor de Ciutat del Conei-
xement, Josep Arimany, asse-

gura que a Osona arribarà a 
finals d’abril o principis de 
maig. Al Ripollès hi ha només 
un municipi que en té, que és 
Camprodon. Però la irrupció 
del 5G arriba quan encara 
no hi ha cobertura de fibra 
òptica a tot el territori i hi 
ha llocs on ni el 3G funciona 
al 100%. El passat mes de 
novembre, el conseller de 
Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública, Jordi Puigne-

ró, va dir que, amb el compro-
mís d’invertir-hi 3,6 milions 
d’euros, aquest proper estiu 
el 95% dels habitants del 
Ripollès tindran accés a la 
fibra òptica de la Generalitat. 
Cal destacar la feina que està 
fent una empresa, Goufone, 
que porta la fibra òptica a 
punts on les grans compa-
nyies no ho veuen prioritari 
en termes de rendibilitat. 
Fa pocs dies, per exemple, la 

van fer arribar a Sant Boi de 
Lluçanès i ara ja són vuit els 
municipis del Lluçanès que 
tenen fibra òptica de l’empre-
sa osonenca.

El primer tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Vic asse-
gura que l’arribada del 5G a 
Osona es farà amb un con-
trol des de l’administració 
per garantir que arriba a tot 
arreu, no s’eixampla l’esclet-
xa digital –i més ara que en 
temps de pandèmia s’ha dis-
parat el teletreball– i no hi ha 
pràctiques monopolístiques. 
Cal aprendre de l’experiència 
per no reproduir els matei-
xos errors i garantir igualtat 
d’oportunitats a tothom, 
visqui on visqui, a un poble 
petit o a una gran ciutat.

Què passarà un cop acabats els ERTO?

La igualtat d’oportunitats 
amb l’arribada del 5G

L’amic Alfons Duran-Pich en un 
article titulat Nulla ethica sine aest-
hetica i que el podeu llegir al web 

<www.alfdurancorner.com> es pregunta per què 
“el govern més progressista de la història” no ens 
informa sobre quins són els seus plans quan acabi 
la cobertura dels ERTO. Em sembla una pregunta 
molt interessant atès que, ara com ara, poca gent se 
la formula amb prou solvència i seriositat. I no ho 
fa perquè, per una part, a l’inconscient de la pobla-
ció rau la convicció que quan arribi el moment els 
tornaran a prorrogar –com ha passat tres vegades 
abans– i, per l’altra, perquè entre la gent hi ha tant 
de cansament per haver de pensar en la subsistèn-
cia del dia a dia que pensar en el futur és una tasca 
que se’ls escapa. 

No obstant això, no hauria d’exonerar que el 
govern, com és la seva obligació, ho tingués per-
fectament estudiat i planificat, i ens ho expliqués. 
Però des del meu criteri i enfront del que es veu 
i se sent, el més calent és a l’aigüera. Crec que ni 
saben què faran ni tenen cap pla per aplicar. I la 
prova d’aquestes sospites són les declaracions de 
la ministra de Treball, la senyora Yolanda Díaz, 
en les quals afirmava que “al nostre país estem 
vivint una crisi sense precedents [qualsevol diria 
que als altres països regna la normalitat], i és cert 
que les previsions que teníem s’estan allargant i 
s’està retardant tot molt més del previst” i que atès 
que el turisme és “una mica més del 12% del PIB 
del país i està patint moltíssim, igual que sectors 
com els transports, la cultura o l’oci, seria bo obrir 
una reflexió per veure com es pot ajudar”. A bue-
nas horas mangas verdes, que diuen en castellà. Si 
a aquestes altures encara no s’han plantejat com 
poden començar a ajudar, anem malament.

Atenent doncs a aquesta improvisació constant 
i a tota aquesta manca de rigor i de criteri polític, 
si no es produeix una altra pròrroga –que és el més 
probable, perquè qui dia passa any empeny– es 
veuran abocats a haver de dir les coses pel seu nom 
i reconèixer que la xifra d’aturats ha sobrepassat 
els cinc milions de treballadors. Perquè, lamenta-
blement, aquesta és la realitat, que ja era d’esperar, 
fins i tot abans de la pandèmia, per tal com anava 
el país. Autors com el professor Niño Becerra, per 
posar només un exemple, explicaven que tindríem 
un atur estructural permanent d’entre quatre i cinc 
milions de treballadors. Sembla que el moment ja 
ha arribat, crec que fins i tot abans del que ell pen-
sava. I crec també que potser fins i tot va fer curt 
en la predicció de la xifra. 

Perquè sembla evident que, al punt que hem 
arribat, molts sectors empresarials i molts nego-
cis estan en una situació tan agonitzant que difí-
cilment podran mantenir el nivell d’ocupació 
que tenien abans de l’emergència sanitària i, per 
tant, sense el coixí dels ERTO hauran de tancar o, 
en el millor dels casos, s’hauran de reorganitzar. 
I reorganitzar, més enllà de ser un eufemisme, el 
que realment significa és acomiadar, car la situa-
ció s’ha tornat tan insostenible per a molts negocis 
que han hagut de suportar moltes dificultats i no 
han gaudit gairebé de cap ajuda que ja no poden 
més. Hi ha un esgotament físic, econòmic i finan-
cer que els fa tan complicat mantenir el negoci que 
no podran fer-ho durant gaire temps més. I ende-
més, per acabar-ho d’embolicar, hi ha l’assumpte 
dels crèdits ICO, que, suposadament, un dia o altre 
també s’hauran de tornar, encara que només sigui 
en la quantitat no avalada. Tot plegat embolica tant 
la troca que crec que ben aviat, tan bon punt s’ai-
xequin totes les moratòries, tornarem a tenir una 
allau de procediments de concursos de creditors 
que col·lapsarà, de nou, els jutjats mercantils.

I tot això sense tenir en compte la fugida i el 

tancament de grans empreses industrials –les del 
sector de l’automoció i tota la indústria auxiliar 
que arrossega, només són la punta de l’iceberg–, 
que s’anirà produint sense solució de continuïtat a 
conseqüència de l’erràtica política practicada fins 
ara, fonamentada només en la mà d’obra barata, el 
producte manufacturat i les subvencions institu-
cionals, i que arrossegarà xifres d’atur encara més 
elevades de treballadors no qualificats.

Les empreses, de fa temps, estan esperant una 
decisió que els permeti sobreviure i per això mol-
tes aguanten, fins i tot més del que poden. No volen 
que els seus negocis desapareguin, però tampoc no 
poden mantenir gaire més aquesta incertesa que fa 
tant de temps que dura. El govern hauria de pren-
dre mesures directes i ho hauria de fer amb caràcter 
urgent. Però, des del meu criteri, a hores d’ara, lluny 
d’afrontar seriosament la situació per cercar una 
sortida vàlida i consistent que eviti que tot se’n vagi 
en orris, l’únic que s’està fent –penso que només 
per interessos estadístics– és augmentar l’agonia de 
moltes activitats fins, com a mínim, al mes de maig. 
Lamentablement, però, arribada aquesta data, si no 
hi ha una nova pròrroga, els ERTO es transforma-
ran en ERO i, a partir d’allà, quan les xifres reals de 
l’atur espantin, ja veurem què passarà.

P.S. Com sol passar habitualment quan escrius 
articles d’actualitat que no es publiquen fins al 
cap d’uns dies, sempre hi ha alguna qüestió nova 
que cal aclarir. En aquest cas es tracta de la notícia 
apareguda després d’haver clos l’article, respecte 
als acords del Consell de Ministres on es va decidir 
que una part dels 11.000 milions anunciats a bombo 
i platerets pel president Sánchez aniran a pimes i 
autònoms, en transferències directes. Si es fa –cosa 
que no sempre es concreta de debò, encara que es 
digui solemnement i es publiqui al BOE–, sembla 
que el govern espanyol s’haurà adonat que amb les 
ajudes atorgades fins ara, via crèdits ICO, ERTO 
o moratòria d’alguns lloguers, no n’hi havia prou. 
Finalment –ja era hora!–, s’haurà decidit a l’ator-
gament d’ajudes directes, encara que siguin del tot 
insuficients. 

Tanmateix, també es parla que properament hi 
haurà dues decisions més en forma de pròrrogues 
de moratòries: una sobre el retorn dels crèdits ICO 
i l’altra sobre presentació de concursos de credi-
tors que, presumiblement, s’allargarà fins al 31 de 
desembre. 

Aquestes dues notícies, encara que semblin 
bones, no ho són tant, sobretot la darrera, atès que 
quan s’obri la veda dels concursos, moltes de les 
empreses que s’hi haurien d’haver acollit i no ho 
podran fer ja no existiran i la gran pregunta alesho-
res serà: què passarà amb els seus administradors?

Ramon Font  
Advocat
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molts sectors empresarials 
i molts negocis estan en una 
situació tan agonitzant que 

difícilment podran mantenir 
el nivell d’ocupació d’abans 

de la pandèmia
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Sense equip no hi ha victòria

Segons el diccionari Pompeu Fabra, 
un equip és “un grup de persones 

organitzat per a un objecte determinat”, que es 
donen suport entre tots, com per exemple un equip 
de govern polític, un equip d’esports, un equip d’ad-
vocats, un equip empresarial, un equip sindical, un 
equip d’estudis... Per què serveix un equip? Fona-
mentalment per aconseguir un resultat òptim o el 
que se’n diu en l’àmbit popular obtenir una victòria 
o un èxit. Avui, en ple segle XXI, la forma de treba-
llar és bàsicament amb equips, per solucionar pro-
blemes, els projectes, programes polítics, una inves-
tigació científica... Donat que la majoria de temes 
solen ser multidisciplinaris i de molta complexitat, i 
la realitat està demostrant que sense equips de per-
sones molt cohesionades, intel·ligents i amb fortes 
conviccions i un vincle en comú de vocació i criteri 
és molt difícil avançar i fer anar endavant un país.

Aquí parlarem d’equips polítics de casa nostra i 
de la dèbil organització de la política de Catalunya.  
El passat 14 de febrer, es van celebrar les eleccions 
al Parlament per escollir els 135 diputats que con-
formaran l’hemicicle del Palau de la Ciutadella i 
d’aquesta tria que han fet els ciutadans n’haurà de 
sortir un nou i renovat equip de govern per impul-
sar en tots els àmbits i millorar la situació del nostre 
país. A aquestes eleccions es van presentar nou for-
macions polítiques diferents per obtenir legítima-
ment el poder de la Generalitat. Òbviament, no hi 
ha nou maneres de governar Catalunya, però com 
que aquí a casa nostra prima el personalisme més 
genuí és impossible (fins ara) de construir, abans de 
les eleccions, una coalició potent de partits polítics 
afins. I tampoc un programa de govern clar i ente-
nedor per a tots els ciutadans i que sigui plausible 
portar-lo a terme amb solvència i promptitud per 
una majoria àmplia que donés suport parlamentari 
a un govern al màxim d’estable i competent per als 
quatre anys que dura una legislatura.

Les disquisicions sempre són les mateixes. Des-
prés de la celebració de les eleccions ja pactarem 
amb altres forces polítiques si no obtenim la majoria 
parlamentària suficient per governar. Això no s’hi 
val, i és no jugar prou net. Perquè aleshores sí que 
fan les coalicions, quan saben els resultats electorals 

i comencen a parlar amb “el Pere i el Pau” per bus-
car els suports necessaris per obtenir el govern. Per 
tant, les coalicions sí que les fan perquè les necessi-
ten per governar, però ja són negociades d’esquena 
al ciutadà, un cop ha votat i no pot dir res. A més, 
s’ajunten partits i programes moltes vegades anta-
gònics, que frenen l’acció de govern de torn i que 
a la pràctica impedeix fer una política coherent i 
d’empenta, i acaben amb actuacions governamentals 
no gaire reeixides.

La solució del problema passa per l’aprovació 
d’una nova llei electoral (Catalunya hem passat 40 
anys sense llei electoral pròpia) i encara avui cap 
dels partits polítics en parla, ni té un projecte legis-
latiu per a una nova llei electoral que respecti l’equi-
libri territorial i permeti fer les eleccions en dues 
voltes, i així en la segona volta es podria votar les 
coalicions que s’haguessin constituït després de la 
primera. Els ciutadans podrien escollir la coalició 
que els semblés més convenient.

No hem d’anar gaire lluny per tenir-ne una mos-
tra coherent i queda demostrat que aquest siste-
ma funciona correctament. A França, per exemple, 
fan les eleccions a dues voltes, el que ells en diuen  
ballotage. Aquest sistema electoral té dos vessants 
molt positius. El primer, que el ciutadà tria directa-
ment la coalició i al mateix temps pot escollir clara-
ment qui governarà el seu país. I el segon, anul·lar 
els extremismes. Només cal tenir en compte que en 

unes eleccions a la presidència de la República fran-
cesa, a la segona volta van poder frenar la senyora 
Marine Le Pen (FN), que a la primera volta havia 
quedat molt ben situada. Sempre cal aprendre per-
què aquí algun dia també ens podem trobar amb 
aquestes situacions tan perilloses per al funciona-
ment correcte de la democràcia parlamentària.

Parlarem d’un possible govern de la Generalitat 
fort, cohesionat, format per persones molt exper-
tes i honestes per desenvolupar un programa polític 
coherent i realista en la situació actual de Catalunya. 
Els governs moderns es fonamenten bàsicament 
en unes quantes bigues mestres. Primer, un presi-
dent que mani i tingui un fort carisma institucio-
nal. Ha de ser l’ànima de l’equip i tenir un tarannà 
pactista i alhora emprenedor i impulsor del desen-
volupament òptim per Catalunya en tots els camps. 
Després, cada àrea de govern, les conselleries, han 
d’estar pilotades també amb molta competència i 
generositat d’equip. Un cas especial és la conse-
lleria d’Economia, un sector clau per fer reeixir el 
país. Es necessita una persona molt experimentada 
i el màxim de competent. Ara no val l’anar fent, s’ha 
d’anar per feina.

La pregunta clau és si els partits polítics que volen 
governar tenen prou recursos humans a les seves 
files. Una solució que s’ha empleat en molts països 
avançats és oferir algun càrrec important, com Eco-
nomia, a una persona d’una trajectòria important 
amb un talent extraordinari. A Catalunya també en 
tenim i crec que ara cal un tecnòcrata com el senyor 
Mario Draghi. El país viu una situació excepcional 
per la tristament famosa pandèmia de la Covid-19, 
amb els seus greus efectes en la salut i l’economia. 
Estem en hores molt baixes. Hi ha milers de perso-
nes que han perdut la feina i tenen seriosos proble-
mes per anar endavant i poder viure amb dignitat. 
Aquest trist panorama aboca el nou govern a una 
feinada colossal. A Catalunya sempre hem sigut un 
país de treballadors de totes classes. Tenim milers 
de treballadors autònoms i milers d’empreses de 
tota mida i sectors. Tenim també investigació i el 
més important, gent preparada per tot, amb ganes de 
treballar. Disposem d’una bona agricultura i rama-
deria, una indústria potent i diversificada, uns ser-
veis de primera, infraestructures, port, aeroports... 
Quan un carro està mig ensorrat o ensorrat del tot i 
s’ha de treure per anar fent camí, uns no poden tibar 
endavant i els altres endarrere, com sol passar massa 
sovint a casa nostra. Sense equip no hi ha victòria.

Ramon Vall Ciuró  
Expresident del Consell Comarcal 
d’Osona

Amb unió, hi guanya la pagesia

Dijous i divendres vinent 20.609 
electors estem convocats a les 
eleccions al camp. La perseverança 

d’Unió de Pagesos durant la represa democràtica va 
aconseguir aquesta mesura de la representativitat, 
ja que mentre que els treballadors tenien consoli-
dades les eleccions sindicals, el sistema de cambres 
agràries del franquisme va mantenir-se fins al 1994! 
Catalunya va esdevenir el primer lloc de l’Estat on 
es feien eleccions al camp, i des d’aleshores les hem 
fet ininterrompudament. 

En les darreres, el 2016, va participar-hi el 54% 
del cens. Sempre hem estat el sector professional 
amb més participació a les eleccions sectorials. 
Aquest cop seran les primeres eleccions catalanes 
fetes per vot electrònic! Pagesos i pageses, hem de 
demostrar que aquest repte no ens atura. Ens hem 
de mobilitzar amb orgull pagès. És més important 
que mai anar a votar. 

D’altra banda, des de la nostra organització pen-

sem que és més important que mai votar Unió de 
Pagesos, és clar. L’experiència ens diu que com més 
suport tens, més lliure acabes essent per impulsar 
les teves reivindicacions. Com més unió, més hi 
guanya la pagesia, ja que som un sector social numè-
ricament petit de la societat. Òbviament, hi ha inte-
ressos diferents dins d’aquest sector, i els electors 
cal que els identifiquin i els destriïn. Nosaltres som 
transparents i no estem lligats a ningú. No estem 
dins de cap patronal ni de cap entitat econòmica, ni 
som corretja de transmissió de cap partit. 

Defensem el sector com ningú. Només Unió de 
Pagesos denuncia les males pràctiques comercials 
i els grans poders de la cadena alimentària que hi 
ha al darrere. I hem guanyat eines per fer-hi front, 
com que els preus agroalimentaris siguin recollits 
com a estadístiques d’interès públic i la Llei cata-
lana d’interprofessionals agroalimentàries. Només 
Unió de Pagesos ha denunciat l’aplicació il·legal 
de la Política Agrària Comuna a l’Estat davant la 
Comissió Europea i exigeix posar fi al frau dels per-
ceptors que no es dediquen a l’agricultura. 

Som l’única organització que lluita per tots els 
sectors agrícoles i ramaders i l’explotació forestal. 

Joan Caball  
Coord. nacional d’Unió de Pagesos

Hem aconseguit ajuts directes, crèdits i refinan-
çament per la fruita seca castigada els darrers tres 
anys, hem denunciat la banalització de l’oli i ens 
hem oposat a una extensió de norma imposada 
per la interprofessional espanyola. Hem fet front 
als preus ruïnosos del vi i lluitarem perquè tota la 
pagesia professional de la vinya, la fruita dolça, els 
cítrics, l’equí, l’horta i la flor i la planta ornamen-
tal accedeixin als ajuts directes de la Política Agrà-
ria Comuna. I reivindicarem que els que els tenen 
–cereals, farratge i arròs– els mantinguin amb 
millors condicions. 

Hem reclamat com ningú les actuacions pendents 
del govern als sectors ramaders: porcí, boví , oví i 
cabrum, aviram i conills. Hem buscat alternatives 
a ramaders que els deixaven de recollir llet. Hem 
aconseguit la regulació dels petits escorxadors. 
Defensem compensacions per als apicultors i per a 
l’equí. 

Unió de Pagesos hi és en les lluites pel territo-
ri. No som un sindicat corporativista. Ens impor-
ten els pobles i la gent. Només el nostre sindicat 
s’ha involucrat en la lluita pels drets i les llibertats. 
Només Unió de Pagesos fa que la pagesia tingui 
més incidència social i política, i és l’organització 
més implantada al llarg i ample del país. Cal anar a 
votar per obtenir la força necessària per continuar 
les lluites i assolir els objectius perquè hi guanyi la 
pagesia, el món rural i el país.

Dilluns, 22 de març de 202116



El públic va poder tornar a camps i pavellons aquest cap de setmana després de cinc mesos d’absència per la Covid-19
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(Pàgines 3 a 10)
El Tona s’emporta un nou derbi a la Primera Catalana de futbol al camp de 
l’AEC Manlleu gràcies a una pena màxima (0-1). El Vic empata a casa amb el 
Lloret (1-1), i el Vic Riuprimer perd en la seva primera visita a Palamós (2-0)

Tres punts 
de penal (Pàgines 21, 22 i 23)

El Voltregà venç 
el Calafell (3-5)  
i el Taradell cau 
a Lleida (5-2)

(Pàgines 18 i 19)

Torna la Tercera 
Catalana de 
futbol carregada 
de derbis

(Pàgines 24 i 25)

El CB Vic-UVic 
es retroba amb la 
victòria amb el 
Roser (76-55)

(Pàgina 27)

EL 9 ESPORTS
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OK LLIGA PLATA

Al Taradell li manca punteria
Planta cara contra el Lleida, però no té sort davant un equip de la part alta de la taula
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Víctor Crespo condueix la bola davant la pressió de Jepi Selva

Bell-lloc

EL 9 NOU

El tourmalet particular ha 
passat factura a un Taradell 
que porta tres jornades con-
secutives sense puntuar. Cal-
des, Reus i aquest diumenge 
Lleida són equips de la part 
alta de l’OK Lliga amb qui el 
Taradell ha plantat cara però 
no s’ha emportat cap punt. 

Davant el Lleida, els 
taradellencs van fer un bon 
partit però els locals van 
estar més encertats. El Lleida 

va marcar en la primera 
oportunitat que va tenir, al 
minut 12, en una gran jugada 
de manual, organitzada per 
Cañellas i acabada amb gol 
per Di Benedetto. Abans, el 
Taradell havia disposat d’una 
clara acció de Tino Molera, 
que tornava a l’equip després 
de complir els quatre partits 
de sanció. La diferència, 
però, entre un equip i l’altre 
va ser la manca de punteria. 

I és que al quart d’hora de 
joc, novament Di Benedetto, 
que acabava de sortir de la 
banqueta, va fer el segon 
amb un xut exterior que 
Dalmau, tapat, no va poder 
fer res per aturar. Amb 
aquest resultat es va arribar 
al descans. 

Si el Taradell havia plane-
jat qualsevol ofensiva de cara 
a la segona part, aquesta es 
va esvair just començar amb 

el 3 a 0 del capità Andreu 
Tomàs quan encara no 
s’havia complert el primer 
minut. Dani Rodríguez, de 
falta directa, posava esperan-
ces per a un Taradell que va 
veure com novament Tomàs, 
amb un llançament ras, posa-
va el quart. Víctor Crespo, en 
el rebot d’un penal que ell 
havia llançat, va fer el 4 a 2. 
Tot i la diferència de gols, el 
Taradell continuava viu en 

Lleida Llista Blava 5

Martí Serra, Di Benedetto, Cañellas, 
Vives, Jepi Selva –cinc inicial–, 
Andreu Tomàs, Duch i Folguera. 

CP Taradell 2

Dalmau, Dani Rodríguez, Benito, 
Tino Molera, Víctor Crespo –cinc 
inicial–, Marçal, Edu Genís Marc 
Soler i Xevi Soler. 

ÀRBITRES: Aleix i Gerard Gorina. 
Van ensenyar targeta blava als 
visitants Tino Molera, Dani 
Rodríguez i Edu Genís. 

GOLS: 1-0, Di Benedetto, min 12; 2-0, 
Di Benedetto, min 16; 3-0, Andreu 
Tomàs, min 26; 3-1, Dani Rodríguez 
(f.d), min 33; 4-1, Andreu Tomàs, min 
37; 4-2, Víctor Crespo, min 40; 5-2, 
Vives, min 49. 

bé ja entrena sovint amb el 
primer equip del Liceo– i 
dissabte els va aprofitar com 
mai. El partit va ser un atac i 
gol constant dels groc-i-ver-
mells, però només van acon-
seguir fer forat a la porteria 

local una vegada. Va ser amb 
un gol de Biel Pujadas rema-
tant al segon pal una assis-
tència de Pol Franci després 
de robar una bola. Els verd-
i-blancs el van neutralitzar 
amb un penal transformat 

per Dani López i l’empat a 
1 va ser el resultat final del 
matx. El Manlleu va continu-
ar dominant tota la segona 
part i el Liceo B només va 
tenir alguna contra, però el 
marcador no es va moure. 

La Corunya

EL 9 NOU

Queden quatre finals i el 
Manlleu Embotits Solà 
depèn de si mateix per acon-
seguir l’anhelat somni de 
tornar a l’OK Lliga. El líder 
del grup Nord de l’OK Lli-
ga Plata va anar a Galícia a 
buscar tres punts més que 
l’acostin a l’objectiu, però 
una bona actuació del porter 
del Liceo B va fer que només 
pogués sumar-ne un, de 
punt. Un resultat, però, que 
combinat amb les derrotes 

dels seus rivals a la part alta 
el manté al capdavant de la 
taula. I és que dos dels altres 
aspirants a l’ascens, el Sant 
Just i el Vilafranca, també 
jugaven a Galícia i van caure 
contra el Compañía de María 
(4-3) i el Dominicos (5-2), 
respectivament. 

El partit dels manlleuencs 
va tenir com a heroi inespe-
rat el porter suplent Diego 
García, que va ser un mur 
sota pals. La còmoda posició 
dels gallecs a mitja taula va 
fer que el seu tècnic li donés 
minuts per foguejar-lo –si 

Deportivo Liceo B 1

García, López, Alonso, Martín, Castro 
–cinc inicial–, Rubalcaba, Oliveira, 
Novoa i Centoira.

Manlleu Embotits Solà 1

Arcas, M. Pujadas, Navarro, Franci, 
Molas –cinc inicial–, B. Pujadas i 
Bigas. 

ÀRBITRES: N. Morandeira i F.J. Martínez. 

GOLS: 0-1, Biel Pujadas, min 10; 1-1, Dani López (p.), min 18.

El Manlleu empata a 
Galícia però es manté líder

el partit i va buscar els seus 
jugadors més ofensius per 
aconseguir el gol. La falta 
d’encert va tornar a ser evi-
dent per a un Taradell que va 
tenir ocasions. Però les més 
clares van ser per a un Lleida 
que va tenir una falta directa 
per sentenciar. El 5 a 2 no va 
arribar fins a 13 segons per 
al final, amb un Taradell que 
va reclamar un clar penal que 
els col·legiats no van xiular 
i a la jugada següent Oriol 
Vives arrodonia la victòria 
per als del Segrià. 

El CP Taradell es manté 
quart per la cua amb 22 
punts, els mateixos que el 
Vendrell. 
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Marc Pujadas en una imatge del partit d’anada a casa, on el Manlleu es va imposar per 9 a 3

Dijous, derrota 
a casa contra  
el Reus
Taradell Tot i avançar-
se en el marcador amb 
un gran gol de Dani 
Rodríguez, el Taradell va 
perdre dijous al vespre 
contra el Reus per 4 a 7, en 
el partit ajornat del passat 
dissabte. Els reusencs van 
donar la volta al gol inicial 
dels locals i a la mitja part 
ja guanyaven per 2 a 5. A 
la segona part el Taradell 
es va posar dins del par-
tit, però un Reus molt 
efectiu va deixar fora de 
joc un Taradell que ho va 
intentar fins al final, però 
Càndid Ballart i el pal van 
evitar qualsevol acció per 
equilibrar l’enfrontament. 
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Contra del Voltregà en el partit d’anada a Sant Hipòlit, on els blanc-i-blaus ja van guanyar per 4 a 2

OK LLIGA 

Victòria treballada del Voltregà
S’imposa al Calafell al tram final d’un partit igualat i disputat

Calafell

E.R.

Sense abaixar els braços i 
amb molt treball. Així és com 
es va retrobar amb la victò-
ria el Voltregà Stern Motor 
dissabte al vespre en la seva 
visita al Calafell després de 
la derrota a la pista del Noia i 
l’empat a casa amb el Girona. 
Pels locals era el segon partit 
de la setmana al Joan Ortoll 
després del de dimecres al 
vespre contra el Patí Vic, on 
van sumar la segona victòria 
consecutiva. Aquesta vega-
da ho feien, a més a més, 
amb la novetat de recuperar 
el suport de la seva afició, 
però el factor públic no va 
ser suficient per sumar tres 
punts més que li permetin 
certificar la permanència. 

L’enfrontament va ser 
igualat i intens, amb anades 
i vingudes a les dues porte-
ries. El golejador local Eloi 
Mitjans va ser l’encarregat 
d’obrir la llauna amb un xut 
creuat exterior des de la 
banda esquerra. Just després 
Arnau Xaus veia una targeta 
blava per una acció sobre 
Vargas, però el capità voltre-
ganès enviava a fora la falta 
directa. Tot i així, la igualada 
no va tardar a arribar perquè 
el Voltregà va saber aprofitar 
la superioritat numèrica i en 
una bona triangulació Marc 
Palazón va fer l’1 a 1. Més 
tard l’àrbitre assenyalava un 

penal i aquesta vegada Arnau 
Canal no va perdonar i va 
posar per davant els de Sant 
Hipòlit. Un avantatge que va 
durar poc, perquè poc després 
Xaus va recollir una bola 
morta dins l’àrea i va superar 
Blai Roca fent el 2 a 2 amb el 
qual es va arribar al descans. 

A la segona part, la igual-
tat va tornar a ser la tònica 
dominant i no va ser fins 
al minut 36 que Canal va 
transformar un altre penal. 
En canvi, Mitjans no va 
poder batre Roca amb la 
directa per la desena falta 
del Voltregà. Qui sí que va 
marcar poc després va ser 

Gerard Rovira en una bona 
contra visitant i va situar el 
2-4 que va durar poc perquè 
l’àrbitre va assenyalar un 
penal favorable al Calafell i 
aquesta vegada Mitjans no va 
fallar. Els locals van buscar 
llavors l’empat fins al final 
amb cinc jugadors de pista en 
els últims compassos, però 
no ho van aconseguir i a 34 
segons per la botzina i a por-
teria buida Teixidó va marcar 
amb un xut llunyà. Encara 
hi va haver temps perquè 
el Calafell sumés la desena 
falta d’equip, però Teixidó va 
enviar la directa al pal i el 3 a 
5 va ser definitiu. 

CP Calafell Tot l’Any 3

Edo, Mitjans, Xaus, Torné, Gabarró 
–cinc inicial–, Romeu i Pellizzari. 

Voltregà Stern Motor 5

Roca, Vargas, Teixidó, Palazón, Canal 
–cinc inicial–, Molas, Font i Rovira. 

ÀRBITRES: M. Díaz i O. Escobar. Van 
ensenyar targeta blava al local Arnau 
Xaus. 

GOLS: 1-0, Mitjans, min 6; 1-1, 
Palazón, min 7; 1-2, Canal (p.), min 15; 
2-2, Xaus, min 17; 2-3, Canal (p.), min 
36; 2-4, Rovira, min 42; 3-4, Mitjans 
(p.), min 46; 3-5, Teixidó, min 50.

Us convidem a la presentació del llibre

‘La manada digital’ de Josep Burgaya

L’autor conversarà amb Txell Vilamala, periodista, 
i Emili Bayón, historiador.

Divendres 26 de març de 2021, a les 7 de la tarda, a la 
Sala Verdaguer i Callís, a la seu d’EL 9 NOU, plaça de la 
Catedral, 2, de Vic.

Us hi esperem!

Es podran comprar exemplars del llibre

Col·labora

Per la Covid-19, l’aforament serà 
limitat. Preguem confirmeu la vostra 
assistència trucant al 93 889 49 49
o per correu electrònic a:
marqueting@vic.el9nou.com
És obligatori portar mascareta.

Es podran comprar exemplars del llibre
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Vendrell - Liceo, ajornat
Noia - Lloret, ajornat
Girona, 2 - Palafrugell, 2
Calafell, 3 - Voltregà Stern Motor, 5
Caldes, 5 - Mataró, 3
Reus, 1 - Barça, 1
Lleida, 5 - CP Taradell, 2
Igualada - CP Vic, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................24 21 2 1 152 46 65
 2.- Liceo ............................22 19 1 2 106 33 58
 3.- Caldes .........................24 16 3 5 94 72 51
 4.- Lleida ..........................23 14 3 6 72 55 45
 5.- Reus ............................22 13 3 6 114 63 42
 6.- Voltregà Stern Motor 24 11 4 9 81 68 37
 7.- Noia .............................22 10 3 9 81 79 33
 8.- Girona .........................24 8 7 9 63 73 31
 9.- Palafrugell .................22 8 6 8 71 80 30
 10.- Calafell .......................24 8 3 13 61 79 27
 11.- sLloret ........................23 5 8 10 69 97 23
 12.- sVendrell ....................22 5 7 10 63 83 22
 13.- qCP Taradell ............ 23 6 4 13 57 100 22
 14.- qIgualada ....................22 6 2 14 57 82 20
 15.- qCP Vic ..................... 23 3 1 19 44 104 10
 16.- qMataró ......................24 1 3 20 42 113 6

OK LLIGA PLATA NORD

St. Cugat, 6 - Areces Pavitek, 3
Dominicos, 5 - Vilafranca, 2
Compañía de María, 4 - St. Just, 3
Deportivo Liceo, 1 - Manlleu Emb. Solà, 1
Tordera, 9 - Jolaseta, 4
Shum, 3 - Capellades, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pManlleu Emb. Solà 18 12 3 3 75 39 39
 2.- rVilafranca .................18 12 1 5 69 42 37
 3.- St. Just ........................18 10 5 3 75 53 35
 4.- St. Cugat .....................17 10 3 4 81 52 33
 5.- Shum ...........................18 9 3 6 72 55 30
 6.- Deportivo Liceo .........18 8 4 6 60 61 28
 7.- Tordera .......................18 7 3 8 65 64 24
 8.- Areces Pavitek ...........18 4 4 10 57 84 16
 9.- Jolaseta .......................17 4 3 10 42 62 15
 10.- qDominicos ................17 3 6 8 48 73 15
 11.- qCapellades ................18 3 5 10 44 67 14
 12.- qCompañía de María 17 3 2 12 42 78 11

p Ocupa plaça d’ascens
r Ocupa plaça de promoció d’ascens
s Ocupa plaça de promoció per la 
permanència
q Ocupa plaça de descens
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Una acció del partit de divendres de Nacional Catalana entre el Club Patí Vic B i el Barça C

NACIONAL CATALANA

Vic B, 3  
Barça C, 7

Vic Derrota del Vic B a casa 
contra el Barça C. El resultat 
és un càstig excessiu pel Vic, 
que va desplegar un gran 
joc a la primera part tot i 
un gol de penal del conjunt 
blaugrana a l’inici del partit. 
El conjunt vigatà, amb una 
bona i ordenada defensa, i 
amb sortides molt ràpides 
al contraatac, va situar-se 
davant el porter blaugrana 
en diverses ocasions, que les 
va poder aprofitar el conjunt 
vigatà. Al descans, el resultat 
era favorable al Vic de 3 a 
2. A la represa de l’enfron-
tament, el Vic va resultar 
afectat per les baixes i va 
veure com el Barça imposava 
la seva superioritat, gràcies 
a una plantilla molt extensa. 
Els vigatans van trobar com 
amb set minuts, marcats pel 
desencert local, els blaugra-
nes en van tenir prou per 
donar la volta a la situació 
i anotar fins a cinc dianes. 
Amb aquest resultat advers, 
el conjunt dirigit per Joan 
Rosanas ja no va poder fer 
res per escurçar diferències 
en el marcador.

Vic B: Albert (p), Baucells 
(2), Nil (1), Pau i Joel. També 
Martí, David i Iker (ps).

Voltregà B, 2  
Sentmenat, 2
Sant Hipòlit de Voltregà 

Empat del Voltregà a B a 
casa contra el Sentmenat, en 
un partit que va remuntar 
després de començar per-
dent dos a zero. Els voltre-
ganesos van tenir un inici 
de partit molt complicat, 
quan van trobar-se amb un 
conjunt visitant que va a 
sortir a pressionar-los des 
del principi. El Sentmenat 
es va avançar amb un gol de 
falta directa i el Voltregà va 
reaccionar, augmentant el 
ritme, però no els va servir 
per empatar el matx abans 
del descans. A la represa, el 
Sentmenat feia el segon. Els 
voltreganesos van retallar 
diferències a la següent 
jugada i van disposar de 
dos penals que van fallar. 
Lluny d’abaixar els braços, el 
Voltregà va empatar el partit 
i va continuar amb el domini 
de l’enfrontament, però no 
va aconseguir materialitzar 
les ocasions. A les acaballes 
del partit, els voltreganesos 
van disposar d’un penal que 
no van poder aprofitar i que 
hauria significat la victòria 
per al conjunt local. El desen-
cert en la pilota aturada dels 
voltreganesos va donar ales 
al Sentmenat, que va poder 
sortir de la pista de Sant 
Hipòlit amb un empat que va 
deixar els voltreganesos amb 
un gust agredolç, conscients 

de la falta d’encert i la supe-
rioritat,
Voltregà B: Miquel (p), Oriol 
(1), Oliveras i Biel. També, 
Jan, Pol, Vila, Pau (1) i Xevi 
(ps). 

Manlleu B, 6  
Piera, 0
Manlleu Golejada del Man-
lleu a casa contra el Piera, 
en un partit que va dominar 
des de bon principi. Els 
manlleuencs van imposar un 
ritme alt en el partit, que va 
propiciar que els visitants 
no estiguessin còmodes i 
perdessin moltes boles en el 
primer temps. Les diverses 
imprecisions del Piera van 
facilitar al Manlleu generar 
moltes ocasions de perill, i 
marxar al descans amb un 
resultat favorable d’un gol a 
zero. En els primers instants 
de la represa, la segona diana 
del Manlleu va obligar el 
Piera a assumir més riscos 
per buscar l’empat. Amb el 
dos a zero favorable, el Piera 
es va partir i les transicions 
defensives a mesura que els 
minuts avançaven cada vega-
da els costava més tornar, un 
fet que va aprofitar el Man-
lleu per encarrilar el partit i 
aprofitar la feblesa que van 
mostrar els visitants amb el 
resultat advers. Lluny d’abai-
xar el ritme, el Manlleu va 
aconseguir anotar quatre 
dianes més, per acabar el par-
tit amb un resultat de 6 a 0. 
L’elevat grau d’intensitat i el 
joc ràpid del jove equip man-
lleuenc van servir per atacar 
la veterania de l’equip rival i 
trobar-li un punt feble.

Manlleu B: Roger (p), Biel 
(1), Pau (1), Gerard (3) i 
Ramon (1). També Pol, Sebas 
i Pol.

NACIONAL FEMENINA

Voltregà B, 6  
Sferic, 4
Sant Hipòlit de Voltregà 

Victòria del Voltregà B a casa 
contra l’Sferic en un partit 
que va controlar des de l’ini-
ci. A les voltreganeses, tot i 
el domini durant gran part 
de l’enfrontament els va cos-
tar molt sentenciar el partit.
La primera part de l’enfron-
tament va estar marcada 
per la igualtat entre tots dos 
equips, que van disposar de 
la possessió de la bola i ocasi-
ons, però van ser les voltrega-
neses les que es van avançar 
primer amb dues dianes. Les 
visitants també van disposar 
d’ocasions abans de la finalit-
zació del primer temps i van 
aconseguir empatar el partit 
abans del descans. A la mitja 
part, el resultat era d’empat 
a dos gols. A la represa, el 
Voltregà es va fer dominador 
del partit i va aconseguir 
situar-se dos gols per sobre, 
sense permetre que l’Sferic 
tingués la possibilitat de 
marxar puntuant de la seva 
visita a Sant Hipòlit. Les visi-
tants van aconseguir retallar 
diferències amb un gol, però 
el Voltregà va aconseguir 
encarrilar el partit amb dues 
dianes més que deixaven 
el sis a tres favorable a les 
locals. Un resultat que no va 
ser el definitiu, perquè les 
visitants van fer el quart per 
escurçar diferències.

Voltregà B: Maria (p), Pau-
la (1), Anna (3), Esther (2) i 
Mariona. També Júlia i Txell. 

Caldes, 3  
Manlleu B, 6
Caldes de Montbui Victòria 

del Manlleu B a Caldes en 
un segon temps molt bo. En 
els primers instants del par-
tit, es va mostrar la igualtat 
entre tots dos equips, amb un 
repartiment d’ocasions per a 
totes dues bandes, però van 
ser les manlleuenques les 
que es van aconseguir posar 
per davant en el marcador 
amb un resultat de 0 a 2 favo-
rable. Les locals no es van 
rendir i van empatar el partit 
abans del descans. A la repre-
sa, el Manlleu es va tornar 
a posar dos gols per sobre, 
i ja no va deixar escapar la 
victòria, tot i l’intent de cap-
girar el resultat per part de 
les locals. Amb el 3 a 4, les 
manlleuenques van continu-
ar disposant d’ocasions que 
els va permetre sentenciar el 
partit, amb el 3 a 6. 

Manlleu B: Otegui (p), 
Gemma, Gina, Laia i Ruth. 
També Júlia i Lídia. 

PRIMERA CATALANA

Lloret, 5  
Roda, 3

Lloret de Mar Derrota polè-
mica del Roda a la pista del 
Lloret en un partit igualat. 
El primer temps de l’en-
frontament va estar molt 
disputat, amb ocasions a 
les dues porteries, que va 
permetre al matx marxar 
amb empat a 2 en el marca-
dor. En el segon temps, els 
rodencs van anar a buscar la 
victòria, però van veure com 
de mica en mica les opcions 
se’ls escapaven. L’efectivitat 
dels locals de cara a porteria 
en la segona part i algunes 
decisions arbitrals no es 
van veure amb bons ulls el 
Roda, a qui van limitar la 

possibilitat de treure alguna 
cosa positiva de la seva visi-
ta a Lloret. Al final, el partit 
va acabar amb victòria local 
per 5 a 3. 

Roda: Rueda (p), Jolis (1), 
Rosanas (1), Xixo i Ernest. 
També Nil, Marià, Ferran (1) 
i Rubio.

Cassanenc, 6  
Folgueroles, 2
Cassà de la Selva Derrota 
del Folgueroles a la pista del 
Cassanenc. El Folgueroles 
va reprendre la competició 
a Cassà de la Selva, després 
de l’aturada per la Covid, 
i la inactivitat i la falta de 
ritme es van mostrar en els 
primers deu minuts, quan 
l’equip va començar amb 
un resultat advers de tres 
gols a zero. Amb el resultat 
en contra, el Folgueroles 
va aconseguir entrar en el 
partit i va millorar en el joc, 
provocant moltes ocasions 
i aconseguint una diana per 
retallar diferències. Al des-
cans, el partit marxava amb 
un resultat favorable de 3 a 1 
pel conjunt local. A la repre-
sa, el Folgueroles va tornar 
a pecar de la falta de ritme, i 
el Cassanenc ho va aprofitar 
per ampliar una vegada més 
la diferència. Sense deixar 
de competir, el Folgueroles 
va buscar l’empat, amb una 
diana que retallava dife-
rències. La falta d’encert 
va castigar el Folgueroles, 
que no va poder anotar cap 
diana més, mentre que els 
locals van aprofitar la majo-
ria de les accions de què van 
disposar. 

Folgueroles: Pelayo (p), 
Toti, Joan, Joel (1) i David. 
També Edu, Pol, Juli i Marc 
(ps). 
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Mal empat d’un Vic molt fluix
Es va avançar amb un gol de Balagué però el Lloret va igualar a la segona part

PRIMERA CATALANA
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El vigatà Feixas lluitant amb el lloretenc Aparicio

Vic

Lluís de Planell

Tot i que el partit contra el 
Lloret va començar molt bé, 
el Vic no va poder passar de 

l’empat en un enfrontament 
fluix, amb poques ocasions, 
que complica la classificació 
per a un equip que suma el 
segon empat consecutiu.

Amb la paralització de la 

Lliga i els partits a porta tan-
cada, el Vic no jugava a casa 
amb públic des d’octubre. En 
aquest temps el Vic ha perdut 
sis persones vinculades a l’en-
titat, de manera que en els 

minuts previs a l’inici del par-
tit es va fer un emotiu minut 
de silenci per a Santi Casellas, 
Jaume Blancafort, Carme Gui-
lera, Lluís Molsosa, Miquel 
Tona i Ramon Soler.

UE Vic  1

Aleix Manzano, Hicham (Ignasi 
Armengou, min 72), Albert Genís 
(Gil Bertrana, min 78), Raül Garcia, 
German (Bruno Muller, min 72), 
Albert Orriols, Peque (Caballé, min 
60), Sergio, Ferran Generó, Feixas 
(Joel, min 80) i Adrià Balagué.

Lloret CF 1

Jordi Tuscà, Guerrero (Pol Ros, 
min 55), Aparicio, Chamizo, Marc 
Vilà (Poderoso, min 89), Fajardo, 
Adri Expósito, Sangare, Bial (Hugo, 
min 89) Casca i Albert Massegú 
(González, min 78).

ÀRBITRE: Escobar Corvo. Malament. 
Va ensenyar targeta groga als 
locals Peque i Orriols i als visitants 
Guerrero, Marc Vilà i Poderoso.

GOLS: 1-0, Balagué, min 43 
(assistència d’Orriols a Adrià 
Balagué, que és més ràpid que els 
tres defenses que el volen frenar i 
el porter i marca a porteria buida); 
1-1, Adri Expósito, min 67 (control 
prop de l’àrea del davanter del Lloret, 
que supera tres defenses i marca per 
l’escaire).

Els primers minuts van 
ser engrescadors. El Vic va 
obligar el Lloret a defensar-
se pràcticament dins la seva 
àrea, va tenir arribades de 
perill que la defensa visitant 
allunyava amb problemes 
però no va arribar el gol. A 
poc a poc el joc es va anar 
igualant fins que els dos 
equips controlaven al mig 
del camp però sense arri-
bar a la zona de perill amb 
garanties. Una genialitat 
d’Albert Orriols fent un 
servei a Adrià Balaguer, que 
aquest va convertir en gol 
gràcies a la seva lluita i auto-
confiança, va ser poc més 
del que va oferir la primera 
part, al marge d’una aturada 
de Manzano a Massegú i una 
vaselina a Feixa que va sortir 
fregant el travesser.

I si la primera part va 
oferir poc, la segona encara 
menys, al marge de la gran 
jugada individual d’Adri 
Expósito per fer el gol de 
l’empat.

A l’acabar, Albert Cáma-
ra, l’entrenador del Vic, va 
reconèixer que “ha estat el 
partit més fluix d’ençà de la 
represa. Hem entrat bé, però 
de seguida ens hem saturat. 
Hem de saber llegir millor 
els partits”. Per la seva ban-
da, Albert Batllosera, el tèc-
nic del Lloret, estava content 
amb el punt sumat i deia que 
“s’ha vist un bon Lloret i en 
línies generals hem tingut 
les mateixes opcions que el 
Vic”.

d’aquestes ocasions hagués 
entrat, hauria fet canviar 
totalment la dinàmica del 
partit i s’haurien vist en 
una altra situació de cara als 
minuts finals del partit. Els 
osonencs, però, no van tenir 
aquesta sort i no van acon-
seguir fer gol en cap de les 
ocasions.

Tot i el resultat, l’entrena-
dor Dani Juvany es va mos-
trar satisfet per l’actitud de 
l’equip durant la segona part 
malgrat anar per darrere al 
marcador, però també dece-
but pel mal inici de partit, en 
què van arribar els dos únics 
gols, i per no haver aprofitat 
les ocasions de perill que van 
tenir. Tot i aquesta derrota, 
el Riuprimer es troba a mitja 
taula en la classificació i a 
només un punt del Palamós.

El següent partit per als 
grana en aquesta temporada 
de debut a la categoria serà 
un nou derbi amb el Tona, 
que aquest cap de setmana 
es va imposar a Manlleu i se 
situa a la part alta.

Palamós

EL 9 NOU

El Vic Riuprimer va per-
dre fora de casa davant el 
Palamós en un partit en què 
un mal inici va perjudicar els 
de Santa Eulàlia i amb una 
gran diferència de joc entre 
la primera i la segona part.

La primera part va ser difí-
cil per als riuprimerencs, ja 
que els va costar molt entrar 
en el partit i tenir la posses-
sió de la pilota. També van 
estar incòmodes en defensa 
en els primers minuts per 
culpa de les dimensions del 

camp. Tot això ho van aprofi-
tar els locals per posar-se 2 a 
0 en els primers 25 minuts de 
joc amb dos gols de Cornella. 
El primer, en una entrada en 
segona línia del davanter del 
Palamós per rematar dins 
l’àrea i el segon, amb un xut 
de falta directa des d’uns 
cinc metres de distància des 
de la frontal.

A la segona part, el Vic 
Riuprimer va sortir més 
agressiu i va tenir algu-
nes ocasions de perill. Les 
més clares van ser en els 
primers vint minuts de la 
segona part, en què si alguna 

Palamós 2

Compte, Sergio, Cano, Pla, Espuña, 
Cornella, German (Mora, min 67), 
Alexis (Fatty, min 71), Salas (Bas, 
min 82), Rossell (Vergara, min 78) i 
Callico.

Vic Riuprimer 0

Zorrilla, Abad, Aliberch (Sadurní, 
min 9), Pujol (Viver, min 46), Vila, 
Orra (Collell, min 78), Espina, 
Curós (Puigdollers, min 71), Isern 
(Alimany, min 67), Farrés i Puig.

ÀRBITRE: David Caro. Va ensenyar targeta groga al local Mora i als visitants 
Isern, Curós i Farrés i targeta vermella a l’entrenador visitant Juvany,

GOLS: 1-0, Cornella, min 8; 2-0, Cornella, min 23.

Font (Castellterçol) 5

Lorenzo (Centelles) 3

Jan (Pradenc) 3

Eloi Moral (Moià) 3

Muntal (Santa Eugènia) 3

Arenas (Borgonyà) 2

Gacio (Borgonyà) 2

Relats (Castellterçol) 2

Ferrer (Castellterçol) 2

Salvador (Manlleu) 2

Andy (Pradenc) 2

Llivina (Roda) 2

Gutiérrez (Voltregà) 2

Pedrón (Taradell) 1

Company (Centelles) 1

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Campayo (Manlleu) 4

Ale (Tona) 4

Balagué (Vic) 3

Feixas (Vic) 3

Puig (Vic Riuprimer) 2

TERCERA CATALANA

El Vic Riuprimer no pot amb el 
Palamós a causa d’un mal inici

Saperas (Pradenc) 0

Bonet (Manlleu) 0,5

Genís (Taradell) 0,6

Trias (Sant Vicenç) 1

Jona (Santa Eugènia) 1

Sellas (Campdevànol) 1,5

Tubau (Voltregà) 1,5

Jaume (Abadessenc) 1,6

Xesc (Borgonyà) 1,6

Sep (Centelles) 1,6

Dani (Moià) 1,7

Eloi (Voltregà) 2

Pali (Tona ) 2,6

Sergi (Roda) 3

Ariel (Castellterçol) 3

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Blanquera (Tona) 0,2

Soria (Vic Riuprimer) 0,6

Ivan (Manlleu) 1,8

Manzano (Vic) 2

Charly (Vic Riuprimer) 2,5

TERCERA CATALANA
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Els jugadors del Tona celebren el gol d’Ivan Garcia que va significar la victòria i els tres punts per al seu equip

Manlleu 0

Ivan, Joel, Isaac, Erencia, Kako, 
Campayo, Dídac (Oualid, min 80), 
Aitor Cárdenas, Grifell, Pagès (Pius, 
min 69) i Pol Coll (Uroz, min 46). 

Tona 1

Blanquera, Ot Bofill, Lluc, Enric, Ale 
(Veli, min 83), Ivan Garcia (Abde, 
min 43), Parcet, Pol Vallès (Moussa, 
min 71), Maik, Nil i Sebas. 

ÀRBITRE: Delgado Mora. Va ensenyar targeta groga als locals Erencia, Kako, 
Dídac, Grifell i Uroz i als visitants Enric i Ivan. 

GOL: 0-1, Ivan Garcia, min 16 (de penal). 

Manlleu

Laia Miralpeix

Ivan Garcia es va estrenar 
com a golejador tonenc 
aquesta temporada amb un 
gol davant del Manlleu des 
del punt de penal. Un gol que 
va servir per donar els tres 
punts al conjunt de Ricard 
Farrés en un nou derbi oso-
nenc a Primera Catalana.  

Amb la lliçó apresa després 
de la derrota davant el Vic, el 
Tona es va plantar al Muni-
cipal de Manlleu convençut 
de guanyar. I així va ser. A 
la primera mitja hora va ser 
superior i gràcies al gol de 
penal que va transformar 
Ivan Garcia al minut 16 es 
va avançar en el marcador. 
Abans, Kako havia estat a 
punt de marcar de córner 

directe. Amb el gol a favor, 
el Tona encara va disposar 
d’un parell d’accions més per 
marcar, mitjançant Ale, però 
en totes dues accions, amb el 
cap i amb un xut, la pilota va 
sortir desviada. 

Als manlleuencs els va cos-
tar adaptar-se i no es van tro-
bar còmodes en cap moment. 
Tot i així, Dídac va disposar 
d’una acció claríssima per 
fer l’empat, però el seu xut, 

després de superar el porter 
Blanquera, va anar al pal. Era 
el minut 33. Fins al descans, 
el Manlleu va passar a domi-
nar el joc però no va disposar 
de cap més ocasió per igualar 
el matx. 

A la segona part el Manlleu 
va buscar novament el gol 
de l’empat, però es va tro-
bar amb un Tona molt ben 
ordenat. L’entrada d’Uroz, 
a diferència del partit de la 

setmana passada contra el 
Vic Riuprimer, no va servir 
per disposar de més ocasions. 
El davanter va estar molt ben 
marcat i les seves ocasions es 
van limitar a xuts des de la 

PRIMERA CATALANA

El Tona supera el 
Manlleu des del 
punt de penal

El gol d’Ivan Garcia va ser suficient per a un Tona que va saber 
jugar amb el marcador a favor i va anul·lar els davanters locals

Farrés: “Hem 
estat millors 
a l’inici i 
hem sabut 
patir”

Manlleu

L.M.

El Tona va mostrar davant el 
Manlleu una gran solidesa 
defensiva. De fet, “i excepte 
l’accident amb el Vic”, tal 
com explicava el seu entre-
nador, Ricard Farrés, només 
hem encaixat un gol en cinc 
partits. 

Davant el Manlleu, Farrés 
explicava que “hem estat 
millors a l’inici de partit i 
hem sabut patir i adaptar-
nos a les circumstàncies”. I 
és que tot i marcar des del 
punt de penal i anar amb 
avantatge durant tot el par-
tit, “hem hagut de treballar 
molt i ser molt seriosos per 
sumar els tres punts, perquè 
el Manlleu té jugadors amb 
un gran talent, potser no 
hem fet un gran partit però 
hem pogut sumar”. El tècnic 
afegia que “són partits no 
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A dalt, Ricard Farrés i a sota, Manel Sala donant instruccions

tan vistosos en el joc com 
potser ens agradaria, però 
que ens fan guanyar punts 
en llocs molt difícils”. 

Per la seva banda, el 
tècnic manlleuenc, Manel 
Sala, comentava que “hem 
jugat més amb el cor que 
amb el cap”. I és que un 
cop els locals van encai-
xar el gol “ens ha costat 
refer-nos, les cames encara 
pesen i no és el Manlleu 
que volem”. Tot i així, afe-
gia que “ha estat un partit 
amb poques ocasions, i 
en aquest sentit igualat; 
nosaltres les hem tingut 
amb dos pals, però no hem 
jugat com ens agrada, amb 
arribades per la banda, i 
no hem tingut la pilota i 
el Manlleu que volem és 
aquell que la té”.

Sala afegia que “evident-
ment que no ens agrada 
perdre, però tot just acaba 
de començar”. Els manlle-
uencs tindran una nova 
oportunitat per retrobar-se 
amb la victòria dimecres 
contra el cuer, un La Jon-
quera que encara no ha 
puntuat i que aquest cap 
de setmana va encaixar 
vuit gols. Per Sala, però, 
“no ens podem refiar, no 
serà fàcil”. 

PRIMERA CATALANA. 
SUBGRUP 1A

Palamós, 2 - Vic Riuprimer, 0
Vic, 1 - Lloret, 1
La Jonquera, 0 - L’Escala, 8
Llagostera B, 1 - Bescanó, 0
Manlleu, 0 - Tona, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rLlagostera B ...............6 4 1 1 9 7 13
 2.- L’Escala .........................6 3 2 1 12 3 11
 3.- Tona ........................... 6 3 2 1 7 5 11
 4.- Vic .............................. 6 2 3 1 13 7 9
 5.- Palamós ........................6 2 2 2 8 7 8
 6.- Vic Riuprimer ........... 6 2 1 3 9 9 7
 7.- Bescanó .........................6 2 1 3 7 7 7
 8.- qManlleu ................... 5 2 1 2 8 9 7
 9.- qLloret ..........................6 0 5 1 6 7 5
 10.- qLa Jonquera ................5 0 0 5 1 19 0

FEMENÍ PRIMERA NACIONAL. 
GRUP 3

Girona, 1 - Zaragoza B, 0
Balears, 0 - St. Gabriel, 0
Son Sardina, 1 - Terrassa, 3
Igualada, 2 - Riudoms, 2
Collerense B, 5 - Pardinyes, 6
Huesca, 1 - Levante Las Planas, 2
Europa, 2 - Vic Riuprimer, 3
Descansa: Pallejà

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rLevante Las Planas ..19 13 3 3 52 21 42
 2.- Balears ........................19 13 3 3 38 17 42
 3.- St. Gabriel...................19 12 5 2 45 18 41
 4.- Son Sardina ................20 9 5 6 35 27 32
 5.- Vic Riuprimer ......... 19 9 4 6 31 31 31
 6.- Pardinyes ....................19 8 4 7 32 31 28
 7.- Europa ........................20 7 7 6 32 30 28
 8.- Zaragoza B..................18 8 3 7 22 23 27
 9.- Igualada ......................20 6 7 7 33 35 25
 10.- Huesca ........................18 6 4 8 24 29 22
 11.- Riudoms .....................19 5 5 9 33 44 20
 12.- qGirona .......................19 5 4 10 23 37 19
 13.- qTerrassa ....................19 5 2 12 27 41 17
 14.- qPallejà .......................19 2 7 10 16 42 13
 15.- qCollerense B .............19 1 5 13 27 44 8

FEMENÍ PREFERENT. 
GRUP 1

Llerona, 1 - Martinenc, 6
Cornellà, 2 - Palautordera, 2
At. Vilafranca, 1 - Pubilla Casas, 2
Enfaf Andorra, 1 - St. Cugat, 1
Júpiter, 0 - Cerdanyola Vallès, 6
Sabadell, 1 - Fontsanta-Fatjo, 4
AEM B, 1 - Porqueres, 1
Manu Lanzarote, 2 - La Roca PBB, 2
Verdu-Vall del Corb, 0 - Manlleu, 8

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFontsanta-Fatjo .........6 6 0 0 22 5 18
 2.- Pubilla Casas ................6 5 0 1 15 6 15
 3.- Cornellà ........................5 4 1 0 17 4 13
 4.- La Roca PBB .................6 4 1 1 11 7 13
 5.- Cerdanyola Vallès .......6 3 1 2 20 10 10
 6.- Martinenc ....................6 3 1 2 15 8 10
 7.- St. Cugat .......................6 3 1 2 14 11 10
 8.- Manu Lanzarote ..........6 2 3 1 14 9 9
 9.- Palautordera ................6 2 2 2 10 9 8
 10.- At. Vilafranca...............6 2 2 2 10 10 8
 11.- Manlleu ..................... 6 2 1 3 11 8 7
 12.- Porqueres .....................6 1 4 1 8 8 7
 13.- Sabadell ........................6 2 0 4 11 16 6
 14.- AEM B ...........................6 1 1 4 7 8 4
 15.- qJúpiter.........................6 1 0 5 2 21 3
 16.- qEnfaf Andorra............5 0 2 3 6 9 2
 17.- qLlerona .......................4 0 0 4 2 20 0
 18.- qVerdu-Vall del Corb ..4 0 0 4 1 27 0

p Ocupa plaça d’ascens
r Ocupa plaça de promoció d’ascens
s Ocupa plaça de promoció per la 
permanència
q Ocupa plaça de descens

Dilluns, 21.00 i 23.00h
Presenten Esther Rovira
                   i Guillem Freixa

Espai d’actualitat
esportiva d’Osona
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Els jugadors del Tona celebren el gol d’Ivan Garcia que va significar la victòria i els tres punts per al seu equip

frontal que Blanquera no va 
tenir problemes per aturar. 
Tot i així, les ocasions hi van 
ser, com un intent de rema-
tada de Joel, que va fallar 
quan es quedava sol davant 

del porter, o un parell de xuts 
exteriors de Marc Grifell, un 
dels quals va rascar al traves-
ser. 

El Tona, per la seva ban-
da, intentava mitjançant 

Barcelona

EL 9 NOU

Important victòria del Vic 
Riuprimer per 2 a 3 davant 
l’Europa, un rival directe de 
les osonenques a la classifi-
cació.

El partit va començar amb 
un domini total per part 
del Vic Riuprimer durant la 
primera mitja hora de partit. 
Les visitants van disposar 
de moltes ocasions i en una 
d’elles una defensa de l’Euro-
pa va tocar la pilota amb les 

mans dins de l’àrea i l’àrbitre 
va assenyalar penal. Torrade-
flot no el va fallar i va posar 
el 0 a 1.

Abans d’acabar la prime-
ra part, l’Europa es va anar 
posant dins el partit i al 
minut 43 va empatar amb 
un xut de Fernández des 
de la banda després d’una 
errada del Vic en la sortida 
de pilota. El resultat amb el 
qual es va arribar al descans 
no feia mèrit al que s’havia 
vist damunt del terreny de 
joc. I això va fer que el Vic 

Lluita per capgirar un 2 a 1 en contra

El Vic Riuprimer 
guanya l’Europa

Europa 2

Mimi, Moyano, Abenza, Jarque, 
M. Porta, Castilla (Garcia, min 73), 
Farreras, A. Porta, Fuste (Aldea, 
min 87), Fernández i Berruezo 
(Chamorro, min 81).

Vic Riuprimer 3

Molist, Masegur, Busquets (Mayer, 
min 72), Massalle, Torradeflot 
(Autet, min 87), Sala, Soler (Arco, 
min 55), Ping, Cardona, Jiménez 
(Lozano, min 72) i Roca (Sampedro, 
min 87).

ÀRBITRE: Florencia Muñoz. Va ensenyar targeta groga a la local Porta i a les 
visitants Torradeflot i Lozano.

GOLS: 0-1, Torradeflot (p.), min 16; 1-1, Fernández, min 43; 2-1, Jarque, min 48; 
2-2, Jiménez, min 63; 2-3, Roca, min 84.

contraatacs buscar el gol de 
la tranquil·litat, però va ser 
un partit amb poques oca-
sions clares. Tot i així, Pol 
Vallès, Nil i Ale van fer suar 
la defensa manlleuenca amb 
molta pressió des de l’inici 
de la jugada provocant els 
errors dels manlleuencs. 

En els darrers deu minuts, 
Manel Sala va apostar per 
una defensa de tres i va fer 
avançar Dani Erencia a la 
línia ofensiva d’un Manlleu 
que malgrat tot li va faltar 
trobar definició en la darrera 
jugada. I fins i tot va ser el 
Tona qui va acabar disposant 
de l’acció més clara de la 
segona part, en una acció en 
què Ale va acabar enviant la 
pilota al pal. 

El Manlleu no va deixar 
de lluitar fins al final i en 
el temps de descompte va 
disposar de dues faltes. El 
porter Ivan va pujar a la 
rematada i a punt va estar de 
marcar, però la seva remata-
da amb el cap va sortir a fora 
per molt poc. 

Amb la victòria, el Tona 
suma tres punts més que el 
situen en tercera posició amb 
11 punts, els mateixos que 
l’Escala, que és segon, i dos 
menys que el Llagostera, que 
és el líder. El Manlleu, per la 
seva banda, és vuitè amb 7 
punts i aquest dimecres a 2/4 
de 9 del vespre jugarà l’ajor-
nat amb La Jonquera, el cuer 
del grup. 

El públic torna als camps
Manlleu Hi havia ganes de futbol i aquest cap de setmana, 
coincidint amb tardes de sol i calor, els camps de futbol de 
la comarca van registrar bones entrades. Aficionats de totes 
les edats van poder gaudir de futbol en directe i animar els 
seus respectius equips. Prendre la temperatura, distància 
de seguretat, grups bombolla i gel hidroalcohòlic eren les 
mesures de seguretat bàsiques que els membres de les 
juntes dels respectius clubs havien de vetllar perquè es 
complissin i també els col·legiats que donaven instruccions. 
A Santa Eugènia de Berga, per exemple, el públic no es va 
poder acostar a la tanca del voltant del camp per indicació 
arbitral. També els jugadors de les banquetes havien de res-
pectar la distància i portar mascaretes. A d’altres llocs, però, 
l’aforament del 50% va deixar públic a fora. Va ser el cas del 
derbi moianès, en què l’afició visitant només disposava de 
26 places i que va acabar no acceptant “perquè no podíem 
determinar una llista tan limitada”, deien en un comunicat.  
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PRIMERA NACIONAL FEMENINA PREFERENT
Golejada del 
Manlleu amb 
maneta d’Ivet Coll

Verdú El Manlleu es va 
retrobar amb la victòria 
a Preferent aquest cap de 
setmana després de golejar 
per 0 a 8 el cuer, un Verdú-
Vall de Corb que es va veure 
superat en tot moment per 
les manlleuenques. A la mitja 
part guanyaven per 0 a 3, i 
va ser a la segona part quan 
el Manlleu va arrodonir una 
golejada en un partit molt 
plàcid per a les osonenques. 
La davantera Ivet Coll va ser 
autora de cinc dels vuit gols. 
La resta els van marcar Carla 
Niubó, Mònica Expósito i 
Laia Planella. A la classifica-
ció, sumen 7 punts i se situ-
en onzenes. D’altra banda, 
aquest cap de setmana va 
tornar la competició a la Pri-
mera Divisió. Ho va fer amb 
l’absència del Tona, que s’ha 
retirat de la competició, i 
amb una victòria del Torelló, 
que va superar 1 a 4 el Cassà 
amb gols d’Anna Cano (2), 
Mireia Coll i Mariam. Les 
torellonenques són segones 
amb 6 punts després d’haver 
guanyat els dos partit dispu-
tats aquesta temporada. 
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Una jugada del partit de la primera volta disputat al Municipal de Vic

Riuprimer no sortís amb 
bones sensacions a la segona 
part. L’Europa ho va apro-
fitar i quan tan sols havien 
passat tres minuts de la 
represa van fer el 2 a 1 amb 
una remata de córner de Jar-
que al segon pal.

El Vic Riuprimer REFO 
no es va rendir i al minut 63 
Jiménez va empatar el partit 
per segon cop després de fer 
gol rematant el refús de la 
portera barcelonina Mimi 
amb un xut exterior que va 
anar al fons de la porteria. 
Aquest gol va fer que l’Euro-
pa avancés línies per intentar 
fer el gol de la victòria, però 

alhora va deixar molt espai a 
darrere que el Vic va aprofi-
tar per posar el 2 a 3 a manca 
de pocs minuts per acabar 
el partit amb una carrera 
al contraatac de Sala que al 
arribar a la línia de fons va 
passar enrere a Roca, que va 
sentenciar amb el 2 a 3 defi-
nitiu. 

Aquest partit deixa amb 
bones sensacions el Vic 
Riuprimer; per una banda, 
per la bona primera part tot 
i no poder aprofitar totes les 
ocasions que va tenir i per 
altra banda, per aconseguir 
capgirar el marcador a la 
segona part.
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Tona B 3

Pali, Clares, Fuentes, Puig, Cabaní 
(Èric, min 72), Rosales, Marc Pujol, 
Mas (Bargalló, min 57), Ibai, Codina 
(Bayés, min 46) i Pujol. 

Roda 2

López, Scipione (Fabra, min 80), 
Vidrier (Albareda, min 56), Said, 
Guix (González, min 80), Sala 
(Martínez, min 73), Llivina, Sousa, 
Vilaseca, Fabregó i Bright. 

ÀRBITRE: Bilal Kahouach. 

GOLS: 1-0, Rosales, min 55 
(assistència des de la banda); 2-
0, Rosales, min 62 (remata una 
centrada); 2-1, Scipione, min 65 
(remata un córner al primer pal); 3-1, 
Bargalló, min 81 (contraatac); 3-2, 
González, min 86 (remata una falta).  

El Tona remata la 
feina a la segona 
part contra el Roda

Moià 3

Dani, Nortes, Diallo, Crivillés, Jan 
Moral, López, Eloi Moral, Montes 
(Mañosa, min 55), Cascales, Roca i 
Padrós (Colomé, min 75). 

Castellterçol 3

Ariel, Ever, Sala, Guarch, Suriñach, 
Gaspar, Ramos (Font, min 55), Isaac, 
Ferrer (Miró, min 88), López (Serra, 
min 55) i Dídac (Valldaura, min 46). 

ÀRBITRE: Robert Gómez. 

GOLS: 0-1, Ferrer, min 2 (xut creuat); 
1-1, E. Moral, min 12 (remata sol 
davant el porter); 2-1, Cascales, min 
22 (remata de cap una falta lateral); 
2-2, Ferrer, min 34 (aprofita errada 
defensiva); 3-2, E. Moral, min 39 (u 
contra u davant porter); 3-3, Isaac, 
min 49 (de penal). 

Una jugada individual d’Adrià Tuneu en el minut 94 dona la victòria  
al Santa Eugènia en un derbi intens davant el Taradell, que arribava líder

Un gol de qualitat
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Martí Pedrón celebra el gol de l’empat a un del Taradell després d’aprofitar un rebot en el llançament d’una falta Adrià Tuneu va marcar el gol de la victòria en el temps de descompte després d’una gran jugada personal

Olímpic La Garriga 0

Almeda, Calero, S. González, Palet, 
Hernán (Escudero, min 45), J. 
González, Fofana, Margalef, San 
Martín, Pujals (Aspa, min 61) i Recio 
(Abel, min 68).

Manlleu B 2

Oriol Bonet, Codinach, Mateu, Caralt, 
Tordera (Pelfort, min 68), Azqueta 
(Blasi, min 52), Aguirre (Garcia, min 
72), López, Ginesta, Oller i Salvador 
(Edu Bonet, min 72).

ÀRBITRE: Arnau Caballero. Va 
ensenyar targeta groga als locals J. 
González, S. González i Fofana i als 
visitants Viñas i Caralt.

GOLS: 0-1, Salvador, min 23 (de 
contraatac); 0-2, Aguirre, min 50 
(remata una centrada des de la 
banda).

Santa Eugènia 2

Jona, Codinachs, Soler, Adrià Tuneu, 
Muntal, Fabregó, Joan Tuneu, Dachs 
(Oriol, min 69), Quique (Rachyd, min 
50), Aguilar (Casanovas, min 60) i 
Piella. 

Taradell 1

Genís, Pau (Isra, min 46), Font 
(Yaser, min 60), Plade Puigdesens, 
Orriols, Honda, Molet, Vila, Sala 
(Caro, min 60), Plade Roma (Pedrón, 
min 46) i Erik (Tisora, min 46). 

ÀRBITRE: Walid Lamrini. T.G. als locals Jona, Muntal, Fabregó, Dachs i Quique 
i als visitants Pau i Molet. 

GOLS: 1-0, Muntal, min 9 (de penal); 1-1, Pedrón, min 58 (aprofita diversos 
rebots dins l’àrea); 2-1, Adrià Tuneu, min 94 (jugada individual). 

Santa Eugènia de Berga

Laia Miralpeix

Després d’una llarga lesió 
als creuats, Adrià Tuneu 
va tornar als terrenys de 
joc al mes d’octubre amb 
l’inici de la competició a 
Tercera Catalana. Ho va 
fer vestint la samarreta del 
Santa Eugènia i compartint 
vestidor, entre d’altres, amb 
el seu cosí i el seu germà: 
“Jugar en família”, en diu 

ell. Abans del confinament 
va poder jugar 40 minuts 

contra el Llorençà, i aquest 
dissabte a la tarda sortia de 

titular en el partit que van 
guanyar davant el Taradell 
per 2 a 1. El gol de la victò-
ria el va fer ell al minut 94: 
“Estava convençut que tin-
dríem una darrera ocasió per 
marcar, jo o qualsevol com-
pany, i estic content d’haver-
la tingut i d’haver-la posat”. 
Amb experiència a categories 
superiors i havent-se format 
a les categories base del Vic 
Riuprimer i de l’Espanyol, 
Tuneu encara aquesta nova 

Festival de gols i de targetes en un derbi del 
Moianès que acaba amb taules al marcador

Victòria amb comoditat  
del Manlleu a la Garriga 

TERCERA CATALANA

Tona

EL 9 NOU

El Roda no va aprofitar el 
domini clar que va tenir a la 
primera part davant el Tona 
i va acabar perdent per 3 a 2. 
Els locals van ser més efica-
ços a la segona part després 
que el primer temps acabés 
sense gols. Rosales va ser el 
protagonista dels tonencs 
a la represa, ja que amb un 
quart d’hora va fer dos gols 
que posaven el 2 a 0. El Roda 
va escurçar la diferència 
després d’un córner i es va 
abocar a l’atac posant una 
defensa de tres i més juga-
dors ofensius. Aquest fet va 
provocar que el Tona tingués 
moltes contres i en una 
d’elles va fer el 3 a 1. En el 
tram final, el Roda va jugar 
amb inferioritat numèrica 
per l’expulsió de Llivina i 
va poder fer el 3 a 2 després 
d’una falta que maquillava el 
resultat. 

La Garriga

EL 9 NOU

El filial del Manlleu va 
jugar un bon partit davant 
l’Olímpic de La Garriga, on 
cal destacar la bona defensa 
dels visitants. El primer gol 
el va fer Salvador al minut 
23 després de robar la pilota 
i sortir al contraatac. Pocs 
minuts després de començar 
la segona part, Aguirre va fer 
el 2 a 0 després de rematar 
al primer pal una centrada 
lateral.

L’Olímpic no va tenir 
moltes ocasions durant el 
partit, però als últims minuts 
podria haver retallat distàn-
cies amb una rematada que 
finalment va anar al pal. 

Moià

EL 9 NOU

L’ascens del Moià, la tem-
porada passada, ha permès 
que enguany hi hagi hagut el 
retorn del derbi del Moianès, 
un partit esperat entre les 
dues aficions i clubs. El Moià 
rebia el Castellterçol, dis-
sabte a la tarda, i el partit va 
acabar amb empat a 3. 

El Castellterçol va comen-
çar marcant quan només 
s’havien disputat dos minuts 
en una jugada en què la 
defensa local no es va enten-
dre i va permetre a Ferrer 
xutar sol davant el porter 
local. El Moià es va refer del 
gol i va dominar durant el 
primer temps i de seguida va 

aconseguir capgirar el mar-
cador. A la mitja hora de joc, 
però, els visitants van empa-
tar, però abans del descans va 
arribar el tercer pel Moià. A 
la represa, el ritme va baixar 
i el partit no va tenir la con-
tinuïtat del primer temps. 
Amb el 3 a 2, els locals van 
fallar un penal. Qui sí que va 
aprofitar una pena màxima 
va ser el Castellterçol amb un 
gol que va posar el 3 a 3 defi-
nitiu al minut 49. Quedaven 
encara molts minuts, però 
el col·legiat es va acabar car-
regant un bon derbi després 
d’uns canvis pels dos equips 
i que va acabar carregant de 
targetes els dos conjunts per 
interpretar que aquests no 
s’havien fet bé. 



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 22 de març de 2021 25Futbol

LA
IA

 M
IR

A
LP

EI
X

Adrià Tuneu va marcar el gol de la victòria en el temps de descompte després d’una gran jugada personal

Sant Vicenç 0

Trias, Makan, Panavera, Solà 
(Capdevila, min 46), Martí (Codinach, 
min 62), Piella, Pau (Genís, min 46), 
Biel (Peix, min 46), Marc (Riera, min 
67), Codina i Lucho. 

Borgonyà 1

Xesc, Cuevas, Edu (David, min 79), 
Ferran, Oriol (Eloi, min 79), Marco 
(Roger, min 46), Raül, Nil, Gacio, Èric 
(Aleix, min 46) i Arenas. 

ÀRBITRE: Mohamed Akhazzan.

GOLS: 0-1, Xavi Arenas, min 72 (de 
penal). 

de joc. Aquest fet va donar 
més vida a un Taradell que 
buscava igualar el partit. 
D’altra banda, el Santa 
Eugènia buscava el segon 
jugant al contraatac, però 
Genís ho va evitar en més 
d’una ocasió. En el minut 
58, i després d’una falta des 
del mig del camp, Martí 
Pedrón empatava el partit. 

Amb l’1 a 1 el partit es va 
trencar i tot semblava indi-
car que l’empat no seria el 
resultat definitiu. Els dos 
equips buscaven jugades de 
velocitat per sorprendre el 
seu rival i els dos conjunts 
van disposar d’accions de 
perill. En el temps de des-
compte, el Taradell va tenir 
el gol de la victòria a les 
botes d’Honda, però aquest 
no va arribar a la rematada 
pels pèls. En canvi, en el 
94, Tuneu va recuperar la 
pilota al mig del camp, es 
va desfer de tres adversaris 
i es va plantar sol davant 
Genís Donadeu per marcar 
un gran gol que a més dona-
va la victòria al seu equip: 
“Ha demostrat la seva qua-
litat, ens ajuda moltíssim”, 
deia el seu entrenador, Raül 
Pérez, al final del partit i 
afegia que “l’equip en té 
moltes ganes, estic conven-
çut que aquesta temporada 
disfrutarem”. Aquesta 
és la primera victòria del 
curs per al Santa Eugènia 
mentre que per al Taradell 
–que arribava al derbi com 
a líder– va ser la primera 
derrota i els primers gols en 
contra de la temporada. 

El Borgonyà s’emporta el 
derbi des del punt de penal

Sant Privat d’en Bas 3

Coromina, Arimany, Soler 
(Cabarrocas, min 65), Prada, 
Amargant, Mora (Ventolà, min 65), 
Quintà, Robles, Ruscalleda (Boix, min 
76), Banus (Tarrés, min 68) i Pagès.

Abadessenc 0

Mondéjar, Alcobet, Arxe, 
Sanmartín (Cabanas, min 31), Taleb 
(Argelagues, min 60), González, 
Contreras (Peix, min 76), Mora, 
Ramos (Romero, min 46), Ochoteco 
(Khyyat, min 75) i Planella.

ÀRBITRE: David Cabrera. Targeta 
groga als locals Robles, Mora, Pagès 
i Prada i als visitants Ramos, Arxe, 
Cabanas (2), Taleb i Romero.

GOLS: 1-0, Banús, min 56; 2-0, 
Amargant, min 82; 3-0, Prada, min 89.

L’Abadessenc, 
sense encert, cau 
a Sant Privat

etapa amb il·lusió: “Ha estat 
una lesió llarga i amb tota 
aquest incertesa de la Covid 
ha estat complicat, però estic 
content de tornar a jugar”. 

La victòria davant el 
Taradell, a banda dels tres 
punts, també va ser una vic-
tòria de prestigi pels locals, 
ja que sent un derbi els 
taradellencs en els darrers 
enfrontaments sempre s’ha-
vien emportat la victòria. Els 
locals, per tant, es van treure 
una espina clavada i van 
començar a forjar la victòria 
a partir del minut 9, quan 
Muntal va marcar des del 
punt de penal. El gol del San-
ta Eugènia va arribar quan 
millor estava el Taradell. 
De fet, els primers minuts 
del partit van ser per a un 

Taradell llançat a la porteria 
de Jona, que en la seva pri-
mera intervenció va fer una 
gran aturada. I l’acció del 
penal va arribar després d’un 
córner en atac del Taradell 
en perdre la pilota que va 
propiciar un ràpid contraatac 
que va acabar amb penal. 

El gol va fer que el Santa 
Eugènia jugués uns bons 
minuts i passés a dominar 
el partit davant un Taradell 
nerviós i que es precipitava 
en atac. Tot i així, va disposar 
de grans ocasions, però un 
cop més Jona va ser el pro-
tagonista del Santa Eugènia 
amb grans aturades. 

Gerard Pallarès, descon-
tent amb el joc dels seus 
jugadors, va fer tres canvis 
i va variar també el sistema 

Sant Vicenç de Torelló

Josep Vilalta

Tot i que en la primera mei-
tat el domini de la pilota va 
ser per als visitants, aquests 
no van crear ocasions clares 
davant Trias. El Sant Vicenç, 
per la seva part, jugant a la 
contra, va tenir dues bones 
ocasions per marcar a peus 
de Lucho, però la bona actu-
ació de Xesc ho va evitar. 
A la represa la decoració va 
variar. El Sant Vicenç pressi-
onava a dalt mentre que els 
visitants jugaven a la contra. 
Una acció incomprensible de 
Makan va provocar un clar 
penal a favor visitant, que 
Arenas va transformar en 
el gol de la victòria. En els 

QUARTA CATALANA
Vic Riuprimer 
i Sant Miquel, 
primers líders

Vic La Quarta Catalana va 
viure, aquest cap de setmana, 
la primera jornada de la tem-
porada. En el grup 3, el Vic 
Riuprimer REFO és el primer 
líder després de guanyar el 
Corcó per 2 a 3. A la resta de 
partits del grup, els quatre  
resultats van ser d’empats. 
En el grup 4, victòries del 
Sant Miquel de Balenyà, el 
Taradell, el Figaró i l’Olím-
pic La Garriga, que són els 
primers líders amb 3 punts. 
I en el grup 27, el Ripoll, que 
en aquest cas ja havia jugat 
una jornada al mes d’octu-
bre, va retornar a la competi-
ció amb un empat a 1 contra 
l’Osor. 

Pradenc 2

Saperas, Pujol (Soler, min 66), 
Radwane, Codina, Roma (Ribera, 
min 58), Andy Crespo, Nualart 
(Camprubí, min 58), Bou, Prats 
(Casellas, min 84), Trulls i Bartrons 
(Berengueras, min 89).

Voltregà 0

García, Bobi, Garrido, Panadero (M. 
Senmartí, min 46), G. Senmartí (J. 
Senmartí, min 74), Mas, Gutiérrez 
(Baró, min 74), Berenguer, Alfredo 
(Font, min 84), Crosas i Gómez.

ÀRBITRE: Joan Martínez. Va 
ensenyar targeta groga al local Prats i 
als visitants Garrido i Panadero.

GOLS: 1-0, Andy Crespo, min 70 
(remata de cap); 2-0, Andy Crespo, 
min 93 (de falta).

Dos gols de Crespo donen  
els tres punts al Pradenc

Prats de Lluçanès

EL 9 NOU

Partit molt igualat entre el 
Pradenc i el Voltreganès. Els 
locals, però, van ser un pèl 
superiors i d’aquesta manera 
es van acabar emportant els 
tres punts. Després d’una 
primera part igualada, amb 
poques ocasions, a la segona 
part el Pradenc va fer un pas 
més i al minut 70, després 
d’una falta lateral que va 
rematar Andy Crespo, va arri-
bar el primer gol. El Pradenc 
tenia el partit controlat, però 
no va ser fins al temps afegit 
que va aconseguir rematar la 
feina amb un segon gol, tam-
bé d’Andy Crespo, amb un 
llançament de falta. 

minuts finals els dos equips 
van gaudir de bones ocasions 
per marcar, però els dos por-
ter ho van evitar. 

Centelles 5

Sep, Mimouni (Oriol, min 66), 
Girbau, Lorenzo (Masramon, min 
89), Ortega, Sánchez (Bakkali, min 
64), Arisa, San Juan (Company, min 
79), Casacuberta, Pla i Martínez 
(Relats, min 89).

Sant Feliu de Codines 4

Flaquer, Vallcorba, Vilardell (Turon, 
min 18), Marín, Duarte (Pujol, min 
79), Calvo (Verdúguez, min 63), 
Castro, I. Garcia (Badia, min 85), Posas, 
Cunill i G. Garcia (Palau. min 79).

ÀRBITRE: Mohamed Elkasmy. 
Targeta groga als locals Lorenzo, 
Martínez i Arisa i als visitants Calvo, 
Duarte, Vallcorba (2), Garcia i Cunill.

GOLS: 1-0, Mimouni, min 3; 1-1, 
Castro (p,), min 35; 1-2, I. Garcia, 
min 36; 2-2, Lorenzo (p.), min 39; 2-3, 
Vallcorba, min 44; 3-3, Ortega, min 
60; 3-4, Turón, min 65; 4-4, Lorenzo, 
min 69;5-4, Company, min 87.

Pluja de gols 
i victòria pel 
Centelles

Podeu veure la
galeria d’imatges
del partit en
aquest codi QR.

EL9NOU.CAT

TERCERA CATALANA. 
GRUP 5

Sta. Eugènia, 2 - Taradell, 1
Pradenc, 2 - Voltregà, 0
Moià, 3 - Castellterçol, 3
Centelles, 5 - St. Feliu de Codines, 4
St. Vicenç, 0 - Borgonyà, 1
Olímpic La Garriga, 0 - Manlleu B, 2
Tona B, 3 - Roda de Ter, 2
Aiguafreda - Seva, ajornat
Descansa: Llorençà

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pPradenc .......................3 3 0 0 7 3 9
 2.- Borgonyà ......................3 2 1 0 7 5 7
 3.- Taradell ........................3 2 0 1 6 2 6
 4.- Centelles ......................3 2 0 1 7 6 6
 5.- Manlleu B .....................3 1 2 0 5 3 5
 6.- Roda de Ter ..................3 1 1 1 8 7 4
 7.- Moià ..............................3 1 1 1 4 4 4
 8.- Sta. Eugènia .................3 1 1 1 5 6 4
 9.- Tona B ...........................3 1 1 1 5 8 4
 10.- Llorençà ........................2 1 0 1 5 4 3
 11.- Voltregà ........................3 1 0 2 4 5 3
 12.- St. Vicenç ......................3 1 0 2 2 3 3
 13.- Olímpic La Garriga ......3 1 0 2 2 4 3
 14.- Castellterçol .................2 0 2 0 6 6 2
 15.- sSt. Feliu de Codines ..2 0 1 1 5 6 1
 16.- qAiguafreda .................2 0 0 2 3 5 0
 17.- qSeva .............................2 0 0 2 0 4 0

GRUP 18

St. Gregori, 1 - EF Garrotxa, 1
St. Privat d’en Bas, 3 - Abadessenc, 0
Banyoles At., 2 - Les Preses, 2
EF Gironès-Sabat - Campdevànol, ajornat
St. Roc Olot, 4 - Fontcoberta, 0
St. Ponç At., 7 - Sta. Pau, 3
Vilablareix, 0 - Fornells, 3
Unió Girona, 3 - Hostoles, 1
Cellera, 0 - Les Planes, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSt. Privat d’en Bas .....3 2 1 0 8 2 7
 2.- Fornells .........................3 2 1 0 6 2 7
 3.- EF Garrotxa ..................3 2 1 0 6 3 7
 4.- Fontcoberta ..................3 2 0 1 7 6 6
 5.- Banyoles At. .................3 1 2 0 6 5 5
 6.- EF Gironès-Sabat .........2 1 1 0 4 2 4
 7.- St. Ponç At. ...................3 1 1 1 9 8 4
 8.- Les Planes.....................3 1 1 1 5 4 4
 9.- Unió Girona .................3 1 1 1 5 4 4
 10.- Hostoles........................3 1 1 1 6 6 4
 11.- St. Roc Olot ..................3 1 0 2 6 5 3
 12.- St. Gregori ....................3 0 3 0 4 4 3
 13.- Sta. Pau .........................3 1 0 2 7 11 3
 14.- Les Preses .....................3 0 2 1 5 7 2
 15.- Vilablareix ....................3 0 2 1 2 5 2
 16.- sAbadessenc .............. 3 0 2 1 2 5 2
 17.- qCellera ........................3 0 1 2 2 9 1
 18.- qCampdevànol .......... 2 0 0 2 1 3 0

p Ocupa plaça d’ascens
r Ocupa plaça de promoció d’ascens
s Ocupa plaça de promoció per la 
permanència
q Ocupa plaça de descens



NOU9EL PUBLICITAT

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.

A causa de la Covid-19, les activitats que s’ofereixen
es poden veure alterades o anul·lades.
Si això passa, ens posarem en contacte
amb els guanyadors per comunicar-ho.

Disculpeu les molèsties.

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Música

Dissabte 27 de març - A les 20h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 18

Kiribati
Guillem Roma

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Teatre

Akelarre

Cabaret-Teatre

The Feliuettes

A partir de 13 anys
27 març 2021 a les 19.00

12 anticipada

PromocióOferta
subscriptors

Aconseguiu el vostre codi de descompte entrant a: 9club.el9nou.cat.
L’oferta és vàlida per 1 compra al mes i cada mes el codi serà diferent.

supermercat-online

bonpreuesclat.com

Sempre
productes
de qualitat

Amb la garantia de Bonpreu i Esclat

Compra online:
fàcil, ràpida
i còmoda.

5
de descompte
en compres
online
Consulteu el codi de descompte 
i les condicions a la pàgina web 
d’el9club

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig de 4 invitacions per subscriptor. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Esport

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Música

Òpera de Butxaca i Nova Creació presenta

Ocaña, reina de las Ramblas

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’una lot per subscriptor 
entrant a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-3-21.

Sorteig

Us Regala
1 lot dinamo, Vi-Pro. 
Ideal per portar-lo 
sempre al cotxe o 
tenir-lo a casa,
en cas d’emergències.

Sorteig eSpeciAl

No necessita piles!

Dilluns, 22 de març de 202126
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BÀSQUET. LLIGA EBA

Vic

Elisabet Vallbona

Hi havia ganes de recuperar 
el bon joc i les bones sensaci-
ons després de la derrota de 
la setmana passada contra el 
cuer, i el CB Vic-UVic ho va 
fer davant d’un equip treba-
llador com és el Roser.

El partit va començar amb 
un Vic força concentrat, i 
amb un molt bon percentatge 
d’anotació, sobretot de la mà 
del capità Julià Garrote, que 
venia d’una petita lesió, però 
que aquest cap de setmana 
ja va tornar a formar part del 
cinc inicial. El Roser, d’altra 
banda, aconseguia retallar 
distàncies al digital, princi-
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Jordi Iglesias, en una acció d’atac vigatana en el partit de dissabte al vespre

palment amb tirs forçats des 
de sota el cèrcol.

Al segon quart, cap dels 
dos conjunts aconseguia 
agafar el control del partit, 
de manera que durant els 
primers minuts tot eren ana-
des i vingudes a una i altra 
cistella, sense que ni el Vic ni 
el Roser aconseguissin ano-
tar. D’aquesta manera, no va 
ser fins a la meitat del quart 
que el Vic, ordenant el seu 

joc i intensificant la defensa, 
va aconseguir provocar molts 
errors a un Roser que només 
es va fer valer de l’encert 
puntual des de la línia de 
6,75. Per la seva banda, els 
vigatans també van veure 
com els barcelonins impe-
dien constantment, posant 
moltes mans, que poguessin 
fer efectives bona part de les 
penetracions cap a cistella. 

Després del descans, va 

quedar totalment demostrat 
que quan el CB Vic-UVic se 
sap imposar i aconsegueix 
controlar el partit i marcar-
ne el ritme, són un equip 
imparable. I és que gràcies a 
una sòlida i gairebé immillo-
rable defensa, els vigatans 
van donar molt poques opci-
ons per anotar a un Roser 
que al tercer període es va 
anar fent petit amb el pas 
dels minuts, mentre que 

CB Vic-UVic 76

Tomeu (4), Colado (4), Garrote 
(28), Canal, Toure (9) –cinc inicial–, 
Subiranas (2), Iglesias (11), Oliva (3), 
Sánchez (9), Idris (6) i Serra.

Plus Ultra Roser 55

Silva (8), Verano (11), Palou (4), 
Gavaldà (6), Van Haaren –cinc 
inicial–, Sulleva, Roure, Tort (7), 
Cortegano (12), Pla (2), Camarasa (4) 
i Tubert (1).

ÀRBITRES: Salvador López i Albert 
Brosa. Regular.

PARCIALS: 26-21, 13-8, 21-10, 16-16.

Al final del partit es va fer un comiat al capità Juli Garrote, que aquest any es retira

El CB Vic-UVic recupera les bones 
sensacions i torna a guanyar

el Vic, molt encertat des 
de mitja distància i també 
aprofitant l’avantatge dins la 
pintura, va aconseguir agafar 
una bona renda en el digital: 
60-39.

A l’últim quart, tot i que 
el Roser va intentar plantar 
cara, el Vic, tot i no acabar 
de desplegar el seu millor 
joc, es va mostrar superior al 
llarg dels deu minuts, i no va 
donar cap mena d’opció de 
remuntada al conjunt barce-
loní.

Tot i la victòria, però, un 
dels moments més especials 
de la jornada va ser un cop 
finalitzat el partit, moment 
en el qual es va retre home-
natge a Garrote, que, després 
d’una llarga etapa dedicada 
al bàsquet i passant per 
diferents clubs competint 
sempre a alt nivell, ha decidit 
retirar-se a final de tempora-
da. I ho fa de la manera que 
ell volia: jugant i competint 
a un molt bon nivell, i al club 
de la seva vida. Pendents de 
les opcions de play-off, els 
seus familiars i alguns dels 
seus excompanys d’equip van 
decidir fer-li l’homenatge 
aquest dissabte, en l’últim 
partit de la lliga regular a 
casa.

PRIMERA FEMENINA

Femení Osona, 42 
CB Argentona, 55

Vic El Femení Osona-Centre 
Oftalmològic VSK perd en el 
primer partit de lliga de Pri-
mera Catalana. Les osonen-
ques van començar amb bon 
ritme i intensitat defensiva, 
fet que va permetre acabar 
el primer quart de manera 
favorable (14-6). El segon 
quart va situar les visitants 
un punt per sota abans de 
marxar al descans. La manca 
d’encert en atac es va veure 
afectat en el Femení, que 
en el tercer quart van veure 
com només aconseguien 
set punts, i amb un resultat 
advers perquè les visitants 
havien aconseguit capgirar 
el resultat, i situar-se onze 
punts per sobre amb un 
resultat de 32 a 43. La manca 
d’efectivitat des de la línia 
de tir lliure es va fer evident 
en l’últim quart, tot i que 
en tot el partit només van 

anotar vuit cistelles de vint 
intents, una estadística que 
va fer molt difícil la possible 
remuntada pel conjunt oso-
nenc, que veia com de mica 
en mica s’escapava la primera 
victòria després de la represa 
per l’aturada de la Covid-19. 
En el tram final de l’enfron-
tament el Femení Osona va 
fer un últim esforç per redu-
ir diferències, però no van 
ser suficients per capgirar el 
resultat. 

Femení Osona: Laia P; 
Aina; Marta (2); Laura (6); 
Eulàlia (5); Berta G; Itziar; 
Laia G (3); Laia S (11); Eli-
senda (7); Berta M (4); Judit 
(4).

SEGONA FEMENINA

CB Vilassar, 67  
CB Tona, 51

Vilassar de Dalt Derrota del 
Tona a la pista del Vilassar a 
la represa de la competició, 
després de l’aturada per la 
Covid. El domini en el joc 

interior, i el gran encert des 
de la línia de tres de les locals, 
va deixar sense opcions 
les tonenques, que no van 
tenir l’opció de posar-se per 
davant en el marcador. En 
el primer temps del partit, 
les locals van portar el ritme 
del partit i van aconseguir 
un avantatge de nou punts 
en el primer quart, que van 
veure com en el segon quart, 
per falta d’encert del Tona, 
podien incrementar el seu 
avantatge fins als 14 punts 
de diferència. A la represa, 
el Tona va començar reta-
llant diferències, amb un 
parcial que les va situar a 
nou punts del Vilassar. Tot 
i el bon inici, les locals van 
saber controlar la situació, 
i una vegada més amb el joc 
interior i l’encert amb els 
triples va tornar a ampliar 
les diferències. Finalment, el 
resultat va ser favorable a les 
locals amb una diferència de 
16 punts, que va fer evident 
la falta de ritme de les visi-
tants.  

Tona: Laura (5); Judit (17); 

Montserrat (8); Júlia (1): 
Pratdesaba (2); Elisabet (7); 
Cristina (9); Ivet (2).

SEGONA MASCULINA

CB Tona, 64  
CB Torelló, 67

Tona Victòria del Torelló a 
la pista del Tona en el duel 
osonenc de la jornada. L’en-
frontament va ser molt dur 
físicament, i es va veure 
reflectit en les diverses tèc-
niques i expulsions per tots 
dos equips. Els torellonencs 
van començar desentonats, 
però amb dos triples van 
entrar en el partit i van 
començar a millorar en el joc, 
en part, per la bona defensa. 
Els tonencs van començar 
la primera part del partit 
amb un bon nivell defensiu, 
però més desencertats que 
el Torelló en atac. A la mitja 
part, el resultat era de vuit  
punts favorable al Torelló 
amb un 27 a 35. La segona 
part del matx va seguir la 

mateixa línia. Un partit molt 
dur físicament i amb gran 
nivell defensiu. Els tonencs 
van aconseguir escurçar el 
resultat, i a manca de 26 
segons per al final, el resul-
tat era d’un punt favorable 
als torellonencs, que van 
demanar un temps mort per 
preparar l’última jugada. 
El temps mort va servir per 
calmar els ànims dels torello-
nencs, que afrontaven l’últi-
ma possessió del partit, que 
havien d’encertar l’atac per 
assegurar la primera victòria. 
Finalment, el partit va acabar 
amb la victòria dels torello-
nencs a la pista del Tona, en 
el primer duel osonenc de la 
represa, després de l’aturada 
per la Covid-19.

CB Tona: Nil (3); Oriol (3); 
Xavier (8); Terricabras (8); 
Albert (10); Martí (3); Alex 
(15); Lleopart (5); Clop (4); 
Fuentes (3); Marc (2).

CB Torelló: Ernest (6); 
Cristian (5); Guillem (20); 
Sabates (20); Ignasi (1); 
Aleix (2);  Xoan (3); David 
(3); Sebastià (7).

BÀSQUET

LLIGA EBA. GRUP C-3

CB Vic UVic-UCC, 76 - Roser, 55
JAC Sants, 72 - Llucmajor, 84
Martinenc, 71 - Alfindén, 72
Descansa: Baricentro Barberà

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic UVic-UCC......... 11 7 4 879 761 18
 2.- Llucmajor .........................9 7 2 739 691 16
 3.- Martinenc ......................10 6 4 787 750 16
 4.- Roser .................................9 5 4 639 648 14
 5.- Baricentro Barberà ..........9 4 5 659 677 13
 6.- JAC Sants ........................11 2 9 721 833 13
 7.- Alfindén ...........................9 3 6 631 695 12
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Bàsquet

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A
St. Narcís, 71 - Salt, 61
Descansa: Ceset, CB Vic-UVic 2

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Narcís ..........................1 1 0 71 61 2
 2.- Salt ....................................1 0 1 61 71 1
 3.- Ceset .................................0 0 0 0 0 0
 4.- CB Vic-UVic 2 ................ 0 0 0 0 0 0

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Tona, 64 - Torelló, 67
Descansa: Santpedor, Sta. Eugènia

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Torelló ........................... 1 1 0 67 64 2
 2.- Tona ............................... 1 0 1 64 67 1
 3.- Sta. Eugènia ................... 0 0 0 0 0 0
 4.- Santpedor .........................0 0 0 0 0 0

TERCERA CATALANA. GRUP 10A

Guíxols, 59 - CB Vic-UVic 3, 68
Palafolls, 58 - Calella, 84
Descansa: Tona B

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Calella ...............................1 1 0 84 58 2
 2.- CB Vic-UVic 3 ................ 1 1 0 68 59 2
 3.- Guíxols ..............................1 0 1 59 68 1
 4.- Palafolls ............................1 0 1 58 84 1
 5.- Tona B ............................ 0 0 0 0 0 0

SOTS-25 A. GRUP 3A

Roda, 34 - Vilatorrada, 72
Puig-reig, 37 - St. Pere, 46
Esparreguera, 67 - St. Jordi, 69

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vilatorrada .......................1 1 0 72 34 2
 2.- St. Pere..............................1 1 0 46 37 2
 3.- St. Jordi .............................1 1 0 69 67 2
 4.- Esparreguera ....................1 0 1 67 69 1
 5.- Puig-reig ...........................1 0 1 37 46 1
 6.- Roda ............................... 1 0 1 34 72 1

SOTS-25 B. GRUP 4A

Parets, 43 - L’Ametlla, 53
St. Nicolau, 90 - Tona, 48
Manlleu, 49 - Canovelles, 90

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Nicolau ........................1 1 0 90 48 2
 2.- Canovelles ........................1 1 0 90 49 2
 3.- L’Ametlla ..........................1 1 0 53 43 2
 4.- Parets ................................1 0 1 43 53 1
 5.- Manlleu ......................... 1 0 1 49 90 1
 6.- Tona ............................... 1 0 1 48 90 1

SOTS-21 NIVELL A1. GRUP 1B

Tona, 62 - Minguella, 66
Les Franqueses, 53 - Caldes, 76
Descansa: Montgat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Caldes ...............................1 1 0 76 53 2
 2.- Minguella .........................1 1 0 66 62 2
 3.- Tona ............................... 1 0 1 62 66 1
 4.- Les Franqueses ................1 0 1 53 76 1
 5.- Montgat ............................0 0 0 0 0 0

SOTS-21 NIVELL B. GRUP 3

Mas de St. Lleï, 71 - Gramenet, 70
CB Vic-UVic , 55 - St. Cugat, 48
Descansa: Teia

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic  .................. 1 1 0 55 48 2
 2.- Mas de St. Lleï .................1 1 0 71 70 2
 3.- Gramenet..........................1 0 1 70 71 1
 4.- St. Cugat ...........................1 0 1 48 55 1
 5.- Teia ...................................0 0 0 0 0 0

JÚNIOR CAMPIONAT 
ESPANYA. GRUP B 03

CB Vic-UVic 1, 68 - St. Andreu Nazaret, 63
Jac Sants Bcn B, 74 - Lleida, 55

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic 1 ................ 3 3 0 213 171 6
 2.- Jac Sants Bcn B .................3 2 1 185 184 5
 3.- Lleida ................................3 1 2 187 204 4
 4.- St. Andreu Nazaret .........3 0 3 177 203 3

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1A

Femení Osona, 42 - Argentona, 55
GEiEG Unigirona, 51 - Cassanenc, 63
Descansa: Fontajau

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Argentona ........................1 1 0 55 42 2
 2.- Cassanenc .........................1 1 0 63 51 2

 3.- GEiEG Unigirona .............1 0 1 51 63 1
 4.- Femení Osona ............... 1 0 1 42 55 1
 5.- Fontajau............................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 3B

Mataró B, 45 - Neus, 52
Vilassar de Dalt, 67 - Tona, 51
Premià - Granollers 2, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vilassar de Dalt ...............1 1 0 67 51 2
 2.- Neus ..................................1 1 0 52 45 2
 3.- Mataró B ...........................1 0 1 45 52 1
 4.- Tona ............................... 1 0 1 51 67 1
 5.- Premià ..............................0 0 0 0 0 0
 6.- Granollers 2......................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 1B

Parets, 50 - Canovelles, 58
Les Franqueses, 54 - Roda, 31
St. Celoni, 81 - Manlleu, 40

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Celoni ..........................1 1 0 81 40 2
 2.- Les Franqueses ................1 1 0 54 31 2
 3.- Canovelles ........................1 1 0 58 50 2
 4.- Parets ................................1 0 1 50 58 1
 5.- Roda ............................... 1 0 1 31 54 1
 6.- Manlleu ......................... 1 0 1 40 81 1

FEMENÍ SOTS 25. GRUP 4B

Femení Osona C - Lliçà de Vall, pendent
Canet - Gramenet, pendent
Bufalà - Montgat, pendent

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Gramenet..........................1 1 0 61 26 2
 2.- Montgat ............................1 1 0 61 39 2
 3.- Femení Osona C ............ 1 1 0 51 45 2
 4.- Bufalà ................................1 0 1 45 51 1
 5.- Canet .................................1 0 1 39 61 1
 6.- Lliçà de Vall......................1 0 1 26 61 1

QUARTA CATALANA. GRUP 3

Riudeperes B, 2 - Cantonigròs, 2
Voltregà B, 3 - La Gleva, 3
Corcó, 2 - Vic Riuprimer B, 3
Torelló B, 2 - Santperenca, 2
Vinyoles, 2 - Calldetenes, 2
Descansa: Sta. Eugènia B, Folgueroles

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic Riuprimer B ........1 1 0 0 3 2 3
 2.- La Gleva ........................1 0 1 0 3 3 1
 3.- Voltregà B.....................1 0 1 0 3 3 1
 4.- Riudeperes B ................1 0 1 0 2 2 1
 5.- Calldetenes ..................1 0 1 0 2 2 1
 6.- Cantonigròs .................1 0 1 0 2 2 1
 7.- Santperenca .................1 0 1 0 2 2 1
 8.- Vinyoles ........................1 0 1 0 2 2 1
 9.- Torelló B .......................1 0 1 0 2 2 1
 10.- Folgueroles ..................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Sta. Eugènia B ..............0 0 0 0 0 0 0
 12.- Corcó .............................1 0 0 1 2 3 0

GRUP 4

Riudeperes, 1 - Ol. La Garriga B, 2
Taradell B, 5 - Collsuspina, 3
Figaró, 2 - Gurb B, 1
OAR Vic B, 0 - St. Miquel Balenyà, 3
Descansa: Viladrau, Caldes Montbui C, St. 
Julià B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSt. Miquel Balenyà ....1 1 0 0 3 0 3
 2.- Taradell B .....................1 1 0 0 5 3 3
 3.- Ol. La Garriga B ...........1 1 0 0 2 1 3
 4.- Figaró ............................1 1 0 0 2 1 3
 5.- St. Julià B ......................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Viladrau ........................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Caldes Montbui C .......0 0 0 0 0 0 0
 8.- Gurb B ...........................1 0 0 1 1 2 0
 9.- Riudeperes ...................1 0 0 1 1 2 0
 10.- Collsuspina ..................1 0 0 1 3 5 0
 11.- OAR Vic B.....................1 0 0 1 0 3 0

GRUP 27

Montagut, 2 - Serinyà, 2
Les Preses B, 1 - La Canya, 2
Ripoll, 1 - Osor, 1
Castellfollit, 3 - Jov. St. Pere Màrtir, 1
Descansa: Palamós B, Cornellà Terri, Maia, 
Vall d’en Bas

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pLa Canya .....................2 2 0 0 7 1 6
 2.- Castellfollit ..................2 1 1 0 3 1 4
 3.- Les Preses B .................2 1 0 1 5 2 3
 4.- Palamós B .....................1 1 0 0 3 1 3
 5.- Serinyà ..........................1 0 1 0 2 2 1
 6.- Montagut .....................1 0 1 0 2 2 1
 7.- Osor ...............................1 0 1 0 1 1 1
 8.- Cornellà Terri ..............1 0 1 0 0 0 1
 9.- Ripoll ......................... 2 0 1 1 1 5 1
 10.- Vall d’en Bas .................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Jov. St. Pere Màrtir......2 0 0 2 2 6 0
 12.- Maia ..............................1 0 0 1 0 5 0

JUVENIL PREFERENT. GRUP 2

Figueres, 1 - Llagostera B, 2
Quart, 1 - Granollers, 1
EF Gironès-Sàbat, 3 - Mollet, 2
Palamós, 3 - Vilassar Mar, 0
St. Celoni, 1 - Parets, 1
Vic Riuprimer, 1 - Girona C, 1
Fornells, 2 - Banyoles, 1
Olot - Manresa, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGranollers ..................4 3 1 0 10 2 10
 2.- St. Celoni ......................5 2 3 0 10 6 9
 3.- Parets ............................5 2 2 1 6 3 8
 4.- Quart .............................5 2 2 1 5 3 8
 5.- EF Gironès-Sàbat .........5 2 2 1 5 5 8
 6.- Girona C .......................5 2 1 2 7 7 7
 7.- Mollet ...........................5 2 0 3 12 9 6
 8.- Palamós ........................4 2 0 2 8 8 6
 9.- Vilassar Mar .................4 2 0 2 3 4 6
 10.- Fornells .........................5 2 0 3 9 12 6
 11.- Olot ...............................3 1 2 0 3 1 5
 12.- Vic Riuprimer ........... 4 1 2 1 6 6 5
 13.- qLlagostera B ...............3 1 1 1 3 6 4
 14.- qManresa ......................4 1 0 3 5 7 3
 15.- qBanyoles .....................4 1 0 3 6 11 3
 16.- qFigueres ......................5 1 0 4 5 13 3

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ 
GRUP 8

Llerona, 1 - Ol. Can Fatjo, 4
Caldes Montbui - Parets B, ajornat
Cardedeu - Torelló, ajornat
Les Franqueses, 3 - Vic Riuprimer B, 1
Granollers C, 3 - Unif. Sta. Perpètua, 1
St. Fost - Canovelles, ajornat
Ol. La Garriga, 4 - FUE Vic, 0
Voltregà - Lliçà d’Amunt, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOl. La Garriga ............1 1 0 0 4 0 3
 2.- Ol. Can Fatjo ................1 1 0 0 4 1 3
 3.- Granollers C .................1 1 0 0 3 1 3
 4.- Les Franqueses ............1 1 0 0 3 1 3
 5.- Torelló ....................... 0 0 0 0 0 0 0
 6.- Parets B .........................0 0 0 0 0 0 0
 7.- St. Fost ..........................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Lliçà d’Amunt ..............0 0 0 0 0 0 0
 9.- Voltregà ..................... 0 0 0 0 0 0 0
 10.- Canovelles ....................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Caldes Montbui ...........0 0 0 0 0 0 0
 12.- Cardedeu ......................0 0 0 0 0 0 0
 13.- qUnif. Sta. Perpètua ...1 0 0 1 1 3 0
 14.- qVic Riuprimer B ...... 1 0 0 1 1 3 0
 15.- qLlerona .......................1 0 0 1 1 4 0
 16.- qFUE Vic .................... 1 0 0 1 0 4 0

DH FUTBOL SALA

Manlleu, 3  
Sant Julià Ramis, 1

Manlleu Victòria del Man-
lleu a casa davant el Sant 
Julià de Ramis per continuar 
líder. El primer temps del 
partit va ser dominat pels 
manlleuencs, que van veure 
com el seu rival basava el 
joc en el contraatac. Tot i 
trobar-se amb un equip sòlid 
defensivament, el Manlleu 
va ser l’amo del partit, i es 
va fer amb el domini de la 
pilota i les ocasions. Tot i la 
gran quantitat d’ocasions, 
als manlleuencs els va fal-
tar encert, malgrat marxar 
al descans amb un resultat 
favorable de 2 a 0. A la repre-
sa, els visitants van retallar 
distàncies i lluny de posar-se 
nerviosos els manlleuencs 
van continuar amb el domini 
del partit. La superioritat del 
Manlleu es va veure reflec-
tida a l’equador del segon 
temps, quan van sentenciar 
el partit amb la tercera diana, 
que no va permetre opcions 
al conjunt visitant d’empatar 
el joc.

Manlleu: Joel (p), Abdel-
karim, Zouhair, Yassin i 
Hicham (1). També Sergi (1), 
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Un moment del partit de dissabte entre el CEFS Manlleu i el Sant Julià de Ramis

Xavier (1), Francisco Javier, 
Eric, Isaac i Jordi (ps).

LLIGA NACIONAL

Albelda, 4  
Centelles, 3

Tamarite de Litera Derrota 
del Centelles a Osca a l’últim 
minut després de dominar 
tot el partit. Els centellencs, 
que arribaven amb baixes al 

matx, i diversos jugadors del 
segon equip, va aconseguir 
interposar el seu estil de joc 
en gran part de l’enfronta-
ment. En un partit on van 
estar sempre per davant, el 
Centelles va arribar a qua-
tre minuts pel final amb 
un resultat favorable de 2 a 
3. Els locals, amb el porter 
jugador sobre la pista, van 
aconseguir empatar el partit, 
i a un minut per al final van 
aconseguir anotar per endur-

se la victòria.
Centelles: Cesc (p), Kevin, 

Marcos (2), Ivan i Àlex (1). 
També Gonzalo, Èric, Flavio, 
Moha i Adrià (ps).

DH RUGBI

Osona-Ripollès, 0 
CEU, 48

Vic Derrota contundent 
de l’Osona-Ripollès a casa 

davant el CEU. En el segon 
partit a casa després de la 
represa, el conjunt osonenc 
i ripollès no va poder repe-
tir victòria com en l’últim 
enfrontament. Els Crancs 
van sortir amb moltes ganes 
de jugar i demostrar la bona 
dinàmica, però de seguida 
el conjunt visitant es va 
mostrar molt superior i no 
va permetre als locals tenir 
cap opció per rescatar alguna 
cosa positiva de l’enfronta-
ment. L’actitud dels Crancs 
no va faltar a l’inici, però 
la superioritat es va veure 
reflectida en l’aspecte psi-
cològic, perquè veien que 
no podrien extreure’n un 
resultat favorable. El partit 
va marxar al descans amb un 
resultat de 0 a 31 en contra 
de la fusió entre osonencs 
i ripollesos. A la represa, la 
dinàmica va ser la mateixa, 
amb un CEU jugant a un 
gran nivell, i evitant qual-
sevol opció de puntuar dels 
locals. Al final, 0 a 48, tot i 
la gran actitud durant tot el 
partit.                              

Osona-Ripollès: Fernan-
do, Madro, Borja, Medir, 
Díaz, Willow, Arnauet, Dofí, 
Andrés, Jep, Coll, Quico, 
Oleguer, Cuixes i Totxo. 
També Toni, Raül, Kulu, Gui-
llem, Jaume i Tom.

Dilluns, 22 de març de 202128 Poliesportiu

Resultats i classificacions 



ESPORTSNOU9EL

JUVENIL SEGONA. GRUP 3

Olot At., 1 - Jov. St. Pere Màrtir, 3
Les Preses B, 0 - Santjoanen, 1
Besalú - Les Planes, ajornat
Vall d’en Bas, 3 - Vilablareix C, 6
La Canya, 7 - Vall del Ter B, 1
Banyoles B, 1 - EF Ripollès, 2
Torelló B, 0 - Montagut, 0
Descansa: EF Bosc de Tosca B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pLa Canya .....................1 1 0 0 7 1 3
 2.- Vilablareix C ................1 1 0 0 6 3 3
 3.- Jov. St. Pere Màrtir......1 1 0 0 3 1 3
 4.- EF Ripollès................. 1 1 0 0 2 1 3
 5.- Santjoanen ...................1 1 0 0 1 0 3
 6.- Torelló B .................... 1 0 1 0 0 0 1
 7.- Montagut .....................1 0 1 0 0 0 1
 8.- Les Planes.....................0 0 0 0 0 0 0
 9.- EF Bosc de Tosca B ......0 0 0 0 0 0 0
 10.- Besalú ...........................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Banyoles B ....................1 0 0 1 1 2 0
 12.- Les Preses B .................1 0 0 1 0 1 0
 13.- Olot At. .........................1 0 0 1 1 3 0
 14.- Vall d’en Bas .................1 0 0 1 3 6 0
 15.- Vall del Ter B ...............1 0 0 1 1 7 0

GRUP 23

OAR Vic B - Moià, pendent
St. Julià - Torelló C, pendent
Gurb - Sta. Eugènia, pendent
Osona Sud - Taradell, pendent
Riudeperes - Seva, pendent
Castellterçol - FUE Vic B, pendent
Centelles B - Tona, pendent

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGurb ............................1 1 0 0 5 1 3
 2.- Taradell ........................1 1 0 0 5 2 3
 3.- Sta. Eugènia .................0 0 0 0 0 0 0
 4.- Seva ...............................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Castellterçol .................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Torelló C .......................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Riudeperes ...................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Moià ..............................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Osona Sud ....................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Tona ..............................0 0 0 0 0 0 0
 11.- St. Julià .........................0 0 0 0 0 0 0
 12.- FUE Vic B .....................0 0 0 0 0 0 0
 13.- Centelles B ...................1 0 0 1 2 5 0
 14.- OAR Vic B.....................1 0 0 1 1 5 0

CADET PREFERENT. GRUP 2

Parets - Vilassar Dalt, ajornat
Sants - Manlleu, ajornat
Girona B - Vilassar Mar, ajornat
Torelló - Quart, ajornat
Aqua Hotel, 0 - Fornells, 3
EF Mataró, 2 - EFGironès-Sàbat, 1
Palamós - St. Gabriel C, ajornat
Mollet - Granollers B, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFornells.......................2 1 1 0 5 2 4
 2.- Girona B ........................1 1 0 0 9 1 3
 3.- Mollet ...........................1 1 0 0 4 0 3
 4.- Vilassar Dalt ................1 1 0 0 3 2 3
 5.- Manlleu ........................1 1 0 0 3 2 3
 6.- EF Mataró .....................1 1 0 0 2 1 3
 7.- Parets ............................1 1 0 0 2 1 3
 8.- Quart .............................1 0 1 0 2 2 1
 9.- Torelló ....................... 0 0 0 0 0 0 0
 10.- Vilassar Mar .................0 0 0 0 0 0 0
 11.- St. Gabriel C .................1 0 0 1 2 3 0
 12.- Granollers B .................1 0 0 1 1 2 0
 13.- qEFGironès-Sàbat ........1 0 0 1 1 2 0
 14.- qAqua Hotel .................2 0 0 2 2 6 0
 15.- qSants ...........................1 0 0 1 0 4 0
 16.- qPalamós ......................1 0 0 1 1 9 0

CADET PRIMERA DIVISIÓ GRUP 7

EF Sabadell, 2 - Parets B, 5
Caldes Montbui, 0 - Mollet C, 5
Vilassar Mar C - Vic Riuprimer B, ajornat
Unif. Sta. Perpètua - Sabadell Nord, ajornat
Molletenca - Barberà Andalucia, ajornat
Mercantil B, 6 - Cerdanyola Vallès C, 0
Polinyà - Sabadell B, ajornat
Ripollet, 1 - Base Ripollet, 6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMercantil B ................1 1 0 0 6 0 3
 2.- Base Ripollet ................1 1 0 0 6 1 3
 3.- Mollet C ........................1 1 0 0 5 0 3
 4.- Parets B .........................1 1 0 0 5 2 3
 5.- Molletenca ...................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Vilassar Mar C .............0 0 0 0 0 0 0
 7.- Unif. Sta. Perpètua......0 0 0 0 0 0 0
 8.- Sabadell B .....................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Polinyà ..........................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Barberà Andalucia ......0 0 0 0 0 0 0
 11.- Sabadell Nord ..............0 0 0 0 0 0 0
 12.- Vic Riuprimer B ........ 0 0 0 0 0 0 0
 13.- EF Sabadell ...................1 0 0 1 2 5 0
 14.- qRipollet .......................1 0 0 1 1 6 0
 15.- qCaldes Montbui .........1 0 0 1 0 5 0
 16.- qCerdanyola Vallès C ..1 0 0 1 0 6 0

GRUP 8

Granollers C - Lliçà de Vall, ajornat
Sabadell D - Mollet B, ajornat
Manlleu B, 0 - Ol. La Garriga, 5
Les Franqueses, 3 - Torelló B, 2
Vic Riuprimer, 6 - Ametlla Vallès, 0

Mercantil C, 3 - Cardedeu, 0
Parets C - FUE Vic, ajornat
St. Celoni - Llerona, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic Riuprimer ......... 1 1 0 0 6 0 3
 2.- Ol. La Garriga...............1 1 0 0 5 0 3
 3.- Mercantil C ..................1 1 0 0 3 0 3
 4.- Les Franqueses ............1 1 0 0 3 2 3
 5.- Parets C ........................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Mollet B ........................0 0 0 0 0 0 0
 7.- St. Celoni ......................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Lliçà de Vall..................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Granollers C .................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Sabadell D ....................0 0 0 0 0 0 0
 11.- FUE Vic ...................... 0 0 0 0 0 0 0
 12.- Llerona .........................0 0 0 0 0 0 0
 13.- Torelló B .................... 1 0 0 1 2 3 0
 14.- qCardedeu ....................1 0 0 1 0 3 0
 15.- qManlleu B ................ 1 0 0 1 0 5 0
 16.- qAmetlla Vallès ...........1 0 0 1 0 6 0

GRUP 17

Begur, 2 - Porqueres, 2
Sta. Eugènia - L’Escala, ajornat
EF Baix Ter, 1 - Bisbalenc, 4
Blanes B - Esplais, ajornat
St. Gregori, 1 - Banyoles, 8
EF Bosc de Tosca, 2 - FUE Olot B, 1
Peralada, 3 - EF Ripollès, 0
Llagostera B, 1 - Figueres, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles .....................1 1 0 0 8 1 3
 2.- Bisbalenc ......................1 1 0 0 4 1 3
 3.- Peralada ........................1 1 0 0 3 0 3
 4.- EF Bosc de Tosca .........1 1 0 0 2 1 3
 5.- Porqueres .....................1 0 1 0 2 2 1
 6.- Begur ............................1 0 1 0 2 2 1
 7.- Figueres ........................1 0 1 0 1 1 1
 8.- Llagostera B .................1 0 1 0 1 1 1
 9.- L’Escala .........................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Sta. Eugènia .................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Blanes B ........................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Esplais ...........................0 0 0 0 0 0 0
 13.- FUE Olot B ...................1 0 0 1 1 2 0
 14.- qEF Baix Ter .................1 0 0 1 1 4 0
 15.- qEF Ripollès ............... 1 0 0 1 0 3 0
 16.- qSt. Gregori ..................1 0 0 1 1 8 0

CADET SEGONA DIVISIÓ. GRUP 4

EF Bosc de Tosca B, 2 - La Canya, 6
Banyoles At., 3 - EF Gironès-Sàbat C, 1
St.Roc Olot - Vall d’en Bas, ajornat
Les Preses, 8 - St. Gregori C, 0
Besalú - Jov. St. Pere Martir, ajornat
Porqueres B, 2 - Torelló D, 6
Ter-Brugent - Cornellà Terri, ajornat
Descansa: Vall del Ter

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Les Preses .....................1 1 0 0 8 0 3
 2.- La Canya .......................1 1 0 0 6 2 3
 3.- Torelló D .................... 1 1 0 0 6 2 3
 4.- Banyoles At. .................1 1 0 0 3 1 3
 5.- Besalú ...........................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Vall del Ter ...................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Ter-Brugent .................0 0 0 0 0 0 0
 8.- St.Roc Olot ...................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Jov. St. Pere Martir......0 0 0 0 0 0 0
 10.- Vall d’en Bas .................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Cornellà Terri ..............0 0 0 0 0 0 0
 12.- EF Gironès-Sàbat C .....1 0 0 1 1 3 0
 13.- Porqueres B ..................1 0 0 1 2 6 0
 14.- EF Bosc de Tosca B ......1 0 0 1 2 6 0
 15.- St. Gregori C ................1 0 0 1 0 8 0

GRUP 24

Riudeperes - Voltregà, ajornat
Vall d’en Bas B - OAR Vic B, ajornat
Torelló C, 3 - Gurb, 0
St. Vicenç - Centelles B, ajornat
EF Ripollès B, 5 - Moià B, 1
FUE Vic B - Manlleu C, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Ripollès B ..............1 1 0 0 5 1 3
 2.- Torelló C .......................1 1 0 0 3 0 3
 3.- Manlleu C.....................0 0 0 0 0 0 0
 4.- FUE Vic B .....................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Centelles B ...................0 0 0 0 0 0 0
 6.- St. Vicenç ......................0 0 0 0 0 0 0
 7.- OAR Vic B.....................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Vall d’en Bas B .............0 0 0 0 0 0 0
 9.- Voltregà ........................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Riudeperes ...................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Gurb ..............................1 0 0 1 0 3 0
 12.- Moià B...........................1 0 0 1 1 5 0

GRUP 25

Sta. Eugènia, 5 - Moià, 3
Taradell - Folgueroles, ajornat
Vic Riuprimer C, 6 - Avinyó, 2
Centelles, 4 - Tona, 0
FUE Vic C - Seva, ajornat
OAR Vic - St. Julià, ajornat
Descansa: Riudeperes B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic Riuprimer C ........1 1 0 0 6 2 3
 2.- Centelles ......................1 1 0 0 4 0 3
 3.- Sta. Eugènia .................1 1 0 0 5 3 3
 4.- Riudeperes B ................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Folgueroles ..................0 0 0 0 0 0 0
 6.- FUE Vic C .....................0 0 0 0 0 0 0

 7.- Taradell ........................0 0 0 0 0 0 0
 8.- OAR Vic ........................0 0 0 0 0 0 0
 9.- St. Julià .........................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Seva ...............................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Moià ..............................1 0 0 1 3 5 0
 12.- Avinyó...........................1 0 0 1 2 6 0
 13.- Tona ..............................1 0 0 1 0 4 0

GRUP 36

Lliçà d’Amunt B - Vallès At. B, ajornat
Centelles C, 4 - Cardedeu C, 2
Ol. La Garriga B - Bigues, ajornat
St. Feliu Codines B - Bellavista Milan C, 
ajornat
Canovelles B - Sta. Eulàlia Ronçana, ajornat
Granollers D - Llinars B, ajornat
Descansa: Ametlla Vallès B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Centelles C................. 1 1 0 0 4 2 3
 2.- Bigues ...........................0 0 0 0 0 0 0
 3.- Lliçà d’Amunt B ...........0 0 0 0 0 0 0
 4.- Vallès At. B ...................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Ametlla Vallès B ..........0 0 0 0 0 0 0
 6.- Granollers D .................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Canovelles B ................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Llinars B .......................0 0 0 0 0 0 0
 9.- St. Feliu Codines B ......0 0 0 0 0 0 0
 10.- Sta. Eulàlia Ronçana ...0 0 0 0 0 0 0
 11.- Ol. La Garriga B ...........0 0 0 0 0 0 0
 12.- Bellavista Milan C .......0 0 0 0 0 0 0
 13.- Cardedeu C ..................1 0 0 1 2 4 0

INFANTIL PREFERENT. GRUP 2

FUE Olot, 7 - St. Gabriel B, 2
Mollet, 0 - EF Mataró, 1
Girona B - Vilassar Mar, ajornat
Tiana, 1 - Aqua Hotel, 8
Les Franqueses, 0 - Vic Riuprimer, 7
Blanes, 0 - Parets, 2
EF Gironès-Sàbat - Granollers, ajornat
Palamós - Quart, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic Riuprimer ......... 2 2 0 0 9 1 6
 2.- Parets ............................2 2 0 0 3 0 6
 3.- Aqua Hotel ...................2 1 0 1 9 3 3
 4.- Granollers.....................1 1 0 0 5 0 3
 5.- Blanes ...........................2 1 0 1 5 2 3
 6.- Mollet ...........................2 1 0 1 5 2 3
 7.- Quart .............................1 1 0 0 4 1 3
 8.- FUE Olot .......................2 1 0 1 8 6 3
 9.- Girona B ........................1 1 0 0 1 0 3
 10.- St. Gabriel B .................2 1 0 1 5 8 3
 11.- EF Mataró .....................2 1 0 1 1 5 3
 12.- EF Gironès-Sàbat .........1 0 0 1 0 1 0
 13.- qVilassar Mar...............1 0 0 1 0 1 0
 14.- qPalamós ......................1 0 0 1 1 5 0
 15.- qLes Franqueses ..........2 0 0 2 1 10 0
 16.- qTiana ...........................2 0 0 2 1 13 0

GRUP 3

Joanenc, 1 - Mercantil B, 0
Mollerussa, 1 - Gim. Manresa B, 2
Sabadell, 3 - Cerdanyola Vallès, 1
Base Jabac i Ter. B, 2 - Bordeta Lleida, 1
Vic Riuprimer B, 5 - Júpiter, 0
Terrassa, 7 - Rapitenca, 0
FIF Lleida, 2 - Nat. Terrassa , 0
Igualada - Lleida Esp. T., ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGim. Manresa B .........2 2 0 0 6 2 6
 2.- FIF Lleida .....................2 2 0 0 4 0 6
 3.- Terrassa ........................2 1 1 0 8 1 4
 4.- Vic Riuprimer B ........ 2 1 1 0 5 0 4
 5.- Base Jabac i Ter. B........2 1 1 0 3 2 4
 6.- Joanenc .........................1 1 0 0 1 0 3
 7.- Mollerussa ...................2 1 0 1 4 4 3
 8.- Cerdanyola Vallès .......2 1 0 1 4 4 3
 9.- Sabadell ........................2 1 0 1 3 3 3
 10.- Mercantil B ..................2 0 1 1 0 1 1
 11.- Lleida Esp. T. ................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Igualada ........................1 0 0 1 2 3 0
 13.- qBordeta Lleida ...........1 0 0 1 1 2 0
 14.- qNat. Terrassa  .............2 0 0 2 1 6 0
 15.- qJúpiter.........................1 0 0 1 0 5 0
 16.- qRapitenca ...................2 0 0 2 1 10 0

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ 
GRUP 7

Ol. La Garriga, 0 - Sabadell B, 8
Manlleu B, 0 - Mollet C, 1
Base Ripollet - Polinyà, ajornat
Can Rull Romulo, 0 - Vilassar Dalt B, 4
Vic Riuprimer C, 0 - Base Montcada, 2
Molletenca, 2 - Ripollet, 1
Martorelles, 3 - Cerdanyola Vallès B, 3
Vilanova Vallès - Lliçà de Vall, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSabadell B ...................1 1 0 0 8 0 3
 2.- Vilassar Dalt B .............1 1 0 0 4 0 3
 3.- Base Montcada ............1 1 0 0 2 0 3
 4.- Molletenca ...................1 1 0 0 2 1 3
 5.- Mollet C ........................1 1 0 0 1 0 3
 6.- Cerdanyola Vallès B ....1 0 1 0 3 3 1
 7.- Martorelles ..................1 0 1 0 3 3 1
 8.- Lliçà de Vall..................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Vilanova Vallès ............0 0 0 0 0 0 0
 10.- Polinyà ..........................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Base Ripollet ................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Ripollet .........................1 0 0 1 1 2 0
 13.- qManlleu B ................ 1 0 0 1 0 1 0
 14.- qVic Riuprimer C ...... 1 0 0 1 0 2 0

 15.- qCan Rull Romulo .......1 0 0 1 0 4 0
 16.- qOl. La Garriga ............1 0 0 1 0 8 0

GRUP 8

Lliçà d’Amunt - Torelló, ajornat
FUE Vic, 2 - Mollet B, 0
Cardedeu, 1 - Vic Riuprimer D, 3
Les Franqueses B - St. Celoni, ajornat
Vallès At., 5 - Canovelles, 0
OAR Vic, 3 - Parets B, 1
Granollers B - Manlleu, ajornat
Unif. Sta. Perpètua - Ol. La Garriga B, 
ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVallès At. ....................1 1 0 0 5 0 3
 2.- Vic Riuprimer D ........ 1 1 0 0 3 1 3
 3.- OAR Vic ..................... 1 1 0 0 3 1 3
 4.- FUE Vic ...................... 1 1 0 0 2 0 3
 5.- Torelló ....................... 0 0 0 0 0 0 0
 6.- Lliçà d’Amunt ..............0 0 0 0 0 0 0
 7.- Unif. Sta. Perpètua......0 0 0 0 0 0 0
 8.- Les Franqueses B .........0 0 0 0 0 0 0
 9.- Manlleu ..................... 0 0 0 0 0 0 0
 10.- St. Celoni ......................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Ol. La Garriga B ...........0 0 0 0 0 0 0
 12.- Granollers B .................0 0 0 0 0 0 0
 13.- qCardedeu ....................1 0 0 1 1 3 0
 14.- qParets B.......................1 0 0 1 1 3 0
 15.- qMollet B ......................1 0 0 1 0 2 0
 16.- qCanovelles ..................1 0 0 1 0 5 0

GRUP 18

FUE Olot B, 0 - Banyoles, 6
Begur, 7 - EF Ripollès, 2
Quart B, 1 - Porqueres, 1
Figueres B, 3 - EF Bosc de Tosca, 0
Bisbalenc, 1 - Llagostera B, 1
Esplais - Peralada, ajornat
L’Escala, 0 - Aro, 3
PU Figueres - EF Baix Ter, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles .....................1 1 0 0 6 0 3
 2.- Begur ............................1 1 0 0 7 2 3
 3.- Aro ................................1 1 0 0 3 0 3
 4.- Figueres B ....................1 1 0 0 3 0 3
 5.- Llagostera B .................1 0 1 0 1 1 1
 6.- Bisbalenc ......................1 0 1 0 1 1 1
 7.- Porqueres .....................1 0 1 0 1 1 1
 8.- Quart B .........................1 0 1 0 1 1 1
 9.- EF Baix Ter ...................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Peralada ........................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Esplais ...........................0 0 0 0 0 0 0
 12.- PU Figueres .................0 0 0 0 0 0 0
 13.- qL’Escala .......................1 0 0 1 0 3 0
 14.- qEF Bosc de Tosca .......1 0 0 1 0 3 0
 15.- qEF Ripollès ............... 1 0 0 1 2 7 0
 16.- qFUE Olot B .................1 0 0 1 0 6 0

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Les Preses B - Riudeperes D, ajornat
Santjoanen - Besalú, ajornat
EF Bosc de Tosca B, 0 - Vall d’en Bas, 5
La Canya - St. Roc Olot, ajornat
EF Ripollès C - Vall del Ter, ajornat
Torelló D - Banyoles At., ajornat
Jov. St. Pere Marti, 3 - FUE Olot C, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Vall d’en Bas .................1 1 0 0 5 0 3
 2.- FUE Olot C ...................1 1 0 0 4 3 3
 3.- St. Roc Olot ..................0 0 0 0 0 0 0
 4.- La Canya .......................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Vall del Ter ...................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Besalú ...........................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Banyoles At. .................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Riudeperes D ............. 0 0 0 0 0 0 0
 9.- Les Preses B .................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Torelló D .................... 0 0 0 0 0 0 0
 11.- Santjoanen ...................0 0 0 0 0 0 0
 12.- EF Ripollès C ............. 0 0 0 0 0 0 0
 13.- Jov. St. Pere Marti .......1 0 0 1 3 4 0
 14.- EF Bosc de Tosca B ......1 0 0 1 0 5 0

GRUP 30

Sta. Eugènia B, 1 - FUE Vic B, 3
Torelló C, 0 - Fruitosenc C, 7
Joanenc D, 1 - Avinyó, 4
Riudeperes B, 4 - OAR Vic B, 1
Centelles B - Tona B, ajornat
Gim. Manresa F - Moià, pendent
Descansa: Taradell

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFruitosenc C...............1 1 0 0 7 0 3
 2.- Avinyó...........................1 1 0 0 4 1 3
 3.- Riudeperes B ................1 1 0 0 4 1 3
 4.- FUE Vic B .....................1 1 0 0 3 1 3
 5.- Tona B ...........................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Moià ..............................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Gim. Manresa F ...........0 0 0 0 0 0 0
 8.- Centelles B ...................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Taradell ........................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Sta. Eugènia B ..............1 0 0 1 1 3 0
 11.- OAR Vic B.....................1 0 0 1 1 4 0
 12.- Joanenc D .....................1 0 0 1 1 4 0
 13.- Torelló C .......................1 0 0 1 0 7 0

GRUP 31

Les Preses, 1 - EF Bosc de Tosca C, 7
Riudeperes C - FUE Vic C, ajornat

EF Ripollès B - Manlleu D, ajornat
Corcó - Torelló E, ajornat
Roda - St. Quirze Besora, ajornat
Voltregà - Pradenc, ajornat
Descansa: St. Vicenç

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Bosc de Tosca C ....1 1 0 0 7 1 3
 2.- St. Vicenç ......................0 0 0 0 0 0 0
 3.- FUE Vic C .....................0 0 0 0 0 0 0
 4.- Manlleu D ....................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Roda ..............................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Corcó .............................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Voltregà ........................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Pradenc .........................0 0 0 0 0 0 0
 9.- EF Ripollès B ................0 0 0 0 0 0 0
 10.- St. Quirze Besora .........0 0 0 0 0 0 0
 11.- Riudeperes C ...............0 0 0 0 0 0 0
 12.- Torelló E .......................0 0 0 0 0 0 0
 13.- Les Preses .....................1 0 0 1 1 7 0

ALEVÍ PREFERENT. GRUP 2

EF Mataró, 4 - Vila Olímpica, 0
Badalona - Damm, ajornat
St. Andreu - Aqua Hotel, ajornat
Vic Riuprimer, 3 - St. Cugat B, 3
Espanyol, 0 - Barcelona B, 3
Gim. Manresa - Sabadell, ajornat
Cornellà, 4 - Mollet, 3
Mercantil, 7 - Europa, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Mercantil ......................2 2 0 0 10 2 6
 2.- Barcelona B ..................2 2 0 0 9 1 6
 3.- EF Mataró .....................2 2 0 0 9 1 6
 4.- Cornellà ........................2 2 0 0 6 3 6
 5.- Sabadell ........................1 1 0 0 6 0 3
 6.- Gim. Manresa ..............1 1 0 0 5 0 3
 7.- Damm ...........................1 1 0 0 5 2 3
 8.- St. Cugat B ....................2 0 1 1 4 9 1
 9.- Vic Riuprimer ........... 2 0 1 1 3 8 1
 10.- Badalona .......................1 0 0 1 2 3 0
 11.- St. Andreu ....................1 0 0 1 0 2 0
 12.- Espanyol .......................1 0 0 1 0 3 0
 13.- Mollet ...........................2 0 0 2 5 9 0
 14.- qVila Olímpica .............1 0 0 1 0 4 0
 15.- qAqua Hotel .................1 0 0 1 0 6 0
 16.- qEuropa ........................2 0 0 2 1 12 0

GRUP 6

Peralada, 4 - EF Ripollès, 2
Porqueres, 4 - Cassà, 1
Bisbalenc  At., 3 - Quart, 1
St. Celoni B - EF Baix Ter, ajornat
Llagostera B, 3 - Figueres, 1
Vic Riuprimer B, 1 - EF Bosc de Tosca, 1
Roses, 1 - Girona B, 8
Banyoles, 1 - FUE Olot, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Llagostera B .................2 2 0 0 11 3 6
 2.- Bisbalenc  At. ...............2 2 0 0 6 2 6
 3.- Girona B ..................... 2 1 1 0 11 4 4
 4.- Vic Riuprimer B ........ 2 1 1 0 8 1 4
 5.- Peralada ........................2 1 1 0 5 3 4
 6.- FUE Olot .......................2 1 1 0 4 2 4
 7.- Figueres ........................2 1 0 1 7 5 3
 8.- Porqueres .....................2 1 0 1 6 4 3
 9.- Quart .............................2 1 0 1 5 6 3
 10.- Banyoles .......................2 1 0 1 4 5 3
 11.- EF Bosc de Tosca .........2 0 1 1 4 5 1
 12.- Cassà .............................2 0 1 1 4 7 1
 13.- EF Baix Ter ...................1 0 0 1 2 6 0
 14.- qSt. Celoni B ................1 0 0 1 0 7 0
 15.- qEF Ripollès ............... 2 0 0 2 4 12 0
 16.- qRoses ...........................2 0 0 2 2 11 0

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ GRUP 4

Grama B - EF Mataró B, ajornat
Vilassar Dalt, 9 - Badalona B, 4
Parets B, 3 - Vic Riuprimer D, 2
Premier Barcelona C, 3 - St. Gabriel B, 3
Argentona - Vilassar Mar, ajornat
Alella, 2 - St. Cugat E, 3
Mollet B, 2 - Mercantil B, 4
Martinenc - Santvicentí, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVilassar Dalt ..............1 1 0 0 9 4 3
 2.- Mercantil B ..................1 1 0 0 4 2 3
 3.- St. Cugat E ....................1 1 0 0 3 2 3
 4.- Parets B .........................1 1 0 0 3 2 3
 5.- St. Gabriel B .................1 0 1 0 3 3 1
 6.- Premier Barcelona C ...1 0 1 0 3 3 1
 7.- Santvicentí ...................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Vilassar Mar .................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Argentona ....................0 0 0 0 0 0 0
 10.- EF Mataró B .................0 0 0 0 0 0 0
 11.- Grama B ........................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Martinenc ....................0 0 0 0 0 0 0
 13.- Alella .............................1 0 0 1 2 3 0
 14.- qVic Riuprimer D ...... 1 0 0 1 2 3 0
 15.- qMollet B ......................1 0 0 1 2 4 0
 16.- qBadalona B .................1 0 0 1 4 9 0

GRUP 5

Base Montcada, 6 - Granollers, 10
Mercantil C, 2 - Mollet C, 1
Unif. Sta. Perpètua - Vic Riuprimer C, 
ajornat
Les Franqueses, 3 - Vallès At., 0
Base Jàbac Terrassa - Manresa C, ajornat
St. Cugat C, 2 - Parets, 6
Manlleu, 4 - Vilassar Dalt B, 0
Cardedeu, 4 - Cerdanyola V., 3
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Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pGranollers	..................1	 1	 0	 0	 10	 6	 3
	 2.-	Parets	............................1	 1	 0	 0	 6	 2	 3
	 3.-.Manlleu...................... 1. 1. 0. 0. 4. 0. 3
	 4.-	Les	Franqueses	............1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 5.-	Cardedeu	......................1	 1	 0	 0	 4	 3	 3
	 6.-	Mercantil	C	..................1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 7.-	Manresa	C	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Base	Jàbac	Terrassa	.....0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-.Vic.Riuprimer.C......... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	10.-	Unif.	Sta.	Perpètua......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Cerdanyola	V.	...............1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
	12.-	Mollet	C	........................1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	13.-	Vallès	At.	......................1	 0	 0	 1	 0	 3	 0
	14.-	qBase	Montcada	..........1	 0	 0	 1	 6	 10	 0
	15.-	qSt.	Cugat	C	.................1	 0	 0	 1	 2	 6	 0
	16.-	qVilassar	Dalt	B	...........1	 0	 0	 1	 0	 4	 0

GRUP 11

Vall	d’en	Bas,	5	-	Llançà	B,	1
Banyoles	At.,	3	-	Farners,	0
Figueres	D	-	Manlleu.B,	ajornat
Banyoles	B,	10	-	PU	Figueres,	0
Gironès-Sàbat	B,	2	-	Vall	del	Ter,	5
EF	Bosc	de	Tosca	B,	5	-	Comacros,	6
FUE	Olot	C,	5	-	Bescanó,	4
Ter	Brugent	-	Les	Preses,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pBanyoles	B	..................1	 1	 0	 0	 10	 0	 3
	 2.-	Vall	d’en	Bas	.................1	 1	 0	 0	 5	 1	 3
	 3.-	Vall	del	Ter	...................1	 1	 0	 0	 5	 2	 3
	 4.-	Banyoles	At.	.................1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 5.-	Comacros	......................1	 1	 0	 0	 6	 5	 3
	 6.-	FUE	Olot	C	...................1	 1	 0	 0	 5	 4	 3
	 7.-	Les	Preses	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-.Manlleu.B................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 9.-	Ter	Brugent	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Figueres	D	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......1	 0	 0	 1	 5	 6	 0
	12.-	Bescanó	.........................1	 0	 0	 1	 4	 5	 0
	13.-	Gironès-Sàbat	B	...........1	 0	 0	 1	 2	 5	 0
	14.-	qFarners........................1	 0	 0	 1	 0	 3	 0
	15.-	qLlançà	B	......................1	 0	 0	 1	 1	 5	 0
	16.-	qPU	Figueres	...............1	 0	 0	 1	 0	 10	 0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ GRUP 8

Manresa	D	-	Puigreig,	ajornat
Cardona,	9	-	Manlleu.D,	1
Berga	B	-	Joanenc	B,	ajornat
Solsona	B,	3	-	Artés,	3
Riudeperes	-	Callús,	ajornat
OAR.Vic,	5	-	FUE.Vic,	7
Torelló	-	Gim.	Manresa	E,	ajornat
Descansa:	Tona

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pCardona	......................1	 1	 0	 0	 9	 1	 3
	 2.-.FUE.Vic....................... 1. 1. 0. 0. 7. 5. 3
	 3.-	Solsona	B	......................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 4.-	Artés	.............................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 5.-	Manresa	D	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Berga	B	..........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Gim.	Manresa	E	...........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-.Torelló........................ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 9.-	Callús	............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Riudeperes	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-.Tona............................ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	12.-	Joanenc	B	......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	qPuigreig	......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	14.-.qOAR.Vic.................... 1. 0. 0. 1. 5. 7. 0
	15.-.qManlleu.D................. 1. 0. 0. 1. 1. 9. 0

GRUP 9

Llerona,	2	-	OAR.Vic.B,	8
Cardedeu	B	-	St.	Celoni	C,	ajornat
Canovelles	B	-	St.	Feliu	de	Codines,	ajornat
Les	Franqueses	C	-	Vilanova	V.,	ajornat
Vallès	At.	B	-	Bellavista	Milan,	ajornat
Manlleu.C	-	Ametlla	V.,	ajornat
Granollers	C,	7	-	Pla	d’en	Boet,	4
Vic.Riuprimer.E	-	Ponent,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pOAR.Vic.B................. 1. 1. 0. 0. 8. 2. 3
	 2.-	Pla	d’en	Boet	................1	 1	 0	 0	 7	 4	 3
	 3.-.Manlleu.C................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 4.-	Canovelles	B	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	St.	Feliu	de	Codines	....0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	St.	Celoni	C	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Vallès	At.	B	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Cardedeu	B...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Les	Franqueses	C	.........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-.Vic.Riuprimer.E......... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	11.-	Ametlla	V.	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Ponent	..........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	Bellavista	Milan	..........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	14.-	qVilanova	V.	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	15.-	qOl.	La	Garriga	............1	 0	 0	 1	 4	 7	 0
	16.-	qLlerona	.......................1	 0	 0	 1	 2	 8	 0

GRUP 10

Molletenca,	11	-	Mercantil	G,	0
Granollers	B,	3	-	Montmeló,	1
Unif.	Sta.	Perpètua,	2	-	Vilassar	Dalt	C,	3
Les	Franqueses	B,	14	-	Llerona	B,	0
Sabadell	G,	1	-	Vilassar	Mar	E,	9
Mollet	D,	3	-	Canovelles,	2
Lliçà	d’Amunt	-	EF	Mataró	D,	ajornat
OAR.Vic.C,	4	-	Parets	C,	7

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pLes	Franqueses	B	.......1	 1	 0	 0	 14	 0	 3
	 2.-	Molletenca	...................1	 1	 0	 0	 11	 0	 3

	 3.-	Vilassar	Mar	E	.............1	 1	 0	 0	 9	 1	 3
	 4.-	Parets	C	........................1	 1	 0	 0	 7	 4	 3
	 5.-	Granollers	B	.................1	 1	 0	 0	 3	 1	 3
	 6.-	Mollet	D	.......................1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 7.-	Vilassar	Dalt	C	.............1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 8.-	EF	Mataró	D	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Lliçà	d’Amunt	..............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Unif.	Sta.	Perpètua......1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	11.-	Canovelles	....................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	12.-	Montmeló	....................1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	13.-.OAR.Vic.C................... 1. 0. 0. 1. 4. 7. 0
	14.-	qSabadell	G	..................1	 0	 0	 1	 1	 9	 0
	15.-	qMercantil	G	................1	 0	 0	 1	 0	 11	 0
	16.-	qLlerona	B	....................1	 0	 0	 1	 0	 14	 0

GRUP 34

Les	Preses	B	-	FUE	Olot	E,	ajornat
Banyoles	At.	C,	3	-	Torelló.B,	11
Jov.	St.	Pere	Màrtir,	9	-	EF.Ripollès.B,	5
Vall	del	Ter	B	-	St.	Roc	Olot,	ajornat
EF	Bosc	de	Tosca	D,	3	-	Banyoles	C,	10
Porqueres	B	-	Ter	Brugent	B,	ajornat
La	Canya	-	Besalú	B,	ajornat
Descansa:	Montagut

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pTorelló.B................... 1. 1. 0. 0. 11. 3. 3
	 2.-	Banyoles	C	....................1	 1	 0	 0	 10	 3	 3
	 3.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......1	 1	 0	 0	 9	 5	 3
	 4.-	Ter	Brugent	B	..............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	Besalú	B	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Montagut	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	La	Canya	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	St.	Roc	Olot	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Porqueres	B	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Vall	del	Ter	B	...............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	FUE	Olot	E	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Les	Preses	B	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-.qEF.Ripollès.B............ 1. 0. 0. 1. 5. 9. 0
	14.-	qEF	Bosc	de	Tosca	D	...1	 0	 0	 1	 3	 10	 0
	15.-	qBanyoles	At.	C	...........1	 0	 0	 1	 3	 11	 0

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ. GRUP 
14

Pradenc	B,	8	-	Fruitosenc	D,	2
Riudeperes	C,	11	-	Moià,	7
Roda	de	Ter,	2	-	Taradell	B,	3
Centelles	B	-	Artés	C,	ajornat
Avinyó	-	St.	Julià	B,	ajornat
Tona	C	-	Osona	Sud,	ajornat
FUE	Vic	C,	4	-	Sta.	Eugènia	B,	4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pPradenc	B	...................1	 1	 0	 0	 8	 2	 3
	 2.-	Riudeperes	C	...............1	 1	 0	 0	 11	 7	 3
	 3.-	Taradell	B	.....................1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 4.-	FUE	Vic	C	.....................1	 0	 1	 0	 4	 4	 1
	 5.-	Sta.	Eugènia	B	..............1	 0	 1	 0	 4	 4	 1
	 6.-	Avinyó...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Centelles	B	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Tona	C	...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Osona	Sud	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	St.	Julià	B	......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Artés	C	..........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Roda	de	Ter	..................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	13.-	Moià	..............................1	 0	 0	 1	 7	 11	 0
	14.-	Fruitosenc	D	................1	 0	 0	 1	 2	 8	 0

GRUP 15

Sta.	Eugènia	C	-	Centelles	C,	ajornat
Manlleu	F	-	Ribetana,	ajornat
Torelló	D	-	EF	Bosc	de	Tosca	E,	ajornat
EF	Ripollès	C	-	OAR	Vic	D,	ajornat
St.	Vicenç,	6	-	Voltregà,	2
Folgueroles	-	Riudeperes	D,	ajornat
FUE	Vic	B,	0	-	Pradenc,	8

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pPradenc	.......................1	 1	 0	 0	 8	 0	 3
	 2.-	St.	Vicenç	......................1	 1	 0	 0	 6	 2	 3
	 3.-	Centelles	C	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-	Sta.	Eugènia	C	..............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	Riudeperes	D	...............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Folgueroles	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	OAR	Vic	D	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	EF	Ripollès	C................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Torelló	D	......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Ribetana	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Manlleu	F	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	Voltregà	........................1	 0	 0	 1	 2	 6	 0
	14.-	FUE	Vic	B	.....................1	 0	 0	 1	 0	 8	 0

GRUP 16

Seva	-	Roda	B,	ajornat
Pradenc	C,	6	-	Calldetenes,	4
St.	Julià	-	Tona	B,	ajornat
Sta.	Eugènia	-	Centelles,	ajornat
Torelló	C	-	Riudeperes	B,	ajornat
Taradell	-	Manlleu	E,	ajornat
Moià	B	-	FUE	Vic	D,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pPradenc	C	...................1	 1	 0	 0	 6	 4	 3
	 2.-	Taradell	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 3.-	Roda	B	...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-	Torelló	C	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	Tona	B	...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Moià	B...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Sta.	Eugènia	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	FUE	Vic	D	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	St.	Julià	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Manlleu	E	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Riudeperes	B	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Seva	...............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	13.-	Centelles	......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	14.-	Calldetenes	..................1	 0	 0	 1	 4	 6	 0

BENJAMÍ PREFERENT. GRUP 2

Barcelona	B,	6	-	Gim.	Manresa,	2
Base	Jabac	i	Ter.,	0	-	St.	Cugat,	2
Sabadell,	2	-	Mercantil,	2
Vic.Riuprimer,	3	-	Aqua	Hotel,	0
Premier	Barcelona	-	Cardedeu,	ajornat
Gavà	B,	1	-	Cornellà,	4
Mataró,	3	-	Europa,	2
Damm,	2	-	Espanyol,	3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Mataró	..........................2	 2	 0	 0	 8	 2	 6
	 2.-	Espanyol	.......................2	 2	 0	 0	 7	 4	 6
	 3.-	Mercantil	......................2	 1	 1	 0	 6	 5	 4
	 4.-	Barcelona	B	..................2	 1	 0	 1	 8	 6	 3
	 5.-	Cornellà	........................2	 1	 0	 1	 7	 5	 3
	 6.-	Gavà	B	...........................2	 1	 0	 1	 6	 4	 3
	 7.-	St.	Cugat	.......................1	 1	 0	 0	 2	 0	 3
	 8.-	Damm	...........................2	 1	 0	 1	 4	 4	 3
	 9.-	Aqua	Hotel	...................2	 1	 0	 1	 3	 3	 3
	10.-.Vic.Riuprimer............ 2. 1. 0. 1. 3. 5. 3
	11.-	Sabadell	........................2	 0	 1	 1	 2	 7	 1
	12.-	Premier	Barcelona	......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	Europa	..........................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	14.-	qBase	Jabac	i	Ter.	.........2	 0	 0	 2	 1	 4	 0
	15.-	qCardedeu	....................1	 0	 0	 1	 0	 3	 0
	16.-	qGim.	Manresa	............1	 0	 0	 1	 2	 6	 0

GRUP 6

Unió	Girona,	0	-	Girona	B,	3
Roses	-	EF.Ripollès,	ajornat
Bisbalenc	At.,	5	-	Quart,	4
L’Escala,	3	-	Vilablareix,	2
EF	Bosc	de	Tosca	B,	3	-	Figueres,	4
EF	Baix	Ter,	6	-	Porqueres,	0
Vall	del	Ter,	0	-	Llagostera,	2
Banyoles,	3	-	FUE	Olot,	9

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	FUE	Olot	.......................2	 2	 0	 0	 17	 5	 6
	 2.-	EF	Baix	Ter	...................2	 2	 0	 0	 10	 2	 6
	 3.-	Llagostera	.....................2	 2	 0	 0	 7	 0	 6
	 4.-	Quart	.............................2	 1	 0	 1	 9	 5	 3
	 5.-	Girona	B	........................2	 1	 0	 1	 3	 1	 3
	 6.-	Figueres	........................1	 1	 0	 0	 4	 3	 3
	 7.-	Bisbalenc	At.	................2	 1	 0	 1	 7	 7	 3
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......2	 1	 0	 1	 4	 4	 3
	 9.-	L’Escala	.........................2	 1	 0	 1	 5	 6	 3
	10.-	Vall	del	Ter	...................2	 1	 0	 1	 3	 4	 3
	11.-	Banyoles	.......................2	 1	 0	 1	 8	 11	 3
	12.-	Vilablareix	....................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	13.-	Roses	.............................1	 0	 0	 1	 2	 5	 0
	14.-.qEF.Ripollès................ 1. 0. 0. 1. 0. 5. 0
	15.-	qUnió	Girona	...............2	 0	 0	 2	 2	 11	 0
	16.-	qPorqueres	...................2	 0	 0	 2	 0	 11	 0

GRUP 7

Palamós	-	Sta.	Eugènia,	sr.
Girona,	3	-	Cal	Aguido,	1
Fornells,	14	-	Hostalric,	0
GEiEG	-	St.	Celoni,	sr.
Figueres	B,	8	-	EF	Bosc	de	Tosca,	2
Vic.Riuprimer.B	-	Torelló,	sr.
Quart	B,	8	-	Blanes,	1
Racing	Blanenc	-	Malgrat,	sr.

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Figueres	B	....................2	 2	 0	 0	 19	 5	 6
	 2.-	Quart	B	.........................2	 2	 0	 0	 13	 2	 6
	 3.-	Girona	...........................2	 2	 0	 0	 7	 2	 6
	 4.-	Fornells	.........................2	 1	 0	 1	 15	 5	 3
	 5.-.Torelló........................ 1. 1. 0. 0. 6. 0. 3
	 6.-	GEiEG	............................1	 1	 0	 0	 5	 0	 3
	 7.-	Cal	Aguido	...................2	 1	 0	 1	 7	 3	 3
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........2	 1	 0	 1	 4	 9	 3
	 9.-	Palamós	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Malgrat	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	St.	Celoni	......................1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	12.-	Racing	Blanenc	............1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	13.-.Vic.Riuprimer.B......... 1. 0. 0. 1. 0. 5. 0
	14.-	qSta.	Eugènia	...............1	 0	 0	 1	 3	 11	 0
	15.-	qBlanes	.........................2	 0	 0	 2	 1	 14	 0
	16.-	qHostalric	.....................2	 0	 0	 2	 0	 20	 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ 
GRUP 8

Granollers,	0	-	Parets,	2
Mercantil	B,	1	-	Mollet	B,	7
Base	Montcada,	4	-	Molletenca,	3
Les	Franqueses,	2	-	Vilassar	Mar	B,	4
Ol.	La	Garriga	-	Barberà	Andalucia,	ajornat
OAR.Vic	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	ajornat
Manlleu	-	Cardedeu	B,	ajornat
Vic.Riuprimer.C,	1	-	Gim.	Manresa	E,	7

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pGim.	Manresa	E	.........1	 1	 0	 0	 7	 1	 3
	 2.-	Mollet	B	........................1	 1	 0	 0	 7	 1	 3
	 3.-	Vilassar	Mar	B	.............1	 1	 0	 0	 4	 2	 3
	 4.-	Parets	............................1	 1	 0	 0	 2	 0	 3
	 5.-	Base	Montcada	............1	 1	 0	 0	 4	 3	 3
	 6.-	Cardedeu	B...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-.Manlleu...................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 8.-	Unif.	Sta.	Perpètua......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-.OAR.Vic...................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	10.-	Barberà	Andalucia	......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Ol.	La	Garriga...............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Molletenca	...................1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
	13.-	Les	Franqueses	............1	 0	 0	 1	 2	 4	 0
	14.-	qGranollers	..................1	 0	 0	 1	 0	 2	 0
	15.-.qVic.Riuprimer.C....... 1. 0. 0. 1. 1. 7. 0
	16.-	qMercantil	B	................1	 0	 0	 1	 1	 7	 0

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Riudeperes.	-	Sta.	Eulàlia	Ronçana,	ajornat
St.	Feliu	de	Codines	-	Granollers	B,	ajornat
Parets	D,	6	-	Llerona,	2
Tona	-	Llinars,	ajornat
Folgueroles	-	Canovelles,	ajornat
Ol.	La	Garriga	B	-	Vilanova	Vallès,	ajornat
Cardedeu	C	-	OAR.Vic.B,	ajornat
Pradenc	-	Manlleu.B,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pParets	D	......................1	 1	 0	 0	 6	 2	 3
	 2.-.Manlleu.B................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 3.-	Granollers	B	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-	Pradenc	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	St.	Feliu	de	Codines	....0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-.OAR.Vic.B................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 7.-	Sta.	Eulàlia	Ronçana	...0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Cardedeu	C	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-.Riudeperes................. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	10.-	Vilanova	Vallès	............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Ol.	La	Garriga	B	...........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Canovelles	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-.Folgueroles................. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	14.-	qLlinars	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	15.-.qTona.......................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	16.-	qLlerona	.......................1	 0	 0	 1	 2	 6	 0

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Centelles	-	Corcó,	ajornat
Sta.	Eugènia	-	Osona	Sud,	ajornat
Taradell	-	FUE	Vic,	ajornat
Calldetenes	-	Torelló	B,	ajornat
Navarcles	-	Fruitosenc	E,	ajornat
Moià,	5	-	OAR	Vic	C,	4
Descansa:	Avinyó

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pMoià	............................1	 1	 0	 0	 5	 4	 3
	 2.-	Corcó	.............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 3.-	Navarcles	......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-	FUE	Vic	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	Calldetenes	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Taradell	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Fruitosenc	E	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Sta.	Eugènia	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Torelló	B	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Centelles	......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Avinyó...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Osona	Sud	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	OAR	Vic	C	....................1	 0	 0	 1	 4	 5	 0

GRUP 10

FUE	Vic	C	-	Moià	B,	pendent
EP	Olot	B	-	Manlleu	C,	pendent
Voltregà	-	Torelló	C,	pendent
Centelles	B	-	Les	Preses	B,	pendent
EF	Ripollès	B	-	Vall	del	Ter	B,	pendent
Vic	Riuprimer	D	-	EF	Bosc	de	Tosca	E,	
pendent
Descansa:	Roda

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pRoda	............................1	 1	 0	 0	 8	 5	 3
	 2.-	EP	Olot	B	......................1	 1	 0	 0	 5	 2	 3
	 3.-	FUE	Vic	C	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-	Vall	del	Ter	B	...............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	Vic	Riuprimer	D	..........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Les	Preses	B	.................1	 0	 0	 1	 2	 5	 0
	 7.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Torelló	C	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	EF	Ripollès	B	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Centelles	B	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Manlleu	C.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Voltregà	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	Moià	B...........................1	 0	 0	 1	 5	 8	 0

GRUP 13

Avià	C	-	Santpedor	B,	ajornat
Sallent	B,	7	-	St.	Vicenç,	1
Súria	-	Fruitosenc	D,	ajornat
Fruitosenc	F	-	Artés,	ajornat
FUE.Vic.B	-	Torelló.D,	ajornat
Manresa	F	-	Pirinaica	B,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Sallent	B	.......................1	 1	 0	 0	 7	 1	 3
	 2.-	Avià	C............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 3.-	Pirinaica	B	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-	Manresa	F.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-.Torelló.D..................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 6.-.FUE.Vic.B.................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 7.-	Artés	.............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Fruitosenc	F	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Fruitosenc	D	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Súria	..............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Santpedor	B..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	St.	Vicenç	......................1	 0	 0	 1	 1	 7	 0

PREBENJAMÍ. GRUP 19

Pirinaica,	2	-	Gim.	Manresa,	6
Navàs	-	Berga,	ajornat
Torelló,	4	-	Vic.Riuprimer,	5
Joanenc	-	Fruitosenc,	ajornat
Manlleu	-	Manresa,	ajornat
Descansa:	OAR.Vic

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Gim.	Manresa	..............1	 1	 0	 0	 6	 2	 3
	 2.-.Vic.Riuprimer............ 1. 1. 0. 0. 5. 4. 3

	 3.-	Joanenc	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-.Manlleu...................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 5.-.OAR.Vic...................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 6.-	Manresa	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Fruitosenc	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Berga	.............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Navàs	.............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-.Torelló........................ 1. 0. 0. 1. 4. 5. 0
	11.-	Pirinaica	.......................1	 0	 0	 1	 2	 6	 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

Molinos,	0	-	Pontenc,	6
FUE	Olot,	4	-	Sta.	Susanna,	3
Cassà,	1	-	Torelló,	4
Unif.	Sta.	Perpètua,	6	-	Sta.	Eugènia,	1
Seagull	Bdn.	B,	0	-	Figueres,	1
Descansa:	Base	Montcada,	EF	Mataró,	St.	
Quirze	Vallès,	Vilassar	Mar

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pPontenc.......................2	 2	 0	 0	 10	 1	 6
	 2.-.Torelló........................ 2. 2. 0. 0. 6. 1. 6
	 3.-	Seagull	Bdn.	B	..............3	 2	 0	 1	 4	 2	 6
	 4.-	Unif.	Sta.	Perpètua......2	 1	 0	 1	 7	 3	 3
	 5.-	EF	Mataró	.....................1	 1	 0	 0	 6	 2	 3
	 6.-	FUE	Olot	.......................2	 1	 0	 1	 4	 4	 3
	 7.-	St.	Quirze	Vallès	..........2	 1	 0	 1	 3	 4	 3
	 8.-	Figueres	........................2	 1	 0	 1	 1	 2	 3
	 9.-	Sta.	Eugènia	.................2	 1	 0	 1	 2	 6	 3
	10.-	Cassà	.............................3	 1	 0	 2	 5	 11	 3
	11.-	qBase	Montcada	..........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	qSta.	Susanna	...............1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
	13.-	qVilassar	Mar...............1	 0	 0	 1	 0	 1	 0
	14.-	qMolinos	......................3	 0	 0	 3	 1	 11	 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 5

L’Armentera,	5	-	Castellterçol,	3
Ripoll	-	Moià,	ajornat
Cornellà	Terri,	3	-	Voltregà,	2
Vic.Riuprimer.B,	6	-	Vilafant,	1
La	Pera,	2	-	Taradell,	2
L’Estartit,	5	-	OAR.Vic,	2
Descansa:	Gerunda

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pVic.Riuprimer.B....... 1. 1. 0. 0. 6. 1. 3
	 2.-	L’Estartit	.......................1	 1	 0	 0	 5	 2	 3
	 3.-	L’Armentera	.................1	 1	 0	 0	 5	 3	 3
	 4.-	Cornellà	Terri	..............1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 5.-	La	Pera	..........................1	 0	 1	 0	 2	 2	 1
	 6.-.Taradell...................... 1. 0. 1. 0. 2. 2. 1
	 7.-.Ripoll.......................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 8.-.Moià............................ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 9.-	Gerunda	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-.Voltregà...................... 1. 0. 0. 1. 2. 3. 0
	11.-.Castellterçol............... 1. 0. 0. 1. 3. 5. 0
	12.-.OAR.Vic...................... 1. 0. 0. 1. 2. 5. 0
	13.-	Vilafant	.........................1	 0	 0	 1	 1	 6	 0

FEMENÍ JUVENIL PRIMERA 
DIVISIÓ GRUP 2

L’Estartit	-	Palautordera,	ajornat
La	Roca	PBB	B,	2	-	Pontenc,	3
Fontsanta	Fatjó	B,	0	-	Seagull	BDN,	3
Vic.Riuprimer,	5	-	Vilassar	Mar,	0
Sta.	Susanna	B,	2	-	Cirera,	3
St.	Gabriel	B,	2	-	Girona	B,	1
Cornellà	B,	4	-	Manu	Lanzarote	C,	1
Torelló,	2	-	Llerona	B,	2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pVic.Riuprimer.......... 1. 1. 0. 0. 5. 0. 3
	 2.-	Cornellà	B.....................1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 3.-	Seagull	BDN	.................1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 4.-	Cirera	............................1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 5.-	Pontenc	.........................1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 6.-	St.	Gabriel	B	.................1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 7.-	Llerona	B	......................1	 0	 1	 0	 2	 2	 1
	 8.-.Torelló........................ 1. 0. 1. 0. 2. 2. 1
	 9.-	Palautordera	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	L’Estartit	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Sta.	Susanna	B	.............1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	12.-	La	Roca	PBB	B	..............1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	13.-	Girona	B	........................1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	14.-	qManu	Lanzarote	C	....1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	15.-	qFontsanta	Fatjó	B	......1	 0	 0	 1	 0	 3	 0
	16.-	qVilassar	Mar...............1	 0	 0	 1	 0	 5	 0

FEMENÍ CADET. GRUP 4

Taradell,	3	-	Vallès	At.,	3
Llerona	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	ajornat
Mollet	-	Bellavista	Milan,	ajornat
Palafrugell,	1	-	Palautordera,	10
Ripoll.At.	-	Llinars,	ajornat
Martorelles	-	OAR.Vic,	ajornat
Molinos	-	Arenys	de	Munt,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Palautordera	................1	 1	 0	 0	 10	 1	 3
	 2.-	Vallès	At.	......................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 3.-.Taradell...................... 1. 0. 1. 0. 3. 3. 1
	 4.-	Llerona	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 5.-	Arenys	de	Munt	..........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Molinos	........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-.OAR.Vic...................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	 8.-	Martorelles	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Llinars	...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-.Ripoll.At..................... 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	11.-	Bellavista	Milan	..........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Mollet	...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	13.-	Unif.	Sta.	Perpètua......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	14.-	Palafrugell	...................1	 0	 0	 1	 1	 10	 0

Dilluns, 22 de març de 202130



ESPORTSNOU9EL

FEMENÍ INFANTIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Fund. Terrassa B - Cardona, ajornat
Mirasol-Baco Unión - Barberà Andalucia, 
ajornat
Manresa - OAR Vic, ajornat
Cerdanyola Vallès - Puigreig, ajornat
Manu Lanzarote - St. Cugat B, ajornat
Cardona B - Navarcles, ajornat
Ol. Can Fatjo - Can Parellada, ajornat
Descansa: JúniorManresa

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSt. Cugat B..................1 1 0 0 5 0 3
 2.- Cardona ........................1 1 0 0 4 2 3
 3.- Ol. Can Fatjo ................1 0 1 0 3 3 1
 4.- OAR Vic ..................... 1 0 1 0 3 3 1
 5.- Fund. Terrassa B ..........1 0 0 1 0 5 0
 6.- Can Parellada ...............0 0 0 0 0 0 0
 7.- Navarcles ......................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Cardona B .....................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Manu Lanzarote ..........0 0 0 0 0 0 0
 10.- Puigreig ........................1 0 0 1 2 4 0
 11.- Cerdanyola Vallès .......0 0 0 0 0 0 0
 12.- Júnior ............................0 0 0 0 0 0 0
 13.- Manresa ........................0 0 0 0 0 0 0
 14.- Barberà Andalucia ......0 0 0 0 0 0 0
 15.- Mirasol-Baco Unión ....0 0 0 0 0 0 0

GRUP 6

Mollet - St. Feliu Codines, ajornat
La Roca PBB B - Aristoi, ajornat
Mercantil, 5 - FUE Vic, 3
Torelló - Martorelles, ajornat
Palautordera - Vallès At., ajornat
Base Montcada - OAR Vic B, ajornat
Centelles, 13 - La Romanica, 1
Masnou At. B - Llerona C, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCentelles .................. 1 1 0 0 13 1 3
 2.- Mercantil ......................1 1 0 0 5 3 3
 3.- Aristoi ...........................0 0 0 0 0 0 0
 4.- Llerona C ......................0 0 0 0 0 0 0
 5.- La Roca PBB B ..............0 0 0 0 0 0 0
 6.- Masnou At. B ...............0 0 0 0 0 0 0
 7.- St. Feliu Codines .........0 0 0 0 0 0 0
 8.- Mollet ...........................0 0 0 0 0 0 0
 9.- OAR Vic B .................. 0 0 0 0 0 0 0
 10.- Base Montcada ............0 0 0 0 0 0 0
 11.- Vallès At. ......................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Palautordera ................0 0 0 0 0 0 0
 13.- Martorelles ..................0 0 0 0 0 0 0
 14.- Torelló ....................... 0 0 0 0 0 0 0
 15.- FUE Vic ...................... 1 0 0 1 3 5 0
 16.- La Romanica ................1 0 0 1 1 13 0

FEMENÍ INFANTIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 8

L’Estartit B, 3 - Cabanes, 8
FUE Olot - Figueres, ajornat
Base Roses - Vall d’en Bas, ajornat
Cornella Terri - Ripoll At., ajornat
Descansa: Porqueres

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Cabanes ........................1 1 0 0 8 3 3
 2.- Ripoll At. ................... 0 0 0 0 0 0 0
 3.- Cornella Terri ..............0 0 0 0 0 0 0
 4.- Porqueres .....................0 0 0 0 0 0 0
 5.- Vall d’en Bas .................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Base Roses ....................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Figueres ........................0 0 0 0 0 0 0
 8.- FUE Olot .......................0 0 0 0 0 0 0
 9.- L’Estartit B ...................1 0 0 1 3 8 0

FEMENÍ ALEVÍ PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

FUE Olot, 0 - Racing Blanenc C, 2
Racing Blanenc B - Base Roses, ajornat
Cabanes, 5 - Vall d’en Bas B, 1
Gerunda, 4 - Cassà, 2
Girona, 8 - Vall d’en Bas, 2
L’Estartit - Cassà B, ajornat
Calonge-Santantoni, 3 - Monells, 7
Gerunda B - Ripoll At., ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Girona ...........................1 1 0 0 8 2 3
 2.- Monells .........................1 1 0 0 7 3 3
 3.- Cabanes ........................1 1 0 0 5 1 3
 4.- Gerunda ........................1 1 0 0 4 2 3
 5.- Racing Blanenc C ........1 1 0 0 2 0 3
 6.- Cassà B ..........................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Base Roses ....................0 0 0 0 0 0 0
 8.- Ripoll At. ................... 0 0 0 0 0 0 0
 9.- L’Estartit .......................0 0 0 0 0 0 0
 10.- Racing Blanenc B .........0 0 0 0 0 0 0
 11.- Gerunda B ....................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Cassà .............................1 0 0 1 2 4 0
 13.- FUE Olot .......................1 0 0 1 0 2 0
 14.- Calonge-Santantoni ....1 0 0 1 3 7 0
 15.- Vall d’en Bas B .............1 0 0 1 1 5 0
 16.- Vall d’en Bas .................1 0 0 1 2 8 0

FEMENÍ ALEVÍ SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 4

Premià - La Roca PBB B, ajornat
OAR Vic, 4 - Centelles, 1
Torelló - Cirera, ajornat
Sinera, 0 - Vilassar Mar, 10
Llavaneres, 0 - Mollet, 1
Unif. Sta. Perpètua - Manu Lanzarote, aj.

F. Terrassa C, 1 - Llerona B, 4
Descansa: Palau Solità Pleg.

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVilassar Mar...............1 1 0 0 10 0 3
 2.- Llerona B ......................1 1 0 0 4 1 3
 3.- OAR Vic ..................... 1 1 0 0 4 1 3
 4.- Mollet ...........................1 1 0 0 1 0 3
 5.- Palau Solità Pleg..........0 0 0 0 0 0 0
 6.- Manu Lanzarote ..........0 0 0 0 0 0 0
 7.- Unif. Sta. Perpètua......0 0 0 0 0 0 0
 8.- Cirera ............................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Torelló ....................... 0 0 0 0 0 0 0
 10.- La Roca PBB B ..............0 0 0 0 0 0 0
 11.- Premià ..........................0 0 0 0 0 0 0
 12.- Llavaneres ....................1 0 0 1 0 1 0
 13.- F. Terrassa C .................1 0 0 1 1 4 0
 14.- Centelles .................... 1 0 0 1 1 4 0
 15.- Sinera ............................1 0 0 1 0 10 0

FEMENÍ BENJAMÍ. GRUP 2

Ol. Can Fatjo, 9 - Llerona, 1
Unif. Sta. Perpètua - Centelles, ajornat
Torelló, 0 - MF St. Adrià, 2
Mirasol-Baco Unión - Planadeu-Roureda, 
ajornat
EF Mataró, 1 - Sabadell, 11
Descansa: Fund. Terrassa

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sabadell ........................1 1 0 0 11 1 3
 2.- Ol. Can Fatjo ................1 1 0 0 9 1 3
 3.- MF St. Adrià .................1 1 0 0 2 0 3
 4.- Planadeu-Roureda ......0 0 0 0 0 0 0
 5.- Mirasol-Baco Unión ....0 0 0 0 0 0 0
 6.- Centelles .................... 0 0 0 0 0 0 0
 7.- Unif. Sta. Perpètua......0 0 0 0 0 0 0
 8.- Fund. Terrassa .............0 0 0 0 0 0 0
 9.- Torelló ....................... 1 0 0 1 0 2 0
 10.- Llerona .........................1 0 0 1 1 9 0
 11.- EF Mataró .....................1 0 0 1 1 11 0

Futbol Sala

DIVISIÓ D’HONOR. GRUP 1

Manlleu, 3 - St. Julià de Ramis, 1
Vilamajor, 3 - Castellar, 4
Barri Can Calet, 5 - Vilafant, 9
Ripollet B, 10 - Malgrat, 4
Pineda de Mar, 3 - Parets, 8
Riudellots, 4 - Cardedeu, 4
Lloret, 2 - Sant Cugat, 4
Sporting Montmeló, 1 - Montcada, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pManlleu ................... 6 5 0 1 28 16 15
 2.- pVilafant ......................6 5 0 1 30 20 15
 3.- Montcada .....................6 5 0 1 26 16 15
 4.- Sant Cugat ....................6 4 2 0 26 16 14
 5.- Ripollet B .....................6 4 1 1 33 18 13
 6.- Parets ............................6 4 0 2 24 21 12
 7.- Castellar .......................6 3 1 2 23 20 10
 8.- Cardedeu ......................6 2 1 3 31 28 7
 9.- Riudellots .....................6 2 1 3 21 21 7
 10.- Lloret ............................6 2 1 3 21 25 7
 11.- St. Julià de Ramis ........6 2 1 3 15 19 7
 12.- Pineda de Mar .............6 1 2 3 17 23 5
 13.- Barri Can Calet ............6 1 1 4 27 34 4
 14.- qVilamajor....................6 1 0 5 15 36 3
 15.- qMalgrat .......................6 0 2 4 21 33 2
 16.- qSporting Montmeló ..6 0 1 5 15 27 1

LLIGA NACIONAL. GRUP A

Centelles - Segarra, ajornat
Bigues i Riells B, 0 - Argentona, 3
EP Sta. Anna Mataró, 0 - Teià, 1
Albelda - Sansur B, ajornat
Prat - La Garriga, ajornat
Padre Damián - Ripoll, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Argentona ....................9 6 2 1 36 22 20
 2.- Padre Damián ..............6 5 0 1 19 8 15
 3.- Ripoll ......................... 6 4 2 0 17 3 14
 4.- Prat ................................7 4 2 1 22 13 14
 5.- Albelda .........................7 4 2 1 20 14 14
 6.- Teià ...............................7 4 2 1 23 19 14
 7.- La Garriga .....................7 4 1 2 23 19 13
 8.- Centelles .................... 9 3 1 5 28 33 10
 9.- Segarra ..........................6 3 0 3 17 22 9
 10.- Sansur B ........................6 2 0 4 17 29 6
 11.- EP Sta. Anna Mataró .10 0 0 10 0 10 0
 12.- Bigues i Riells B .........10 0 0 10 0 30 0

PRIMERA TERRITORIAL

Centelles B, 3 - Unión Llagostense B, 3
Canada Place-Fènix, 9 - Ol. Argentona, 3
St. Feliu Llobregat, 4 - At. Arrahona B, 5
Can Llong, 4 - Ripoll B, 1
Bigues i Riells C, 18 - At. Aguilar Segarra , 0
Llinars, 8 - Tecla Futsal, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bigues i Riells C ..........1 1 0 0 18 0 3
 2.- Canada Place-Fènix .....1 1 0 0 9 3 3
 3.- Llinars ...........................1 1 0 0 8 2 3
 4.- Can Llong .....................1 1 0 0 4 1 3
 5.- At. Arrahona B .............1 1 0 0 5 4 3
 6.- Unión Llagostense B ...1 0 1 0 3 3 1
 7.- Centelles B ................. 1 0 1 0 3 3 1
 8.- St. Feliu Llobregat.......1 0 0 1 4 5 0
 9.- Ripoll B ...................... 1 0 0 1 1 4 0
 10.- Ol. Argentona ..............1 0 0 1 3 9 0

 11.- Tecla Futsal ..................1 0 0 1 2 8 0
 12.- At. Aguilar Segarra  ....1 0 0 1 0 18 0

SEGONA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

St. Cebrià Vallalta, 7 - Montmeló, 4
Aiguafreda, 2 - At. Català, 3
St. Celoni, 0 - Arenys de Mar, 8
Caldes B, 6 - Racing Pineda, 5
Hummel Alella B, 8 - Castellterçol, 2
Ciutat Mataró B - At. Masnou, ajornat
Descansa: Santvicentí

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pArenys de Mar ...........1 1 0 0 8 0 3
 2.- pHummel Alella B .......1 1 0 0 8 2 3
 3.- St. Cebrià Vallalta .......1 1 0 0 7 4 3
 4.- Caldes B ........................1 1 0 0 6 5 3
 5.- At. Català ......................1 1 0 0 3 2 3
 6.- At. Masnou...................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Ciutat Mataró B ...........0 0 0 0 0 0 0
 8.- Santvicentí ...................0 0 0 0 0 0 0
 9.- Racing Pineda ..............1 0 0 1 5 6 0
 10.- Aiguafreda................. 1 0 0 1 2 3 0
 11.- qMontmeló ..................1 0 0 1 4 7 0
 12.- qCastellterçol ............ 1 0 0 1 2 8 0
 13.- qSt. Celoni ....................1 0 0 1 0 8 0

TERCERA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

Base Montcada B, 3 - Dosrius, 2
Racing Pineda B, 1 - Manlleu B, 4
Palauenc, 6 - Unió Mollet B, 2
Premià de Dalt B, 4 - Vilamajor B, 1
PB Montmeló, 0 - Ciutat Granollers B, 6
Descansa: Tiana

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Ciutat Granollers B .....1 1 0 0 6 0 3
 2.- Palauenc .......................1 1 0 0 6 2 3
 3.- Premià de Dalt B .........1 1 0 0 4 1 3
 4.- Manlleu B .................. 1 1 0 0 4 1 3
 5.- Base Montcada B .........1 1 0 0 3 2 3
 6.- Tiana .............................0 0 0 0 0 0 0
 7.- Dosrius .........................1 0 0 1 2 3 0
 8.- Vilamajor B ..................1 0 0 1 1 4 0
 9.- Racing Pineda B...........1 0 0 1 1 4 0
 10.- Unió Mollet B ..............1 0 0 1 2 6 0
 11.- PB Montmeló ...............1 0 0 1 0 6 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
BARCELONA GRUP 1

Palafolls, 1 - Blanesport, 4
PB Montmeló, 2 - Manlleu, 0
Cardedeu, 4 - Vilamajor, 1
Riudellots, 7 - Dosrius, 0
Descansa: Lloret de Mar, Quart

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRiudellots ...................1 1 0 0 7 0 3
 2.- pCardedeu ....................1 1 0 0 4 1 3
 3.- Blanesport ....................1 1 0 0 4 1 3
 4.- PB Montmeló ...............1 1 0 0 2 0 3
 5.- Quart .............................0 0 0 0 0 0 0
 6.- Lloret de Mar ...............0 0 0 0 0 0 0
 7.- Manlleu ..................... 1 0 0 1 0 2 0
 8.- Vilamajor ......................1 0 0 1 1 4 0
 9.- Palafolls ........................1 0 0 1 1 4 0
 10.- Dosrius .........................1 0 0 1 0 7 0

Hoquei

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

Lloret, 5 - Roda, 3
Palafrugell, 0 - Farners, 2
Voltregà C, 2 - GEiEG, 4
Cassanenc, 6 - Folgueroles, 2
Descansa: Ripoll

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Cassanenc .....................4 2 1 1 18 14 7
 2.- Roda ........................... 4 2 1 1 17 13 7
 3.- GEiEG ............................3 2 0 1 11 7 6
 4.- Voltregà C .................. 3 2 0 1 11 10 6
 5.- Farners ..........................4 2 0 2 9 9 6
 6.- Ripoll ......................... 2 1 0 1 4 4 3
 7.- Lloret ............................3 1 0 2 10 11 3
 8.- Palafrugell ...................3 1 0 2 5 8 3
 9.- Folgueroles ................ 2 0 0 2 4 13 0

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Tona B, 2 - Ripoll B, 2
Vic C - Sant Feliu, ajornat
Caldes, 2 - Centelles, 6
Descansa: Roda B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Sant Feliu .....................2 2 0 0 15 3 6
 2.- Centelles .................... 2 2 0 0 9 3 6
 3.- Tona B ........................ 2 1 1 0 5 3 4
 4.- Ripoll B ...................... 3 1 1 1 14 17 4
 5.- Caldes ...........................3 1 0 2 13 18 3
 6.- Vic C ........................... 2 0 0 2 6 10 0
 7.- Roda B ........................ 2 0 0 2 3 11 0

TERCERA CATALANA. GRUP A1

Vilassar, 7 - Centelles B, 2

Taradell B, 3 - Cerdanyola, 7
Arenys de Mar, 4 - Shum, 8

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Vilassar .........................2 2 0 0 14 6 6
 2.- Taradell B .................. 3 1 1 1 15 15 4
 3.- Centelles B ................. 3 1 1 1 11 14 4
 4.- Cerdanyola ...................1 1 0 0 7 3 3
 5.- Shum .............................2 1 0 1 13 13 3
 6.- Arenys de Mar .............3 0 0 3 12 21 0

GRUP A2

Salt, 4 - Taradell C, 3
Barberà - Farners, ajornat
Bigues i Riells - Figueres, ajornat
Descansa: Voltregà D

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bigues i Riells ..............2 2 0 0 13 9 6
 2.- Salt ................................3 2 0 1 9 10 6
 3.- Barberà .........................2 1 0 1 12 8 3
 4.- Voltregà D ................. 2 1 0 1 11 11 3
 5.- Figueres ........................3 1 0 2 10 15 3
 6.- Farners ..........................2 0 1 1 7 8 1
 7.- Taradell C .................. 2 0 1 1 7 8 1

OK LLIGA FEMENINA. SEGONA 
FASE. 1r-8è

Telecable, 8 - Las Rozas, 0
Cerdanyola, 2 - Manlleu Magic Studio, 5
Voltregà Stern Motor, 6 - Bigues i Riells, 3
Sant Cugat, 2 - Palau de Plegamans, 6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Palau de Plegamans ..11 10 1 0 59 28 31
 2.- Manlleu Magic Studio 11 8 1 2 38 18 25
 3.- Telecable ....................11 7 1 3 41 24 22
 4.- Cerdanyola .................11 5 2 4 27 29 17
 5.- Voltregà Stern Motor 11 3 2 6 32 34 11
 6.- Bigues i Riells ............11 3 2 6 28 43 11
 7.- Sant Cugat ..................11 2 0 9 21 34 6
 8.- Las Rozas ....................11 1 1 9 14 50 4

FEMENÍ NACIONAL CATALANA. 
GRUP 1

Voltregà B - Cerdanyola, pendent
Bigues i Riells - Vilanova, pendent
Sfèric - Lloret, pendent
Palau Plegamans - Mataró, pendent

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Palau Plegamans .........4 4 0 0 15 9 12
 2.- Voltregà B .................. 4 3 1 0 20 7 10
 3.- Mataró ..........................4 2 2 0 12 5 8
 4.- Lloret ............................4 2 1 1 10 14 7
 5.- Cerdanyola ...................4 1 1 2 9 12 4
 6.- Sfèric .............................4 0 2 2 12 15 2
 7.- Vilanova .......................4 0 1 3 10 13 1
 8.- Bigues i Riells ..............4 0 0 4 5 18 0

GRUP 2

Vila-sana - Manlleu B, pendent
Vilassar - Caldes, pendent
Jonquerenc - Reus, pendent
Descansa: Alpicat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Alpicat ..........................4 2 1 1 19 10 7
 2.- Manlleu B .................. 3 2 0 1 9 6 6
 3.- Jonquerenc ...................3 2 0 1 7 11 6
 4.- Caldes ...........................4 2 0 2 14 14 6
 5.- Vila-sana .......................4 1 2 1 15 14 5
 6.- Reus ..............................3 1 1 1 10 10 4
 7.- Vilassar .........................3 0 0 3 1 10 0

FEMENÍ PRIMERA CATALANA

Roda, 4 - Horta, 6
Igualada, 4 - Cerdanyola, 1
Voltregà C, 4 - Mollet, 4
Cubelles, 2 - Sferic, 5
Descansa: Mataró, Vic

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Mollet ...........................4 2 1 1 13 13 7
 2.- Mataró ..........................2 2 0 0 13 3 6
 3.- Sferic .............................2 2 0 0 10 4 6
 4.- Igualada ........................2 2 0 0 8 2 6
 5.- Cerdanyola ...................4 2 0 2 11 16 6
 6.- Voltregà C .................. 3 1 1 1 12 8 4
 7.- Cubelles ........................3 1 0 2 13 11 3
 8.- Horta .............................3 1 0 2 11 20 3
 9.- Vic .............................. 2 0 0 2 2 7 0
 10.- Roda ........................... 3 0 0 3 10 19 0

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP B

Girona, 3 - Sant Cugat, 3
Cerdanyola - Arenys de Mar, ajornat
Sabadell, 0 - Tona, 5
Sant Feliu - Malgrat, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Girona ...........................3 2 1 0 17 5 7
 2.- Sant Cugat ....................2 1 1 0 5 4 4
 3.- Arenys de Mar .............1 1 0 0 10 7 3
 4.- Tona ........................... 2 1 0 1 6 4 3
 5.- Cerdanyola ...................2 1 0 1 5 3 3
 6.- Sant Feliu .....................2 1 0 1 6 9 3
 7.- Sabadell ........................2 0 0 2 3 10 0
 8.- Malgrat .........................2 0 0 2 8 18 0

Tennis taula

SUPERDIVISIÓ FEMENINA. 
GRUP 2

Reus - Jaén, pendent
Irún, 1 - Linares, 4
Girbau Vic TT - Rivas, pendent

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Linares ..........................2 2 0 0 8 2 4
 2.- Jaén ...............................2 1 1 0 7 4 3
 3.- Girbau Vic TT ............ 1 0 1 0 3 3 1
 4.- sReus ............................1 0 1 0 3 3 1
 5.- sIrún .............................2 0 1 1 4 7 1
 6.- qRivas ...........................2 0 0 2 2 8 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 4

Bàscara, 6 - Borges, 0
Vilablareix, 1 - Reus, 5
Girbau Vic TT, 0 - Amics de Terrassa, 6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Bàscara ..........................3 3 0 0 15 3 6
 2.- Reus ..............................4 2 1 1 15 9 5
 3.- Amics de Terrassa .......3 2 0 1 13 5 4
 4.- Borges ...........................4 1 2 1 12 12 4
 5.- Vilablareix ....................3 0 1 2 5 13 1
 6.- Girbau Vic TT ............ 3 0 0 3 0 18 0

DIVISIÓ HONOR. GRUP 4

Olot, 6 - CN Sabadell, 0
Calella, 2 - St. Josep-St. Jordi, 4
Descansa: Girbau Vic TT

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Josep-St. Jordi ........3 3 0 0 13 5 6
 2.- Olot ...............................2 1 0 1 8 4 2
 3.- Girbau Vic TT ............ 2 1 0 1 5 7 2
 4.- Calella ...........................2 1 0 1 6 6 2
 5.- CN Sabadell ..................3 0 0 3 4 14 0

SEGONA DIVISIO. GRUP 10

Vilafranca, 4 - Girbau Vic TT, 2
El Ciervo, 3 - Olesa, 3
Descansa: Falcons Sabadell

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vilafranca .....................4 4 0 0 18 6 8
 2.- El Ciervo .......................4 1 3 0 13 11 5
 3.- Girbau Vic TT ............ 4 1 1 2 11 13 3
 4.- Falcons Sabadell ..........3 1 0 2 9 9 2
 5.- Olesa .............................5 0 2 3 9 21 2

GRUP 11

Vilablareix - Amics Terrassa, pendent
Portmany, 3 - TT Torelló, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- TT Torelló .................. 3 2 1 0 13 5 5
 2.- Portmany ......................3 2 1 0 11 7 5
 3.- Amics Terrassa ............3 1 0 2 9 9 2
 4.- Vilablareix ....................3 0 0 3 3 15 0

Voleibol

FEMENÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP F

Alpicat, 3 - Valls d’Andorra, 0
Torelló, 3 - Igualada, 1
Descansa: St. Fruitós B

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Torelló ........................... 2 1 1 5 4 3
 2.- Valls d’Andorra ...............2 1 1 3 5 3
 3.- Alpicat ..............................1 1 0 3 0 2
 4.- St. Fruitós B .....................1 1 0 2 1 2
 5.- Igualada ............................2 0 2 2 5 2

AMATEUR MIXTE. GRUP F

Sabadell - Dream Team, ajornat
Vilassar, 3 - Taradell, 1
Descansa: Sta. Eugènia

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Vilassar .............................1 1 0 3 1 2
 2.- Taradell ......................... 1 0 1 1 3 1
 3.- Sta. Eugènia ................... 0 0 0 0 0 0
 4.- Dream Team ....................0 0 0 0 0 0
 5.- Sabadell ............................0 0 0 0 0 0

GRUP G

Sta. Eugènia - St. Quirze Negre, sr.
L’Ametlla - AV Barcelona B, sr.
Descansa: Taradell B

Equips ................................. PJ  PG  PP  GF  GC  Pt.
 1.- AV Barcelona B ................0 0 0 0 0 0
 2.- L’Ametlla ..........................0 0 0 0 0 0
 3.- St. Quirze Negre ..............0 0 0 0 0 0
 4.- Sta. Eugènia ................... 0 0 0 0 0 0
 5.- Taradell B ...................... 0 0 0 0 0 0
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Una família de dalt a baix
Tona

Eloi Puigferrer

És impossible concebre el 
teixit social i esportiu de la 
comarca d’Osona sense que 
vinguin a la ment uns patins 
i uns estics d’hoquei. I tot i 
que la comarca pot presumir 
de tenir diversos equips en 
l’elit de l’esport, no tots els 
clubs centren el seu objectiu 
a competir i arribar al màxim 
nivell, sinó que posen el 
focus a formar jugadors i per-
metre’ls gaudir d’un esport 
com és l’hoquei. “Original-
ment el club el vam formar 
una colla d’amics i familiars 
als quals ens agradava molt 
l’hoquei i que sempre haví-
em aspirat a tenir un club a 
Tona”, explica Miquel Espo-
na, entrenador de l’escola 
i membre històric del club, 
que també recorda com “el 
club inicialment va néixer 
dins del Foment d’Esports 
de Tona, l’any 1982, però no 
va ser fins al 1989, quan vam 
traslladar-nos al pavelló, que 

va néixer formalment l’Ho-
quei Patins Tona que conei-
xem actualment”.

Però tot i el pas del temps, 
aquest esperit familiar amb 
el qual ja va fundar-se el 
club s’ha mantingut. “El 
nostre objectiu no és anar a 
competir i a ser els millors. 
Nosaltres 
volem que el 
club sigui com 
una família”, 
afirma Cristi-
na Gutiérrez, 
presidenta 
de l’HP Tona, 
“personal-
ment, prefe-
reixo assolir 
èxits com a entitat social 
abans que no com a entitat 
esportiva”, afegeix Espona. 
I és que el tarannà de l’HP 
Tona és, per davant de tot, el 
d’un club de poble ja arrelat. 
“L’objectiu sempre és fer 
escola i nodrir els equips de 
dalt amb jugadors del plan-
ter, ja que, històricament, 
aquest club no seria res sense 

la seva base”, explica Espo-
na, “i el nostre futur somiat 
seria poder arribar a tenir 
un equip en cada categoria, 
que alguns anys ja ho hem 
fet, i sabem que és possible”, 
afegeix Vicenç Oliva, tresorer 
del club.

L’aposta per formar joves 
jugadors, 
però, moltes 
vegades es 
veu tallada 
en sec pels 
cants de sire-
na que venen 
des de fora 
del municipi, 
a escassos 
quilòmetres 

de Tona. “Actualment ens 
trobem amb un gran proble-
ma: com més bé ho fas i més 
resultats acumules, més et 
perjudiques, ja que molts 
jugadors joves acaben mar-
xant als altres grans equips 
de la comarca per créixer”, 
explica Espona, que afirma 
que “també ens trobem que 
molts jugadors marxen molt 

joves i que, al cap d’uns anys, 
acaben tornant al club”. En 
casos com el de l’HP Tona, 
però, aquest èxode de juga-
dors és un fre important per 
al seu creixement. “L’ideal 
seria poder formar jugadors 
per nodrir el primer equip 
del Tona, però molts opten 
per marxar”, afirma Espona, 
“i tot i que a l’equip de Naci-
onal Catalana hi ha jugadors 
de la casa, és complicat con-
formar equips fets íntegra-
ment del planter quan ens 
trobem amb aquests casos”, 
afegeix Gutiérrez.

Sigui com sigui, l’HP Tona 
continua lluitant dia a dia per 
mantenir viu un esport tan 
reconegut a la vila. “Hem pas-
sat per èpoques de tot, però 
sense la feina incansable de 
tota la gent que forma el club 
no s’hauria arribat aquí”, afir-
ma convençut Espona, “nosal-
tres aspirem a continuar sent 
un club constant i familiar, 
on tothom és benvingut i es 
respira bon rotllo”, conclouen 
Gutiérrez i Oliva.

Últim minut

Tinc il·lusió 
i esperança

Anna Comet

Periodista i esportista

Tot i el fred 
d’aquestes 
darreres 
hores, ja 
hem entrat 
a la prima-
vera. La 
setmana que 

ve canvia l’hora, viurem 
més hores de llum i ja hem 
gaudit d’un cel ben clar 
darrerament. Els camps 
que envolten la comarca 
estan d’un verd radiant i, 
de mica en mica, les mesu-
res es van relaxant també 
per al sector esportiu.

No ens podem precipi-
tar, no deixo d’escoltar els 
grans epidemiòlegs que 
ens segueixen demanant 
prudència i ens adver-
teixen que no estem fora 
de perill, però què voleu 
que us digui, tinc il·lusió i 
esperança.

Aquests mesos com-
plicats d’hivern m’han 
coincidit amb una lesió de 
genoll més greu del que 
imaginava. Ha estat una 
llarga travessia durant la 
qual he hagut de gestionar 
un dolor intens que s’ha 
anat apaivagant molt a 
poc a poc i una incertesa 
doble. Per una banda, la 
del moment que no ens 
permet fer plans més 
enllà de dos o tres dies i la 
incertesa d’una lesió deli-
cada amb pronòstics molt 
variables.

M’he perdut la primera 
prova de la temporada, 
una d’important dins del 
meu calendari anual, des-
prés del darrer any ruïnós. 
La situació no és la més 
favorable, però sento que 
se’m desperta la il·lusió i 
l’esperança.

Potser només són les 
ganes i la necessitat de 
sentir-me així o potser 
és el reflex de la realitat. 
Sigui com sigui, no em 
vull privar d’aquest sen-
timent que tant ens ha 
faltat durant una època 
expressament delicada i 
que encara ens demana un 
esforç més.

La pandèmia ens dona 
una petita treva, la vacu-
nació, tot i que més lenta 
del que voldríem, va fent 
la seva feina i en molt breu 
començaré a competir. Tot 
i que ens cal seguir molt 
cautelosos, tinc il·lusió 
i esperança i us animo a 
buscar aquest sentiment 
amb petits objectius, pro-
postes i il·lusions.
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L’èxode de 
jugadors cap a 
altres equips 

és un problema 
recurrent al club

Hoquei Patins Tona
Any de fundació:
1982
Jugadors/res: 100

Miquel 
Espona

Des de ben petit, Miquel Espona va viure l’hoquei tant a 
casa com en el seu grup d’amics, amb qui sempre somiava 

poder jugar en un equip junts. “Quan vam poder sem-
brar la llavor de l’hoquei al Foment d’Esports de Tona 

no érem més de sis jugadors, tots amics o familiars, 
però només un any més tard ja érem una vintena de 
persones i es parlava de formar equips de categori-
es inferiors”, explica ell mateix. I és que l’espurna 
de l’hoquei a Tona va sortir d’aquests pocs joves 
apassionats per l’esport, passió que encara es man-
té 40 anys més tard. “Si quan vam començar m’ha-
guessin dit que el club ara estaria així, no m’ho 
hauria cregut. És un goig poder veure com ha pros-

perat i com es manté tot i els anys”, diu. Ara, veient-
ho en perspectiva, Espona s’adona de tot el camí 

recorregut, que no ha estat precisament curt. “No ha 
estat una feina fàcil. Jo he passat per tots els papers de 

l’auca, des de jugador fins a regidor d’Esports, i crec que, 
a vegades, no es reconeix prou la feina que fan juntes i clubs 

com l’HP Tona, un pilar fonamental de la meva vida”, conclou.
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Llotja de Bellpuig (15-3-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,24 (+0,06) – 1,41 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,05 (+0,09) – 2,22 (=) 
OUS: xl: 1,25 - l: 0,90 - m: 0,83 - s: 0,62 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,22 (=)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (19-3-21) 

PORC: 1,880 / 1,892 (+0,073)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 89,50 / 91,00 (+5)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,90/3,76/3,4/ 3,25 (+0,03)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,95 /3,77/3,59 /3,34 (+0,03)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,41/ 3,33 / 2,07 (+0,04)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,15 / 3,05/ 1,55 (+0,02)
VEDELLA (261/300 kg): 4,01/3,87/3,76/3,41/2,75 (+0,02)
VEDELLA (221/260 kg): 4,07/3,91/3,80/3,50/2,74 (+0,02)
VEDELLA (180/220 kg): 4,12/3,92/3,81/3,53/2,76 (+0,02)
VACA: 3,05 / 2,85 / 2,65 / 2,10/ 1,55 / 1,35 (=)
FRISÓ: 30 / 80 (=) 
ENCREUAT: 95 / 210 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): 100-210 (+10)

Mercolleida (19-3-21)

PORC VIU selecte: 1,422 (+0,055) 
LLETÓ 20 kg: 67 (+5)   
XAI (23 a 25 kg): 3,42 (+0,10)  
XAI (25 a 27 kg): 3,27 (+0,10)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 248 (+6)
BLAT PA: 252 (+2)
MORESC: 244 (+5)

ORDI LLEIDA: 218 (+6)   
COLZA: 465 (=)

Llotja de Barcelona (16-3-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 410/t (–14)
MORESC UE: 247/t (+4)
BLAT: 247/t (+1)
ORDI PAÍS: 220/t (+2) 
FARINA DE PEIX: 1.070/t (=)
GIRA-SOL: 317/t (–2)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 328/t (–2)
SORGO: 240/t (=)

Grans del Lluçanès (19-3-21)

GRA DE COLZA: 395,25  (-20,75)

Vic

EL 9 NOU

Gerard Garrote, de Roda 
de Ter, i Guillem Vestit, de 
Torelló, han llançat al mercat 
aquesta setmana l’aplicació 
web Sharingful, que permet 
agrupar usuaris per compar-
tir els continguts i despeses 
de les plataformes digitals 
ja existents. Tots dos van 
acabar el grau en Enginyeria 
en Multimèdia, Aplicacions 
i Videojocs de la UVic –prè-
viament havien fet el cicle 
formatiu de grau superior 
en Desenvolupament d’Apli-
cacions Multiplaforma del 
Campus Professional de la 
UVic– i es van posar a treba-
llar en aquest projecte, que 
també a causa dels efectes 
de la Covid-19 ha tardat un 
any i mig a fer-se realitat. 
Els dos joves han creat una 
societat per tirar endavant el 
projecte, que per ara ofereix 
un catàleg d’11 plataformes 
digitals de l’àmbit de la 
música, el cinema, els esports 
i els llibres. “Ens vam adonar 

que per internet molta gent 
buscava persones amb qui 
compartir la despesa de les 
plataformes digitals i hi vam 
veure una oportunitat”, diu 
Vestit. 

A l’aplicació hi poden 
accedir tant els usuaris 

que ja estan subscrits a 
una plataforma digital i la 
comparteixen com qui vol 
fer-ne ús i pagar-ne la part 
proporcional”. El més comú 
és que qui pagui una plata-
forma vulgui accedir a altres 
i això li permet tenir un 

ampli ventall d’oferta a un 
preu molt més econòmic”, 
explica Garrote. També gesti-
onen les credencials de cada 
subscripció assegurant-ne la 
confidencialitat. Per ara ofe-
reix Netflix, HBO, Disney+, 
Spotify, Deezer, Tidal, Tidal 

Des del 2017 hi treballava amb un procés de cocreació i codisseny

Eumo_dc ha completat el disseny 
de la nova uniformitat de FGC

Vic

EL 9 NOU

L’empresa de disseny 
Eumo_dc ha completat el 
disseny de la nova unifor-
mitat dels treballadors de 
Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) 
que treballa a les línies de 
Barcelona-Vallès i Llobregat-
Anoia. Ara, els treballadors 

porten la roba dissenyada a 
través d’un procés de cocre-
ació que es va encetar l’any 
2017. En concret, es va tenir 
en compte l’opinió de tots 
els grups d’interès com ara 
escoles de disseny, empreses 
d’innovació i el mateix per-
sonal de FGC, ja que són els 
usuaris dels nous uniformes. 
Ells van anar exposant els 
requeriments essencials que 

havia de tenir la nova roba. 
Alhora, i sota la direcció del 
traspassat Jordi Cano primer 
i Albert Cano després, es van 
tenir en compte criteris de 
mobilitat amb perspectiva 
de gènere i els usuaris van 
poder donar la seva opinió 
a través d’una enquesta i 
visitant una exposició que es 
va fer i on es podien veure 
alguns prototips.

Com explica Albert Cano, 
“el contacte amb els usuaris 
era una oportunitat de fer 
créixer propostes i dotar 
d’arguments els canvis que 
s’havien de fer” i assegura 
que el procés ha estat “molt 
motivador”. Entre altres van 
participar en aquest procés 
l’escola Elisava en la direc-
ció d’art, LCI Barcelona en 
moda, Eurecat en tecnologia 
dels materials tèxtils, l’Es-
cola Frederic Mistral-Tècnic 
Eulàlia en la visió plàstica de 
l’univers d’FGC, la Universi-
tat Pompeu Fabra en l’apar-
tat de publicitat i la UVic en 
la realització del material 
promocional per part d’UMe-
dia. 

Última conferència 
del Fòrum FEC  
de la UVic-UCC

Vic El proper dimarts a les 6 
de la tarda es farà la darrera 
de les conferències del cicle 
“Cinc desafiaments fona-
mentals en el món d’avui i de 
demà”, que ha organitzat el 
Fòrum de la Facultat d’Em-
presa i Comunicació de la 
UVic-UCC. És la xerrada de 
David Casassas, membre de 
la xarxa internacional per 
la renda bàsica i professor 
de la UB, que analitzarà la 
vigència i els arguments de 
les propostes que avalen un 
ingrés bàsic per a tothom. 

Gerard Garrote, d’esquena, i Guillem Vestit, a la pantalla, són els dos fundadors de l’aplicació Sharingful

Hi-fi, Amazon Music, Google 
Play Music, Dazn i Nubico, 
però s’anirà ampliant segons 
la demanda dels usuaris. 
Actualment ja tenen usuaris, 
continuen treballant per 
millorar-la i preveuen obrir-
la “en un futur a la resta 
d’Europa”. 

Vestit i Garrote han desen-
volupat l’aplicació a quatre 
mans, des de la part tecno-
lògica que inclou el codi i el 
disseny de la plataforma fins 
a la creació del pla de negoci 
i el de màrqueting. Els ha 

ajudat la modalitat de TFG 
Innova que impulsa la Unitat 
d’Emprenedoria de la UVic 
i que ajuda precisament els 
alumnes a crear la seva prò-
pia empresa. En aquest sen-
tit, Raymond Lagonigro, un 
dels coordinadors del grau, 
remarca la importància que 
la formació sigui transver-
sal, en el sentit de fomentar 
“l’esperit emprenedor dels 
estudiants” i anar més enllà 
del grau.

Compartint plataformes digitals  
Dos exestudiants osonencs de Multimèdia de la UVic han llançat al mercat una aplicació 
que permet compartir continguts i despeses de les plataformes digitals que ja existeixen

Es diu Sharingful 
i ja compta amb 

11 plataformes de 
música, esports, 
cinema i llibres 
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Dijous i divendres es fan per setena 
vegada les votacions per triar els re-
presentants a les diferents organitza-
cions agràries catalanes. Per primer 
cop es farà via el vot electrònic, pre-
sencial o a distància. Per aquest mo-

tiu des d’EL 9 NOU hem fet les matei-
xes preguntes a quatre representants 
osonencs i ripollesos de les entitats 
que s’hi  presenten: Unió de Pagesos 
(UP), JARC, Asaja i UPA. Són les se-
güents: 1. Des de les darreres elecci-

ons, fa cinc anys, què ha millorat en 
el sector que no calgui reclamar ara? 
2. Hi ha elements nous de debat com 
l’ús de camps per a parcs solars foto-
voltaics. Es pot combinar això amb 
l’ús alimentari del sòl?  3. Quina so-

“Una de les solucions 
que veiem és acostar 
productor i consumidor”
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Josep Fatjó-Vilas, vicepresident d’Asaja a Catalunya, amb les ovelles que té a la finca de Les Vilas, a Rupit i Pruit

Vidrà

D.A.

S’ha avançat molt poc. No 
hi ha preus justos per al pro-
ductor i això comporta tanca-
ments d’explotacions.  

Sempre que es posin en 
terrenys no productius o 
teulades d’edificacions agrí-
coles i/o ramaderes. S’hauria 
d’aconseguir l’autoconsum.

L’administració fa més que 
temps enrere, però l’abandó 
de moltes zones i l’excessiu 
afany protector, juntament 
amb el descens de la cacera, 
comporta molta més fauna 
salvatge: voltors, cabirols, 
guilles, senglars, conills i... 
els que vindran. Caldria 
donar suport als caçadors, 
ja que són l’única manera 
d’aturar aquestes plagues. 
Abans es caçava per menjar 
o el valor econòmic de les 
pells. Ara no. A més, la caça, 

com a esport, no es practica 
suficient per les dificultats 
afegides que hi ha per part 
d’alguns sectors i els diners 
que val.

Hauríem de buscar una 
manera perquè tothom fes 
una bona gestió de la ferti-
lització. El que tenim ara es 
un control rigorós de com es 
gestiona la fertilització, crec 
que és excessiu. Si podem 
revertir la tendència i que hi 
hagi menys nitrats als aqüí-
fers, algunes de les mesures 
que hi ha ara es relaxarien.

Anem per parts: les admi-
nistracions no ens fan cap 
favor prenent mesures en 
contra de determinats tipus 
d’alimentació. El consumidor 
no té un perfil únic. Bo és 
respectar diferents tendènci-
es, però no ho són les imposi-
cions. D’altra banda, el sector 
lleter fa molt de temps que 
no cobreix costos i prova d’ai-

xò són les explotacions que 
tanquen. No són l’únic sector 
que ho passa malament. Tots 
sortim tocats pels preus i 
per la pandèmia, pels canvis 
d’hàbits socials i de vida. I 
finalment, si existeix un sec-
tor que ha demostrat la seva 
adaptació als canvis és, sens 
dubte, el nostre. Tan sols cal 
recordar com s’alimentaven 
els nostres pares i avis i l’ac-
tual.

Tot ajuda. Els darrers anys 
s’han tancat molts escorxa-
dors municipals que eren 
la solució al sacrifici dels 
productors d’oví i cabrum, a 
més d’altres espècies. Ara ha 
calgut tenir noves iniciatives 
per substituir-los. La venda 
de proximitat és una solució 
per acostar el productor al 
consumidor. No oblidem, 
però, que els preus venen 
fixats per les grans estructu-

res. Tornem a voltes amb els 
preus. Són la diferència entre 
viure o plegar. L’acostament 
consumidor-productor és 
una de les poques solucions 
que, ara per ara, veiem. Tam-
bé ho és mantenir el teixit de 
carnissers que són també els 
que coneixen el productor i 
el consumidor. El manteni-
ment d’aquests establiments 
és també un servei a la soci-
etat.

Josep Fatjó-Vilas és vicepresident d’Asaja

“Tret del sector porcí, els 
altres sectors estan igual   
o pitjor que fa cinc anys”
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Josep M. Camps, número 2 de la llista d’UPA, amb les vaques de llet que té a la seva explotació, El Montells 

Malla

D.A.

Referent a les darreres 
eleccions no es pot dir que 
el sector hagi millorat gaire. 
Tret del sector porcí, que por-
ta uns anys amb guanys, els 
altres sectors estan igual o 
fins i tot pitjor. Entenem que 
els sindicats amb representa-
ció pròpia o no han pogut o 
no han sabut transmetre les 
inquietuds del sector. 

Una cosa és la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques 
per a autoconsum, que per 
a això ja hi ha moltes teula-
des disponibles, i l’altra són 
macroprojectes que només 
enriqueixen més els fons pri-
vats i macroempreses que els 
instal·len.

El tema de la fauna salvat-
ge preocupa molt la gent del 
sector que està en la ramade-

ria extensiva i pastoreig així 
com per les destrosses als 
camps de conreu. Penso que 
l’administració hauria d’es-
coltar-nos més, ja que aquest 
és un problema que va en 
augment. 

El tema de les dejeccions 
ramaderes ja s’està tractant 
i treballant. Des del sector, 
tant els fabricants de pinso 
amb la reducció de nitrat 
com els ramaders estan fent 
moltes actuacions i grans 
inversions per millorar-ne els 
efectes. El que passa és que 
des de l’administració es pre-
nen mesures que, sovint, no 
concorden amb la realitat. És 
molt fàcil treure un decret, 
però abans caldria valorar 
més l’opinió del mateix sec-
tor. 

Les noves modes d’alimen-
tació entre la població són 
respectables. Ara bé, el que 

no pot ser és que per posar al 
mercat tots aquests nous pro-
ductes s’hagin de carregar el 
que s’ha fet durant molts i 
molts anys i que és el que ens 
ha alimentat fins ara. A més, 
l’alimentació que s’ha fet 
fins ara amb l’animal inclosa 
també és avalada pels nutri-
cionistes. 

Penso que el producte de 
proximitat és una bona solu-

ció, perquè dona riquesa a la 
gent del territori de forma 
directa. De fet, som els que 
treballem cada dia. De tota 
manera, encara penso que 
no se’ns valora prou des de 
la societat i això és el que 
s’ha de poder explicar i ense-
nyar a la gent. Des d’UPA 
s’ha reclamat recentment a 
tots els partits polítics amb 
representació al Congrés dels 

Diputats més contundència 
en les guerres de preus que 
es fan en les grans distribuï-
dores comercials cada vegada 
que hi ha una crisi. Acostu-
ma a passar amb el pollastre, 
la llet, els ous o l’oli. De fet, 
el sector de la llet ja ho està 
patint en els contractes, on 
se’ls està reduint encara més 
el marge per la competència 
entre distribuïdors. 

Josep M. Camps, número 2 a la llista d’UPA
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lució té l’augment de fauna salvatge 
com senglars o conills que fan malbé 
els cultius? 4. Cinc anys després el 
que sí ja hi ha és un decret de dejecci-
ons ramaderes i fertilització. Era ne-
cessari? Què en canviarien? 5. Sectors 

com el boví de carn o llet pateixen 
pels nous costums dels consumidors 
que ‘reneguen’ d’alimentació animal. 
Com s’han d’afrontar aquests canvis? 
6. La pandèmia ha posat en valor el 
sector alimentari i ramader. S’han 

tornat a activar petits escorxadors al 
territori perquè els més petits puguin 
tenir millor sortida dels seus pro-
ductes, però què pot fer el sector per 
mantenir la importància de protegir 
el camp i el sector alimentari?

“S’idealitza la vida al món 
rural però s’ha fet evident 
la manca de serveis bàsics”

Raquel Serrat, de Manlleu, amb els cavalls que cria a Pardines. És la responsable de Dona a Unió de Pagesos

Pardines

D.A.

Moltes de les reivindicaci-
ons de fa cinc anys continuen 
sent vigents: els preus justos, 
uns costos assumibles o una 
PAC per la pagesia són temes 
clau per a la viabilitat del 
sector.

El problema no és l’auto-
consum. Per UP, cal fer-ho 
amb una planificació respon-
sable, instal·lacions de petita 
dimensió, prioritzant les 
teulades i amb la implicació 
de la gent del territori, per-
què no es diu però la pèrdua 
de parcel·les agràries suposa 
pèrdua de l’estoc de carboni 
al sòl, de biodiversitat i de 
manteniment del mosaic 
agroforestal per a la preser-
vació dels incendis forestals. 

Evidentment que no fa 
prou, perquè si no ja no seri-
en plagues. Aquesta gestió 

ineficient comporta que 
els pagesos hem d’assumir 
costos que no ens toquen. 
Tenim problemes tant amb la 
fauna cinegètica, que depèn 
del Departament d’Agricul-
tura, com amb les espècies 
protegides (voltor, os...), que 
depenen del Departament de 
Territori. Fa anys que s’ha de 
redactar la nova llei catalana 
de caça. Es diu, es diu... però 
ningú fa res. Nosaltres farem 
una proposta perquè la mala 
gestió de la fauna ens afecta 
a tots, no només a la pagesia. 

Unió de Pagesos ha pre-
sentat moltíssimes esmenes 
al decret des del primer 
moment. Aquí a Catalunya 
acabem sent “més papistes 
que el papa” i ens volen 
imposar unes obligacions 
addicionals més enllà de les 
europees i hem demanat 
que es promulgui un decret 
llei per deixar sense efecte 

aquestes obligacions addici-
onals i que es deixi almenys 
fins al 2028 l’assoliment de 
la resta d’objectius ambien-
tals i de gestió agronòmica.

Els nous costums dels con-
sumidors els hem d’afrontar 
com un repte més. I el que 
no admetrem de cap de les 
maneres és la criminalització 
que patim com a pagesos. 
Per desenvolupar la nostra 
activitat complim tota una 

sèrie de normatives europe-
es, estatals i autonòmiques 
en temes de benestar ani-
mal, traçabilitat, seguretat 
alimentària, tractaments 
sanitaris i sanejaments que 
garanteixen que arriben al 
consumidor aliments 100% 
sans, segurs i sostenibles. 

S’idealitza la vida al món 
rural, però això no deixa 
de ser una imatge de Walt 
Disney que no és la realitat. 

La pandèmia ha fet evident 
la manca de serveis al món 
rural. Els serveis tecnològics, 
els sanitaris, els educatius, el 
transport públic... han estat 
els més afectats en aquestes 
zones. Un altre dels nostres 
objectius és acabar amb els 
actes d’incivisme que patim 
quan s’accedeix als espais 
naturals que no respecten la 
propietat privada ni els nos-
tres animals. 

Raquel Serrat és la responsable de Dona d’UP

“La fauna salvatge ha 
proliferat fins a densitats 
totalment inassumibles”
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Jordi Prat, amb les seves vaques, a l’explotació que té a Sant Hipòlit de Voltregà

Sant Hipòlit de Voltregà

D.A.

Es podria dir que s’ha 
millorat en formació i inno-
vació tecnològica a les explo-
tacions agràries, però això 
no significa que no s’hagi de 
continuar reclamant suport 
i ajuda per al sector, perquè 
queda molt per avançar. El 
sector fa un gran esforç per 
adaptar-se als reptes del 
canvi climàtic i complir amb 
els objectius de desenvolu-
pament sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030, així com la 
reforma de la PAC que entra-
rà en vigor partir del 2023.

Des de JARC estem a favor 
de les energies renovables 
basades en un model de pla-
nificació responsable, que 
respecti el valor paisatgístic, 
ambiental i agrari. Ens mos-
trem en contra d’un model 

de concentració massiva de 
centrals eòliques i solars i 
apostem per l’ús de les teula-
des i també de les plantes de 
biogàs. 

Creiem que hi ha hagut, i 
hi ha, una manca d’actuació 
per part de l’administració 
en relació amb la gestió de 
la fauna salvatge, que ha 
permès proliferar la fauna 
fins a unes densitats total-
ment inassumibles pel medi 
natural. Això provoca grans 
afectacions en els conreus 
i un elevat risc sanitari, i 
posa en perill la viabilitat de 
les explotacions. No es pot 
deixar caure tot el pes de la 
gestió en els caçadors, cada 
vegada amb menys efectius i 
que fan una activitat d’oci, i 
tampoc als agricultors. 

El sector ha fet moltes 
inversions en matèria de 
producció sostenible i 

millora de la gestió de les 
dejeccions. El decret aprovat 
i les seves normatives com-
plementàries ens han afegit 
multitud d’obligacions i trà-
mits que dificulten en gran 
mesura l’activitat agrària. 
Evidentment, canviaríem 
molts aspectes del decret, 
començant per l’assignació 
del nitrogen de referència 
així com l’actualització dels 

coeficients de nitrogen gene-
rat pel ramat, ja totalment 
obsolets, per a la millora de 
les dietes dels animals.

Des de la nostra sectorial 
del boví de carn i de llet, 
reclamem amb insistència 
que es destini més pressu-
post per a campanyes publi-
citàries per posar en valor 
la dieta mediterrània i les 
importants propietats dels 

seus productes. També dema-
nem canvis normatius (amb 
sancions) per protegir-nos 
dels atacs a les granges i de 
les difamacions que efectuen 
els grups animalistes.

Ha calgut una pandèmia 
perquè la societat visualitzés 
que el camp no ha parat. Però 
encara queda un llarg camí 
que valori més el productor 
local.  

Jordi Prat forma part de la candidatura de JARC
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A l’esquerra, trànsit de gent entre una plaça i una altra dissabte al matí. El públic va ser constant, però sense aglomeracions. A la dreta, l’àmplia exposició de vehicles per oferir distàncies

Una fira de mínims, però fira al cap i la fi
Primer cap de setmana amb afluència de públic constant però moderada del tradicional certamen de les 40 Hores a Ripoll

Ripoll

Jordi Remolins

La impossibilitat de celebrar 
la Fira de les 40 Hores de 
2020 ha afavorit una rein-
venció de l’edició actual a 
través dels tastets de Mer-
cats de les 40 Hores. El plan-
tejament durant diversos 
caps de setmana ha acabat 
representant un alleuja-
ment de cara a recuperar en 
un futur pròxim el format 
habitual d’aquest certamen. 
La jornada de dissabte va 
retornar parcialment el 
regust firal al barri vell del 
municipi. Aprofitant la cele-
bració del mercat setmanal, 
que aquesta setmana a més 
acollia de nou les parades de 
productes no alimentaris de 
la plaça de la Llibertat, es va 
fer un mercat alimentari de 
proximitat a la veïna plaça 
Sant Eudald. Productors de 
l’entorn van portar-hi les 
seves propostes d’aliments 
i begudes i algunes parades, 
com la de la cervesera Mine-

ra, van haver de fer-ho sense 
el sortidor que habitualment 
oferia cervesa per consumir 
presencialment, però en 
canvi podia vendre-hi altres 
productes del seu catàleg.

L’afluència de públic va 
ser constant però moderada 
durant tota la jornada, for-
ça d’acord amb la voluntat 

que no es produïssin aglo-
meracions a les diferents 
parades. A banda d’aquests 
mercats també es va fer el 
de vehicle nou i km 0, que 
es va establir a les places de 
l’Ajuntament i Abat Oliba, 
amb diversos expositors del 
sector de l’automoció, i que 
es va perllongar també al 

diumenge al matí. Durant la 
jornada dominical també es 
va recuperar una edició d’Els 
Encants de Ripoll, un mercat 
de segona mà a la Devesa 
del Pla, on es poden trobar 
habitualment tota mena 
de productes a bon preu i 
complicats d’adquirir en 
els comerços actuals. Paral-
lelament es va donar contin-
gut cultural a la jornada firal 
central amb la representació 
de Les vacances de Madame 
Roulotte, de la companyia La 
Bleda, que es va establir per 
una hora de la tarda de dis-
sabte a la plaça Gran. Curio-
sament i malgrat les adver-
tències dels meteoròlegs, 
aquest any el temps ha estat 
esplèndid, molt diferent dels 
habituals xàfecs d’anteriors 
edicions.

Durant el proper cap de 
setmana i el segon d’abril es 
faran més tastets, que tenen 
la voluntat de mantenir viu 
l’esperit de la Fira de les 40 
Hores, en espera de recupe-
rar-la tal com era.

El bon temps va 
acompanyar el 

primer dels tres 
tastos de fira 

previstos 

Taller de capacitació 
integral per entrar al 
món laboral, a Torelló

Torelló L’Ajuntament de 
Torelló ha organitzat un 
taller de 23 hores sobre capa-
citació integral per entrar 
al món laboral que té com 
a objectiu que les persones 
professionals que estiguin en 
situació de recerca de feina o 
redefinició del seu projecte 
i inscrites al Servei Local 
d’Ocupació de la xarxa Xaloc 
puguin millorar les seves 
competències. Les sessions 
es combinaran en format en 
línia i presencial a l’edifici de 
la Cooperativa. 

El DARP paga  
els ajuts associats  
al boví d’engreix

Vic/Ripoll El DARP va fer 
divendres el pagament del 
90% dels imports dels ajuts 
associats al sector de boví 
d’engreix per un import 
de 5.247.944 euros a 2.004 
destinataris. A 16 d’aquests 
beneficiaris se’ls ha pagat 
172.648 euros pels ajuts amb 
drets especials de 2014. Els 
ajuts s’han calculat a partir 
d’un valor unitari provisional 
per animal de 28,53 euros si 
és nascut i criat en la matei-
xa explotació i de 15,85 si 
només s’ha criat.  

Bon Preu adapta la 
seva targeta client 
al sistema Braille

Les Masies de Voltregà Les 
botigues Bonpreu i Esclat 
tindran ja a partir d’aquest 
mes de març les noves targe-
tes client adaptades al siste-
ma Braille per a les persones 
amb discapacitat visual. La 
targeta s’ha fet amb l’asses-
sorament i validació de la 
Comissió Braille espanyola 
de l’ONCE. Aquesta entitat 
té afiliades 11.000 persones 
cegues o amb discapacitat 
visual greu a Catalunya. Bon 
Preu ja havia adaptat els fulls 
promocionals als cecs.
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Clara Peya, en un dels primers con-
certs de la gira del seu àlbum ‘Perifè-
ria’, tancava divendres les actuacions 
presencials de #Ambveudedona, un 

itinerari de propostes en clau de gè-
nere que L’Atlàntida de Vic ha assajat 
i que vol repetir. El cap de setmana 
d’arts escèniques ha tingut altres mo-

ments rellevants com l’inici de l’ac-
tivitat escènica al Teatre Centre de 
Manlleu –ja dotat de tot l’equipament 
tècnic– amb el Festival Flamenc.

Veus de dona i nous públics
#Ambveudedona, l’itinerari de L’Atlàntida amb perspectiva de gènere, ha atret més de 2.000 espectadors

Vic

Jordi Vilarrodà

Més de 2.000 espectadors, 
quan falta acabar de tancar 
les dades, hauran vist al llarg 
de les últimes setmanes 
alguna de les propostes de 
#Ambveudedona, que L’At·
làntida ha programat des de 
mitjans de febrer. El concert 
de Clara Peya, divendres, 
tancava els espectacles pre·
sencials, i el del trio Marala, 
aquest dijous, ho farà amb 
els de la Sala 4, la programa·
ció en streaming. En total 
hauran estat sis les propostes 
que s’hauran pogut veure 
en aquesta iniciativa que els 
responsables de L’Atlàntida 
s’estimen més designar com 
un itinerari que com un cicle 
i que s’organitza entorn de la 
perspectiva de gènere .

Aquesta primera experièn·
cia “ha de tenir continuïtat”, 
afirma Montse Catllà, direc·
tora de la Fundació L’Atlàn·
tida. #Ambveudedona “fa de 
la cultura un espai de cons·
ciència social, mobilització 
i activisme” sense que això 
vulgui dir renunciar a la qua·
litat, fins i tot la més estèti·
ca. Catllà posa l’exemple, en 
aquest sentit, d’Elektra25, 
de la companyia sevillana 
Atalaya Teatro, que, a més, 
estava d’estrena a Catalunya. 
Els dos milers d’espectadors 
del cicle inclouen també els 
que s’han pogut seguir en 
streaming, al principi i al final 
de l’itinerari. Des de L’At·
làntida destaquen que entre 
aquests espectadors hi ha 
una part remarcable de nous 
públics. “No és la tendència 
que s’ha observat en aquest 
temps de pandèmia, perquè 
en general el públic que ha 
tornat a omplir les sales és el 
més militant”, diu Catllà.

El cicle ha permès també 
explorar nous formats, sobre·
tot en teatre, associats a una 
recerca documental prèvia, 
com ha estat el cas d’Encara 
hi ha algú al bosc, sobre les 
dones que van ser víctimes 
de la guerra de Bòsnia, o La 
guerra no té rostre de dona, 
amb testimonis de víctimes 
de la Segona Guerra Mundi·
al. Altres espectacles que s’hi 
han pogut veure han estat 
Accions de resistència, de 
Susanna Barranco, i Conver-
ses amb el meu úter, de Núria 
Planes. 

Vic

J.V.

Hi va haver uns quants 
moments màgics, en el con·
cert a L’Atlàntida, divendres 
passat. I un d’aquests va ser 
quan Clara Peya, sobre la 
plataforma on tenia instal·
lat el piano de paret, va 
quedar sola tocant. La resta 
de músics havien quedat a 
les fosques i ella, il·luminada 
només per la llum que sortia 
de dins mateix de la petita 
caixa del piano, tocava d’es·
quenes al públic. Hi havia 
silenci –és el que correspon 
en un moment així– però era 
un silenci dens, fet de totes 

les emocions individuals 
que la pianista i compositora 
havia anat despertant fins 
aquell moment de l’actua·
ció, i que es condensaven  
en una comunió de tots els 
espectadors que omplien 
l’aforament màxim permès a 
la Sala Ramon Montanyà. El 
piano i Clara Peya eren com 
el punt de fuga on tot con·
fluïa. El final de la peça va 
ser un esclat d’aplaudiments, 
com un alliberament de sen·
timents continguts. 

Si s’arriba a aquest punt, 
més o menys cap a mig con·
cert, és perquè s’ha treballat 
des del principi en la creació 

d’una atmosfera. Perifèria és 
un treball ple d’intencionali·
tat, combatiu fins i tot, però 
al lloc on Clara Peya vol anar 
s’hi arriba pel camí de l’emo·
ció. Tot hi ajuda, començant 
per la seva música, seguint 
per les lletres admirablement 
cantades per Enric Verda·
guer, continuant per l’acom·
panyament de Vic Moliner 
al baix i Didak Fernández a 
la percussió, i acabant per la 
il·luminació íntima i l’esceno·
grafia en què el centre és buit 
i els músics són al voltant. És 
a dir, a la Perifèria. 

L’inici del concert, igual 
que el del disc, va ser amb 

Clara Peya, o l’emoció combativa
La gira de ‘Perifèria’ passa per Vic, en un concert que omple la sala gran

Quién se atreve a hablar, 
seguit de La Niña, que ha 
estat el primer senzill. Quan 
ens crèiem àngels, Huracán, 
Sonrío para no llorar, Ni el 
mar o Con los ojos cerrados 
dibuixaven el recorregut 
complet pel nou treball, tot 
i que Clara Peya va rescatar 
també escadusseres peces 
d’anteriors àlbums com 
Cara a cara (d’Estómac). 
Però com que a les perifè·
ries cal anar·hi amb alguna 
cosa més que música, els 
quatre intèrprets es conver·
tien en reflex de reivindi·
cacions de manera literal. I 
en un moment del concert, 
després d’interpretar Mujer 
frontera, d’esquenes també 
al públic, feien que els seus 
vestits blancs fossin panta·
lla per projectar un vídeo 
del col·lectiu Jornaleras de 
Huelva en Lucha. El concert 
es va acabar amb Si la luna, 
també del nou treball. 

MARALA, AquEST 
DIJouS

#Ambveudedona s’aca·
barà dijous, a la Sala 4 de 
L’Atlàntida, amb A cau 
d’orella, que es podrà veu·
re en streaming a les 8 del 
vespre. Selma Bruna, Clara 
Fiol i Sandra Monfort (de 
Catalunya, Balears i el País 
Valencià) són les tres dones 
que integren aquesta for·
mació, que vincula la seva 
proposta als cants tradi·
cionals. Les acompanyarà 
Apel·les Carod al violí i 
mandolina. El concert s’ofe·
reix en so binaural (captat 
en 360º, el més semblant 
possible a l’oïda humana) 
i en col·laboració amb el 
Castelmaine State Festival 
d’Austràlia, que l’emet el 
mateix dia. 
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Clara Peya, tocant un piano de paret, en el concert que divendres va omplir la Sala Ramon Montanyà

La façana s’ha tenyit de color lila
Vic Durant les setmanes que ha durat l’itinerari 
#Ambveudedona, la façana de L’Atlàntida s’ha 
il·luminat amb diferents tonalitats de color lila, per 
significar “que alguna cosa extraordinària estava 
passant a dins”. El títol del cicle apareixia en la part 
més elevada de l’edifici, la de la caixa escènica. L’any 
passat, L’Atlàntida també es va il·luminar de blau en 
homenatge als sanitaris que lluitaven contra la pan·
dèmia, i coincidint amb els dies en què s’esqueia el 
desè aniversari de l’auditori de Vic. quan aquest es 
va poder celebrar finalment, el passat setembre, es 
va utilitzar la mateixa façana de la caixa escènica per 
presentar·hi un espectacle de dansa vertical. A
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31è Cicle de Concerts de 
Manlleu. Tempus Trio. 
Maria Tió (violí), Ferran 
Bardolet (violoncel) i 
Ricard Rovirola (piano).  
Auditori Antiga Caixa 
Manlleu. Dissabte, 20 de 
març de 2021. 

Manlleu

Montserrat Rius

Ple covidià a l’Auditori de 
la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu dissabte al vespre 
per escoltar Tempus Trio, 
en el concert organitzat 
pels Amics de la Música de  
Manlleu que obria el cicle 
d’aquest any. Des d’ara fins 
al desembre, si les circums-
tàncies són propícies, hi hau-
rà concerts a Manlleu. 

El Tempus Trio, nascut 
no fa pas gaire temps, està 
format per tres grans i repu-
tats músics: la violinista, i 
fundadora del grup, Maria 
Tió; el violoncel·lista Ferran 
Bardolet, i el pianista Ricard 
Rovirola. Tres compositors 
en el programa com tres sols. 
El Trio núm. 28 en Si bemoll 
major, ‘Sonatensatz’, una 
peça composta quan Franz 
Schubert tenia 15 anys, va 
encetar el concert. I amb la 
interpretació del trio musical 
ja vam saber que allò prome-
tia i molt, amb naturalitat 
i un fraseig clar, nítid, una 
sonoritat forta i una gran 
compenetració entre els tres 
músics. 

Seguia després l’obra que, 
personalment, em va colpir 
més en el sentit més positiu. 

El Trio núm. 1 en Re, op. 8 
de Dimitri Xostakòvitx, una 
sorprenent i madura obra 
del compositor rus, que la va 
escriure en aquest cas només 
amb 17 anys. La música de 
cambra va sonar commove-
dora, meravellosa, brillant, 
un joc amb un fraseig molt 
clar i sobretot emotiu, amb 
un so vibrant i expressiu. 
Una confluència d’excel·lent 
tècnica amb sentiment que 
va fer que sonés superba. 

Tancava el concert el Trio 
núm. 1 en Re menor de Felix 
Mendelssohn, una peça gens 
fàcil, sobretot per al piano. 
Un gran marc, un fons de 
piano i dues veus extraor-
dinàries, la corda. Una gran 
harmonia entre el violí i el 
violoncel, sobretot en l’en-
trada inicial. El segon movi-

ment, un altre dels moments 
estel·lars del concert, l’Ada-
gio con molto tranquillo, era 
ple de matisos i cada frase 
era un regal.  

Gran solvència interpreta-
tiva i tècnica del grup Tem-
pus Trio, que fan bon treball 
en equip, interactuen entre 
ells i es nota que se senten 

molt còmodes interpretant 
junts, fet que es nota en el 
resultat final de la interpre-
tació, sòlida i brillant. Un bis 
amb la música de Robert Ger-
hard del qual no van poder 
homenatjar l’any passat en 
el cinquantè aniversari de la 
seva mort va tancar la vetlla-
da. Amb gust de mel.
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Maria Tió, Ricard Rovirola i Ferran Bardolet, durant el concert a Manlleu

Tres músics, tres compositors
Tempus Trio va encetar el 31è Cicle de Concerts de Manlleu 
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Vida i mort, amb Pep Cruz i Alba Pujol
Vic Dins la denominació de teatre documental o vivencial, 
Aquest país no descobert –que dissabte va arribar a L’Atlàn-
tida– parla de les darreres setmanes de vida del professor 
Josep Pujol, mort el 2019 a causa d’un càncer. El guió es 
va confeccionar a partir de les converses mantingudes per 
Pujol amb la seva filla Alba Pujol –actriu, poeta i dramatur-
ga– i amb Àlex Rigola, autor i director de l’obra. Es tracta, 
doncs, de l’homenatge de la filla, en una obra on s’inter-
preta a ella mateixa conversant amb el seu pare, paper 
representat per Pep Cruz. Tal com expressa el fragment de 
Hamlet shakespearià convertit en títol, se centra en la mort 
i, consegüentment, també en la vida. S’hi donen a conèixer 
idees del pare, com ara la seva oposició a l’individualisme 
neoliberal, la crítica a vaques sagrades com Jean Paul Sartre 
o a la generació de les revoltes dels anys 60 i 70. També 
s’introdueix una gravació al doctor Enric Benito, oncòleg, 
on parla de les actituds davant la mort i dona consells per 
ben morir, en sentit humanista i al marge de les creences 
de cadascú. Els dos actors reprodueixen el seu paper amb 
convicció i aconsegueixen donar la sensació d’autenticitat. 
El tractament és valent, sense dramatismes, emotiu i fins i 
tot amb tocs d’humor. L’escenografia és simple, i en destaca 
el vestuari: el pare vesteix de carrer, informal, i la filla amb 
la màscara i la granota de la Dansa de la Mort de Verges. Al 
llarg de l’obra es dona un cert protagonisme a la veu dels 
poetes, des de Glòria Fuertes fins a Gil de Biedma, i aca-
bant amb Peter Handke. El silenci durant la representació 
i la calidesa dels aplaudiments corroboren l’acceptació del 
públic. Amb tot, si bé no es pot evitar que les referències 
poètiques siguin d’autors en llengua castellana, perquè el 
pare pertany a una generació gairebé sense referents cata-
lans, és una llàstima que el poema de Handke –austríac– no 
hi aparegui en català. C.R.
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El flamenc ‘reestrena’ el Centre
El Festival Flamenc, dissabte, va ser el primer espectacle que es feia al teatre de Manlleu equipat amb llum i so

Manlleu

Jacinto López 

Un any sense flamenc en 
directe per als aficionats 
de la Penya Flamenca de 
Manlleu és molt de temps i 
això es notava dissabte, fins 
i tot abans d’entrar al Teatre 
Centre de Manlleu, amb els 
aficionats que semblaven 
estudiants de primària abans 
d’un examen.

El cartell del 34è Festival 
de Flamenc de Manlleu, que 
s’havia d’haver celebrat al 
juny del 2020, era impressi-
onant, amb Israel Fernández 
i Francisco Escudero, El Per-
rete, al cante, i al toque, Juan 
Gómez Chicuelo i Rubén 
Lara. I a poc a poc el teatre 
es va anar ocupant de mur-
muris, de les salutacions dels 
aficionats, per fer una nit de 
flamenc segur, més quan el 
festival era un homenatge a 
les víctimes de la Covid-19 i a 
tot el personal sanitari.

El Perrete és d’aquests can-
taores joves que si tanques 
els ulls sembla que estàs 
escoltant els mestres clàssics, 
que han anat conformant 
aquest art universal que és 
el flamenc. Amb Chicuelo es 
van acoblar com si portessin 
actuant junts tota la vida.

Va començar el de Badajoz, 
a pèl, dret, amb uns cantes de 
laboreo com a carta de pre-
sentació, i el públic va ende-
vinar que seria una gran nit 
de flamenc. Després, unes 
granaínas, acabades amb fan-
dangos abandolaos. Va conti-
nuar amb tangos d’Extrema-
dura, i una seguiriya que va 
fer “que  el corazón le pidiera 
salir por la boca”. I gairebé 
sense respirar ens va portar 
a uns cantes de Levante, pal 
que domina a la perfecció, 
i per acabar ens va regalar 
fandangos on homenatjava 
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Francisco Escudero, ‘El Perrete’, durant la seva actuació al Festival Flamenc amb Juan Gómez, ‘Chicuelo’, al ‘toque’

Caracol, Marchena i Porrina.
L’estampa d’Israel Fernán-

dez, cantaor de Toledo, era 
un indici del flamenc que 
porta a dins: cabellera negra, 
la seva camisa de lunares, or 
en els seus dits. Uns cantes 
de Levante van mostrar les 

possibilitats de la seva veu, 
tot i que el so del teatre va 
començar a donar senyals de 
perill. Tot i això es va arren-
car amb una emotiva soleà, 
Cuando murió mi mae con 
mi pañuelo tape su cara..., i 
al final els problemes de so 

van tornar. Però quan la tec-
nologia falla, neix la màgia: 
Israel i Rubén, en lloc d’ar-
ronsar-se, van donar un pas 
endavant, es van posar a la 
vora de l’escenari, a pèl, sen-
se micròfons, i van regalar 
al públic un final de festival 

únic, un regal que tots els 
aficionats guardaran en els 
seus cors tota la vida. Pri-
mer va ser amb uns tientos 
rematats per tangos, que van 
fer que el públic s’aixequés 
dels seus seients, lliurat a 
aquests dos grans artistes, en 
una comunió perfecta. Van 
seguir uns cants per buleria 
sense pèrdua, amb l’essència 
de Pastora Pavón, i per al 
final, uns fandangos: “Con mi 
pañuelo yo sequé las lágrimas 
de tu cara, al despertarme por 
la mañana, yo con devoción lo 
besé y no quería que se seca-
ra…”. I ningú volia que s’aca-
bés, però així va ser, tot el 
públic –dempeus– va aplau-
dir aquesta nit de flamenc, 
on tots i cada un dels artistes 
ho van donar tot.

La nit, presentada per 
Antonio López, no hauria 
estat completa sense ball. 
Enmig dels dos cantaores 
s’havia pogut gaudir de les 
professores de la penya 
Marina Parra i Maria de la 
Mar Cobo, acompanyades 
al cante per Ana Brenes i al 
toque per Adán Pérez. Maria 
de la Mar Cobo va mostrar 
les ganes que tenia d’escena-
ri, i els seus peus, de vegades 
amb força i de vegades amb 
suavitat, feien que l’adrena-
lina i l’embruix arribessin als 
espectadors. Marina Parra va 
desbordar d’energia l’esce-
nari amb unes alegrías i un 
magistral maneig del traje de 
cola. 

El Teatre Centre, a 
punt per funcionar 

Manlleu Malgrat el proble-
ma que fa afectar el so del 
Festival Flamenc, aquest ha 
estat el primer espectacle 
que ha acollit el Teatre Cen-
tre de Manlleu una vegada 
acabada la instal·lació dels 
equipaments tècnics que hi 
mancaven. A partir d’ara, la 
sala queda en condicions per 
poder-ne fer un ús regular, 
dos anys i dos mesos després 
que es fes una primera reo-
bertura d’urgència, el desem-
bre de 2018, condicionada 
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Cicle de cinema 
sobre drets i dones,   
a Campdevànol

Campdevànol Amb la 
projecció de La meva pell 
continua aquest dilluns el 
cicle de cinema sobre drets 
de les dones que té lloc al 
Centre Cívic La Confiança 
de Campdevànol. El cicle es 
porta a terme amb el suport 
del festival Terra Gollut, que 
té l’epicentre al Ripollès. La 
sessió sobre aquest film, que 
parla de dones d’altres paï-
sos i cultures que arriben a 
Catalunya, comptarà amb la 
presència del seu productor, 
Pep Cabayol. 

Quan falla la 
tècnica, neix la 
màgia: els dos 

‘cantaores’ van 
continuar ‘a pèl’

per no perdre una subven-
ció. El proper pas consistirà 
ara en l’adequació de les 

sales d’assaig i una sala de 
petit format, a les plantes 
superiors. 

De l’estudi de Centelles als Gaudí
Centelles El productor musical Alfred Tapscott, que 
té el seu estudi a Centelles, és l’autor de la banda 
sonora La vampira de Barcelona, guardonada aquest 
diumenge amb el Gaudí a Millor Pel·lícula. El film 
dirigit per Lluís Danés i protagonitzat per Roger 
Casamajor, Nora Navas, Bruna Cusí, Francesc Orella, 
Sergi López i Mario Gas es basa en la història real 
d’Enriqueta Cusí, una dona de Barcelona que va ser 
acusada de segrestar i assassinar infants a principis 
del segle XX. La macabra trama amagava, en realitat, 
els vicis d’una part de les elits socials de la ciutat. 
Tapscott (a la fotografia) va compondre la música del 
film a Centelles, des d’on treballa en projectes inter-
nacionals i va comptar, entre d’altres, amb la veu de 
Gemma Humet, també afincada a la vila. El compo-
sitor barceloní ha estat autor, entre d’altres, de les 
bandes sonores de sèries de televisió amb participa-
ció osonenca com Natura sàvia o Bricoheroes. 
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Manlleu

EL 9 NOU

A Santa Maria de Manlleu es 
guarden alguns dels passos 
o misteris de la multitu-
dinària processó del Sant 
Enterrament que s’havia fet 
el Dijous i, en els darrers 
anys, el Divendres Sant. 
Enguany, fa mig segle que ja 
no se celebra i la iniciativa 
municipal Temps x Temps va 
acollir l’efemèride per visitar 
aquells passos immòbils. El 
gestor cultural especialit-
zat en religiositat popular 
Joan Arimany i Juventeny 
va conduir la sessió aquest 
dissabte. 

D’entre les diverses formes 
de representar la Passió de 
Crist per Setmana Santa, 
Manlleu havia destacat per 
la processó del Sant Enterra-
ment. L’any 1917, la burgesia 
industrial d’aleshores va 
promoure la representació 
d’un seguici urbà amb dife-
rents passos o misteris que 
representaven les darreres 
hores de Jesús. La Guerra 
Civil va estroncar, a partir 
de l’incendi del temple par-
roquial, l’evolució d’aquesta 
manifestació de devoció 
popular en clara progressió. 
El darrer seguici va tenir lloc 
l’any 1970, els dos següents 
s’havia organitzat però la 
pluja en va impedir la sortida 
i ja no es va constituir mai 
més. El 1971, fa mig segle, va 
ser el primer sense processó. 
Curiosament, l’any següent 
també va ser l’últim cop que 
va sortir la de Vic –en aquest 
cas, recuperada el 1981.

A partir de 1939, la religi-
ositat pròpia de la ideologia 
franquista va recuperar i 
impulsar la visualització, 
en format d’escultures tri-
dimensionals, la tradició 
sobtadament desapareguda 
al principi de la revolta mili-
tar i l’incendi de l’interior 
dels elements religiosos. Des 
d’aquell moment, any rere 
any, la ressuscitada Confra-
ria de la Preciosíssima Sang 
va proporcionar una notable 
empenta a la processó del 
Sant Enterrament. Amb 
aquest objectiu, es van invo-
lucrar els col·lectius laborals 
que, generats a partir del 
Sindicat Vertical, aplegaven 
els treballadors dels sectors 
laborals predominants. 

Després d’una introducció 
històrica i la corresponent 
contextualització en la 
devoció popular, Arimany 
va acompanyar els parti-
cipants per cadascun dels 
passos ubicats al temple. 
Precisament, els tres pri-
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Joan Arimany va anar mostrant, dissabte, els passos de la processó. En primer terme, a l’esquerra, el de la Mare de Déu Adormida que es treia per al festa major

Passos que ja no passen
Una visita guiada a Santa Maria rememora els 50 anys de la ‘desaparició’ de la processó de Manlleu

mers a recuperar-se després 
de la Guerra Civil formen 
part de les peces artístiques 
permanents del temple de 
Santa Maria. L’any 1943 es 
va estrenar el Crucificat; de 
1939 a 1942 es va utilitzar el 
Sant Crist originari de Rupit 
i que havia estat conservat a 
Manlleu durant el conflicte, 
però des d’aleshores se’n va 
utilitzar un de propi, obra de 
l’escultor manlleuenc Ramon 
Pujol. L’any següent, es 
comptava amb el Crist jacent 
o Sant Sepulcre, de l’escultor 
barceloní Josep M. Camps. 
Quatre edicions després, el 
1948, es feia circular la Mare 
de Déu dels Dolors, de l’es-

cultor Manel Martí, que es 
va inspirar en la que hi havia 
abans de la Guerra Civil a 
la capella del Santíssim; la 
resta de l’any se situava on 

es pot veure actualment, en 
una capella lateral projectada 
per l’arquitecte vigatà Josep 
M. Pericas. En un magatzem 
que forma part de l’edifici 
eclesiàstic, en petits grups es 

van poder veure el Natzarè, 
estrenat el 1949, realitzat per 
l’escultor Silvestre Blasco, 
patrocinat pel col·lectiu de 
joves manlleuencs. Aleshores 
se sumaven a la processó dos 
col·lectius de gran capacitat 
econòmica: els obrers de la 
metal·lúrgia o Elois, organit-
zats en la Confraria Menor 
de Sant Eloi, s’incorporaven 
al seguici el 1950 amb el 
pas de l’Oració de Jesús a 
l’Hort; dos anys després, els 
components del gremi del 
sector tèxtil o Clarets estre-
naven el pas de la Verònica. 
Aquests dos darrers, com si 
hi hagués competència entre 
els dos sectors laborals, es 
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Els passos de la processó del Sant Enterrament preparats, a la plaça de Dalt Vila, per desfilar, a la dècada dels 50

La processó 
havia aplegat 

fins a un miler 
de figurants

van encarregar a l’escultor 
manlleuenc Josep Viladomat, 
que ja comptava amb una 
gran fama. El darrer pas que 
va formar part de la desfi-
lada era d’un altre escultor 
local, Ramon Pujol, amb la 
Coronació d’espines que va 
patrocinar el sector agrícola i 
ramader de la població.

La processó manlleuenca 
havia aplegat fins a un miler 
de figurants en els anys més 
esplendorosos. A part dels 
passos esmentats, hi havia 
el de la Soledat, de l’escultor 
barceloní Josep M. Camps 
i patrocinat pel col·legi La 
Salle, estrenat el 1950, i el de 
l’Assotament, que aplegava 
obrers i patrons d’indústries 
diverses, creat per l’artista 
Josep Comas, inaugurat el 
1952. Entre els diversos 
passos acompanyats per un 
bon grup de pietosos devots, 
altres figures de la Passió 
feien camí des de Dalt Vila 
tot circulant pels carrers 
paral·lels a la plaça Fra Ber-
nadí i retornant al temple 
parroquial. Aquesta manifes-
tació popular forma part del 
record de la gent de Manlleu 
de més edat i que la va viure 
amb gran expectació; fins 
i tot, era motiu d’atracció 
de visitants d’altres pobla-
cions. La raó concreta de la 
seva definitiva desaparició, 
primer a causa de la pluja i 
després del desànim entre 
els organitzadors, no ha estat 
clara per ningú ni tampoc 
pels assistents a la visita. 
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Les escoles visiten

17 alumnes de 4t B de l’escola Guillem de Mont-rodon, de Vic, van visitar el 
Grup EL 9 NOU.
La visita es va fer tenint en compte totes les mesures de seguretat.
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Sobremunt

Miquel Erra

Sobremunt tornarà a tenir 
restaurant; i una mica més i 
tot. La Roca, una petita masia 
del segle XVIII situada al 
mig del poble, reprèn la seva 
històrica funció hostalera, 
però ho fa amb un projecte 
singular que pren forma de 
cooperativa i que vol anar 
més enllà d’un simple espai 
on entaular-se. Iris Camps 
i Yolanda Rosell, veïnes de 
Perafita, són les impulso-

res de La Roca Gastrocoop 
Natural, SCCL, nom que 
pren un negoci que neix 
amb esperit de comarca i els 
braços oberts. Divendres el 
presenten als veïns del poble 
i l’endemà ja obriran fogons, 
plantant cara a la pandèmia.

Yolanda Rosell, filla de 
Sobremunt, feia temps que 
hi tenia un ull posat, en 
aquest local, que fa una tren-
tena d’anys ja recordava com 
a bar; últimament havia aco-
llit dos projectes diferents de 
restauració. Quan al principi 

de la pandèmia els anteriors 
inquilins van decidir abaixar 
la persiana, el propietari, 
que li coneixia l’interès, li va 
trucar per anunciar-li que el 
local quedava lliure. Rosell 
no s’ho va haver de rumiar 
gaire, però es va buscar una 
“sòcia”, Iris Camps, per aca-
bar de donar cos a un pro-
jecte que els engresqués, tot 
aprofitant el sòlid bagatge 
que totes dues ja acumula-
ven dins el món de la restau-
ració. 

De seguida van tenir clar 

quin tipus de cuina serviran: 
“Serà una cuina tradicional, 
honesta i humil, però de gus-
tos autèntics”, descriu Rosell, 
que es posarà rere els fogons. 
“Volem donar a conèixer 
el producte del Lluçanès i 
promoure el petit productor 
local, però al mateix temps 
mostrar que hi ha altres 
maneres de menjar sa i salu-
dable”, remarca Camps, que 
exercirà de cap de sala. Més 
enllà del restaurant, volen 
convertir el local en un mena 
d’espai “multidisciplinari”. 

Fer Lluçanès
Obre a Sobremunt La Roca Gastrocoop Natural, un restaurant cooperatiu situat                    
en una masia del segle XVIII que vol impulsar projectes de cuina, salut i natura
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Iris Camps i Yolanda Rosell, davant de la casa que acollirà La Roca Gastroccop , aquests dies enllestint els últims detalls 

D’idees no els en falten. Des 
de promoure tallers de cuina 
o d’horticultura fins a dis-
posar d’un servei de botiga 
de productes de proximitat. 
També estudien, per exem-
ple, la possibilitat d’oferir 
un servei de menús diaris a 
domicili, equilibrats dietè-
ticament, pensant sobretot 
en una població del Lluçanès 
“envellida i amb mobilitat 
reduïda”. De moment, “ens 
centrem en el restaurant, 
però no ens tanquem a cap 
idea” i restaran “amatents” a 
noves propostes vinculades a 
la gastronomia local, la salut 
o la natura. D’aquí, també, la 
voluntat de constituir-se en 
cooperativa, oberta a futures 
incorporacions. 

Les dues promotores de La 
Roca Gastrocoop són cons-
cients que encetar aquesta 
aventura en un poble petit 
com Sobremunt té aspectes 
positius i negatius. Però ara 
mateix s’ho miren en positiu: 
“Estem en un entorn rural 
que ens estimem. El Lluça-
nès té de tot”. Per això estan 
disposades a fomentar valors 
com el ruralisme, la coope-
ració o l’ecologisme. I ara 
mateix també de gratitud: 
“Hem arribat fins aquí grà-
cies a molta gent que ens ha 
ajudat i motivat”. A partir de 
dissabte ho hauran de posar 
en solfa. D’entrada prioritza-
ran els esmorzars de forqui-
lla i els dinars; la demanda 
marcarà la resta.

“Volem donar 
a conèixer el 
Lluçanès i el 

petit productor”

Pilarín ja és a la Biblioteca de Catalunya
Vic/Barcelona Els dibuixos originals d’El zoo d’en Pitus, de 
Sebastià Sorribas, amb els quals Pilarín Bayés va il·lustrar 
aquest gran èxit de la literatura infantil en català, han 
ingressat a la Biblioteca de Catalunya. L’adquisició d’aques-
tes il·lustracions es complementa amb els dibuixos de la 
Petita història de la Biblioteca de Catalunya, que han estat 
cedits per la mateixa Pilarín. L’entrada d’aquest fons s’em-
marca en el pla de compres de la institució, que vol “omplir 
el buit” que hi havia encara en apartats com el del còmic i 
la il·lustració. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa (a la 
fotografia, amb Pilarín Bayés mirant les obres), va assistir a 
l’acte, al costat de la directora de la biblioteca, Eugènia Ser-
ra. Pilarín va dir que ara estarà “tranquil·la de pensar que 
en Pitus dormirà aquí”. 
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40anys
Portades de Nadal

Visiteu l’exposició dels 40 
cartells que han estat portada 
de Nadal d’EL 9 NOU del 1980 
al 2020.

Sala d’exposicions de Cal Bach

Del 12 al 28 de març

De dilluns a divendres, de 8 a 13h
Els caps de setmana, de 10 a 14h

Amb el suport de:

Organitza:

EXPOSICIÓ A
PRATS DE LLUÇANÈS

Col·labora:

Dilluns, 22 de març de 202142

Joan Arimany recull en un llibre la 
història del Ball del Ciri de Manlleu

La publicació electrònica té enllaços amb la nova gravació de la música que ha fet la cobla Lluïsos

Manlleu

Jordi Vilarrodà

Nascut en paral·lel amb 
altres danses semblants, 
adaptat successivament als 
temps i recuperat fins a con-
vertir-lo en un dels símbols 
de la ciutat. Tot això i més 
s’explica a El Ball del Ciri de 
Manlleu. Quan els Tonis dan-
sen, el llibre de Joan Arimany 
que recull el que fins ara 
se sap sobre aquesta dansa. 
El Museu del Ter va acollir 
aquest diumenge la presen-
tació de l’estudi, que s’edita 
en format electrònic. 

Arimany ha partit d’un tre-
ball anterior per ampliar-lo 
amb noves recerques. L’es-
tudiós de la cultura popular 
recordava que, al segle XIX, 
Manlleu comptava amb un 
repertori abundós de danses, 
sobretot vinculades al Car-
nestoltes, que es van perdre 
amb l’arribada de la Revo-
lució Industrial, i que van 
deixar el Ball del Ciri com a 
única mostra de dansa festi-
va. És d’aquesta època quan 
daten les primeres menci-
ons escrites a la dansa. No 
és un fet únic de Manlleu, 
“perquè es ballava en altres 
poblacions del Bisbat de Vic”, 
però no fora d’aquest límit. 
I a cada lloc tenia la seva 
pròpia expressió –música o 
coreografia– fins al punt que 
el Ball del Ciri de Taradell, 
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Joan Arimany, en primer terme, presentant el llibre a  l’Auditori Roca del Museu del Ter, aquest diumenge

que es fa per Sant Víctor, o 
el de Castellterçol, per Sant 
Sebastià, “no tenen gaire 
res a veure” amb el manlle-
uenc, associat a Sant Antoni. 
L’autor del llibre formula 
hipòtesis sobre el seu origen. 
Arimany creu que podria ser 
un traspàs de poders entre 
els administradors de l’altar 
de Sant Antoni de la parrò-
quia (on possiblement havia 
de cremar-hi sempre un ciri 
en honor del sant). 

La primera descripció del 
ball la fa Domènec Torrent 

i Garriga l’any 1895. És en 
aquest moment que els 
homes el comencen a ballar 
vestits de carrer, i a principis 
del segle XX ho faran les 
dones. Arimany ho veu com 
una mostra de la “capacitat 
d’adaptació” del ball, en 
un moment en què potser 
era més difícil aconseguir 
vestimentes tradicionals. 
L’obra recull l’evolució del 
Ball del Ciri, els canvis i els 
moments en què s’ha deixat 
de ballar o només l’han ballat 
els infants. L’any 2005 es va 

recuperar en la versió per a 
adults, com s’interpreta ara.

Arimany ha comptat amb 
col·laboradors que han estu-
diat aspectes concrets del 
ball, com Anna Bosch, que 
ha treballat en les músi-
ques, i Imma Tubau, en les 
coreografies. Ara s’ha fet un 
enregistrament d’estudi nou 
de la melodia, a càrrec de la 
cobla Lluïsos. Aquest també 
ha estat un aspecte que ha 
anat evolucionant. “No n’hi 
ha cap d’exactament igual a 
com es toca ara”. La coreogra-

fia també va incorporar, en 
el seu moment, el galop d’en-
trada que originàriament 
no hi era “perquè poguessin 
entrar i sortir les parelles de 
balladors”, va explicar Tubau. 
Montse Piella, responsable 
des de fa anys d’ensenyar 
el ball als grans i petits, va 
remarcar que actualment el 
ball infantil compta amb més 
de 80 participants. I com ella, 
tots el viuen com un fet molt 
especial: “Nerviosos, però al 
sentir la cobla tots els nervis 
passen”. 

El llibre digital, 
una fórmula per 
publicar treballs 
al Museu del Ter

Manlleu L’estudi de Joan 
Arimany sobre el Ball 
del Ciri és el primer de la 
col·lecció e-MuseudelTer. 
“Una aposta del museu 
per donar a conèixer en 
format electrònic treballs 
de recerca que seria difícil 
de publicar”, explicava 
Eva Font, regidora de 
Cultura de l’Ajuntament, 
en l’obertura de l’acte 
d’aquest diumenge. El 
llibre es pot descarregar 
gratuïtament des del web 
del Museu del Ter, que ha 
impulsat el projecte al cos-
tat dels Tonis de Manlleu. 
En l’acte també hi era pre-
sent Maria Àngels Blasco, 
directora general de Cul-
tura Popular, que ha donat 
suport a la publicació. 
Aquest any, el Ball del Ciri 
no s’ha pogut ballar quan 
tocava, però s’està pensant 
a recuperar la festa al mes 
de maig. 
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EL PADRE

Regne Unit 2020. Dir. Florian 
Zeller. Amb Anthony Hopkins i 
Olivia Colman. Drama. Anthony, 
un home de 80 anys mordaç, 
una mica entremaliat i que 
tossudament ha decidit viure 
sol, rebutja tots i cadascun dels 
cuidadors que la seva filla Anne 
intenta contractar perquè l’ajudin 
a casa. Anne està desesperada 
perquè ja no pot visitar-lo 
diàriament i sent que la ment 
del seu pare comença a fallar i es 
desconnecta cada vegada més de 
la realitat. Donades les anades i 
tornades dels seus records, quant 
de la seva pròpia identitat podrà 
recordar amb el pas del temps? 
Anne pateix la pèrdua gradual del 
seu pare a mesura que la seva ment 
es deteriora, però ella no té dret a 
viure també la seva pròpia vida?

INMUNE

EUA 2020. Dir. Adam Mason. 
Amb K.J. Apa, Sofia Carson i 
Demi Moore. Drama. Any 2024. 
Han passat dos anys des que una 
pandèmia mundial va assolar el 
món. El virus Covid-23 ha fet 
una nova i perillosa mutació 
amb un 50% de mortalitat que 
obliga els governs a ordenar 
un nou confinament mundial. 
Nico és un repartidor que ha 
desenvolupat una poc comuna 
immunitat al virus, la qual cosa 
li permet continuar treballant. 
Nico vol estar al costat de la 
seva parella Sara, però per això 
haurà de superar la llei marcial 
i enfrontar-se a gent perillosa, 
poderosa i molt desesperada.

LOS TRADUCTORES

França 2019. Dir. Régis 
Roinsard. Amb Lambert Wilson 
i Olga Kurylenko. Thriller. Nou 
traductors, de nou nacionalitats 
diferents, són contractats per 
traduir l’últim llibre d’una 
trilogia, per la qual cosa han 
de romandre en un búnquer 
de luxe sense contacte amb el 
món exterior. Quan les primeres 
deu pàgines del manuscrit 
apareixen publicades en línia, 
el treball somiat es converteix 
en un malson; el lladre és un 
d’ells i l’editor farà el que sigui 
necessari per desemmascarar-lo.

Pel·lícules

Dilluns 22

Campdevànol. Cicle de 
Cinema Drets de les Dones. 
Projecció del documental La 
meva pell. Auditori Centre 
Cívic La Confiança. 19.00.

Roda de Ter. Club de lectura 
virtual. Filles de Sara, de Sílvia 
Planas. Sessió conduïda per 
Irene Llop i Jordana. Dins 
del marc del 27è Cicle de 
Conferències de l’Esquerda. Cal 
inscripció prèvia. En línia. 15.30.

Torelló. Introducció 
d’autodefensa feminista per 
a dones. Places limitades. En 
línia. 19.00-21.00.

Dimarts 23

Centelles. Centelles famílies: 
espai de trobada, formació i 
activitats. Xerrada “Educar els 
nois i les noies adolescents a 
casa i a l’escola. Estima’m quan 
més ho necessito”, a càrrec de 
Jaume Funes. Cal inscripció 
prèvia. En línia. 20.30.

Manlleu. Temps x dansar: 
des del nostre interior. Núria 
Font ens farà moure el cos 
fent un tastet de dansa lliure, 
assequible per a tothom. Es 
faran petites coreografies a 
partir de diferents moviments 
senzills. Amb inscripció 
prèvia. Espai exterior de la 
piscina municipal. 17.30.

Club de lectura virtual 
L’escriba a la Biblioteca. 
Comentari de la novel·la 
El mal pare, de Pep Prieto. 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 

Conduït per Marc Orra i amb 
la participació de l’autor. En 
línia. 19.00.

Vic. Conferències de l’AAd’O. 
Conferència “El Servei 
Meteorològic de Catalunya: 
una empresa en comú”. També 
es compleixen els 150 anys 
del naixement i els 50 de 
la mort d’Eduard Fontserè, 
únic director del Servei 
Meteorològic de Catalunya en 
el període 1921-1939 i figura 
cabdal en la física del primer 
terç del segle XX a Catalunya 
i també en la formulació d’un 
projecte científic catalanista. A 
càrrec de Josep Batlló, Institut 
Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. En línia. 20.00.

Dimecres 24

Vic. Mercat del Ram 
2021. Jornades tècniques 
professionals: Presentació 
del Congrés Bit 2022. Més 
informació i inscripcions a 
<www.vicfires.cat>. En línia. 
10.00-11.15.

Dijous 25

Centelles. Tertúlia literària. 
Comentari del llibre Els llits 
dels altres, d’Anna Punsoda. En 
línia. 15.30.

Manlleu. Marxa exploratòria 
nocturna per a dones. A 
partir d’un recorregut a peu 
per Manlleu s’explorarà el 
municipi des de la perspectiva 
feminista. Es parlarà de quins 
elements i entorns afavoreixen 
la percepció d’inseguretat 

en la vida quotidiana de les 
dones i en l’espai públic, amb 
les expertes en urbanisme 
i gènere col·lectiu Punt6. 
Reserva de places al SIAD 
de Manlleu. Davant de 
l’Ajuntament. 19.00.

Taradell. Club de lectura. 
Petites històries al replà de 
l’escala, de Maria Vilanova i 
Vila-Abadal. Es comptarà amb 
la presència de l’autora. En 
línia. 19.30.

Vic. En Pau i la Laia aprenen 
paraules del món de pagès. 
Amb Pilarín Bayés, Adelina 
Palacín, Assumpta Verdaguer, 
Imma Puigcorbé i Clara 
Guindulain. Amb reserva 
prèvia. Claustre de Casa 
Convalescència. 18.00.

Converses a l’Ateneu de Vic: 
humanisme, ciència i societat. 
“La ciència (també) és cultura?”, 
amb Marc Sureda i Jubany i 
Joaquim Pla. Xerrada conduïda 
per Núria Jar. Amb inscripció 
prèvia. Sala Modernista del 
Casino de Vic i canal YouTube 
de l’Ateneu de Vic. 19.00.

Presentació del llibre Romà 
i Rossell, el primer de tots, a 
càrrec d’Armangué i Josep 
Burgaya. Muntanya de Llibres. 
19.00.

Pregó del Mercat del Ram. 
“Ciutats del passat, del present 
i del futur”, a càrrec d’Elisabet 
Viladecans-Marsal, catedràtica 
d’Economia de la Universitat 
de Barcelona. Aforament limitat. 
Cal confirmar assistència. 
Sala Comuna i en directe per 
<www.vic.cat>. 19.30.

Amb veu de dona: A cau 
d’orella, de Marala. Concert en 
tècnica binaural en col·laboració 
amb el Castelmaine State 
Festival d’Austràlia. Sala 4 de 
L’Atlàntida. 21.30.

Farmàcies

Vic

✚POU

Av. Olímpia, 5 | dia 22

✚YLLA-CATALÀ

Pl. Paradís, 2 | dia 23

✚TANYÀ

Pg. Generalitat, 14 | dia 24

✚VILAPLANA

Pl. Major, 7 | dia 25

Roda de Ter

✚CONSTANÇÓ

C. Sant Josep, 1 | dies 22, 
23, 24 i 25

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 22, 23, 
24 i 25

Tona

✚FABRÉ

C. Barcelona, 2 | dies 22, 
23, 24 i 25

Torelló

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 22

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 23

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 24

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 25

Manlleu

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 22

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 23

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 24

✚ESTHER POU

C. Vilamirosa, 109 | dia 25

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 23

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 24

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dies 22 i 25

Ripoll

 ✚RIERA

C. Tarragona, 12 | dies 22, 
23, 24 i 25

St. Joan Abadesses

✚CAMPRUBÍ

C. Ramon d’Urg | dies 22, 
23, 24 i 25

CARTELLERA

RIPOLL  Dilluns

Comtal Las niñas 19.30

VIC  De dilluns a dijous

Sucre Los traductores 17.45 i 20.15
 Inmune 17.40 i 19.30
 El padre 17.55
 Inmune (VOSE) 20.10
 Les dues nits d’ahir 19.50
 Relic 20.15
 Minari. Historia de mi familia 17.30 i 19.40
 Raya y el último dragón 17.40
 Raya y el último dragón (3D) 17.45
 Y llovieron pájaros 19.45
 Pequeños detalles 19.45
 La última gran estafa 18.20
 Los Croods 2: una nueva era 18.15

VIC  Dimarts Dijous

L’Atlàntida La hora del lobo 20.00 (Cineclub Vic) -
 Fantastic Fungi - 20.00 (Pantalla oberta)
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Prats de Lluçanès

Sala d’exposicions de Cal Bach. 
Exposició “40 anys de Portades 
de Nadal de EL 9 NOU”. Horari: 

de dilluns a divendres de 8.00 a 13.00 

i caps de setmana de 10.00 a 14.00. 

Fins al 28 de març.

Ripoll

Biblioteca Lambert Mata. 
Exposició “Tabú. El món de la 
sexualitat i les emocions en la 
infància”, de l’Associació Reach. 
Horari: biblioteca. Fins al 31 de març.

Museu Etnogràfic. Exposició 
“La captura. Dels paisatges d’en 
Vayreda a l’últim quadre d’Olot”, 
col·lecció de Jordi Planas. Horari: 

de dimarts a dissabte de 10.00 a 13.30 

i de 16.00 a 18.00 i diumenges i festius 

de 10.00 a 14.00. Fins al 25 d’abril.

Museu Etnogràfic. Exposició 
“Emociona’t. Vivències en temps 
de Covid”, dels alumnes de 3r 
de Primària. Horari: de dimarts a 

dissabte de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 

18.00 i diumenges i festius de 10.00 a 

14.00. Fins al 5 d’abril.

Roda de Ter

Museu Arqueològic de l’Esquerda. 
Exposició permanent “L’Esquerda, 
la fortalesa del Ter”. Horari: de 

dimarts a divendres de 10.00 a 14.00, 

dimarts de 17.00 a 19.00 i dissabtes, 

diumenges i festius de 10.30 a 13.30.

St. Joan de les Abadesses

Palau de l’Abadia. Exposició 
“Dones: Mirades”, de l’artista 
Monique A. Girard. Horari: de 

dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i 

de 16.00 a 19.00. Fins al 25 d’abril.

Sant Hipòlit de Voltregà

Casa del Mallol. Exposició 

Centelles

Centre d’Art El Marçó Vell. 
Exposició permanent “Sala de 
Paleontologia i Selecció del 
patrimoni pictòric”. Horari: 

dissabtes de 18.00 a 20.00 i festius de 

12.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00 (obert 

quan hi ha exposició temporal).

Centre d’art el Marçó Vell. 
Exposició “Animalades”, de Josep 
Vernedas. Horari: dissabtes de 18.00 

a 20.00 i festius de 12.00 a 14.00 i de 

18.00 a 20.00. Fins al 28 de març.

Biblioteca La Cooperativa. 
Exposició “Quan parles fas 
màgia”, del Voluntariat per la 
Llengua. Horari: el de la biblioteca. 

Fins al 29 de març.

Les Masies de Roda

Monestir de Sant Pere de 
Casserres. Exposició permanent 
“Una mirada al passat per a un 
futur més sostenible”. Horari: de 

dimarts a diumenge de 10.00 a 17.30.

Manlleu

Sala d’exposicions de Can Puget. 
Exposició “Des de la nostra pell”. 
Mostra col·lectiva i singular 
d’obres de dones artistes. Horari: 

de dijous a diumenge de 18.00 a 20.00. 

Fins al 28 de març.

Museu del Ter. Exposició 
“Ocellots del Ter. Els ocells del 
Ter de Manlleu, d’Instagram 
al Museu”. Selecció exhaustiva 
d’imatges de 86 espècies d’ocells 
diferents de Lluís Mundet, 
Albert Pedro, Gaspar Prat i Joan 

Carles Rovira. Horari: de dimarts a 

diumenge i festius de 10.00 a 14.00. 

Fins al 30 de setembre.

Museu del Ter. Exposició “Espai 
Natural Guilleries-Savassona”. 
Horari: de dimarts a diumenge i 

festius de 10.00 a 14.00. Fins al 30 

de març.

Moià

Biblioteca de Moià. Exposició 
“Com arbres que caminen”, 
d’Imma Soler i Marina Berdalet. 
Horari: el de la biblioteca. Fins al 31 

de març.

Museu de Moià. Exposició “Les 
aventures de l’Aura”, de Remei 
Graupera i Montse Bugatell. 
Horari: dijous, divendres i ponts de 

10.30 a 14.00, dissabtes de 10.30 a 

14.00 i de 15.30 a 18.00 i diumenges 

i festius de 10.30 a 15.00. Fins al 14 

de maig.

Montesquiu

Parc del Castell de 
Montesquiu. Exposició 
“41a Mostra Internacional 
i Multidisciplinària d’Art 
Contemporani”, del Circuit 
Artístic, comissària Eva Cunill. 
Horari: dissabtes i festius d’11.00 a 

14.00. Fins al 28 de març.

Olost

Espai Perot Rocaguinarda. 
Exposició “Una mirada per la 
natura”, pintures de Conxita 
Comas. Horari: de dilluns a 

divendres de 17.00 a 19.00. Fins al 31 

de març.

ACVic. Exposició “Trilogia 
de la realitat oculta”, d’Isaki 
Lacuesta. Horari: de dimarts a 

divendres de 10.00 a 13.00 i de 17.00 

a 19.00, dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 

17.00 a 19.00 i festius tancat. Fins al 

30 d’abril.

COAC Vic. Exposició “Per durar”. 
Recull de fotografies del treball 
de més d’un centenar de dones 
que van participar en les feines 
de restauració dels arrebossats 
tradicionals en la concessió 
Allou-Sana, a Burkina Faso. 
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 

13.00 i de 15.00 a 16.00 i dissabtes de 

10.00 a 13.00. Fins al 7 d’abril.

Galeria 3e1. Exposició “Fins 
que el confinament ens separi”, 
de Joana Casas Poves. Horari: 

dimarts, dijous i dissabtes de 10.00 a 

13.00 i dilluns, dimecres i divendres 

de 17.00 a 20.00. Fins al 31 de març.

L’Albergueria. Exposició “Vinc 
del no-res i marxo cap al tot”, 
d’Anna Viñas Mata. Horari: 

dijous i divendres de 17.00 a 19.00, 

dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 

19.00, diumenges i festius d’11.00 a 

14.00. Fins al 18 d’abril.

Museu de l’Art de la Pell. 
Exposició “Goula. Projecte d’art, 
joc i memòria”, de Monsita Rierola 
i Jordi Lafon, amb col·laboració de 
moltes persones juganeres, a cura 
d’Ana M. Palomo. Horari: de dimarts 

a divendres de 10.00 a 13.00 i de 16.00 

a 19.00, dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 

16.00 a 19.00 i diumenges i festius 

d’11.00 a 14.00. Fins al 25 d’abril.

Nau central de la Pietat. 
Exposició sobre la decoració 
de la catedral de Vic que havia 
pintat Josep M. Sert. Horari: de 

dimarts a divendres de 16.00 a 19.00, 

dissabtes de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 

20.00 i diumenges de 10.00 a 14.00 i 

de 16.00 a 19.00. Fins al 20 de juny.

“Dones i art”. Horari: dimarts, 

dimecres i dijous de 10.00 a 13.00 i 

de 17.00 a 19.00 i diumenges de 17.00 

a 20.00. Fins al 28 de març.

Sant Julià de Vilatorta

Ca l’Anglada. Exposició 
“Vilatorta i la sardana”, en 
commemoració dels 50 anys de 
l’Agrupació Sardanista de Sant 
Julià. Horari: cada dia excepte dijous 

de 10.00 a 13.00. Fins al 31 de març.

Taradell

Centre Cultural Can Costa i Font. 
Exposició “Dones esportistes”. 
Homenatge a les dones que 
en una època difícil per a les 
seves aspiracions esportives 
van decidir trencar l’estereotip 
femení i van fer de la passió 
esportiva la seva forma de vida. 
Horari: tots els dies excepte dimarts 

de 18.00 a 21.00. Fins al 29 de març.

Torelló

Museu de la Torneria. Exposició 
“Brigades internacionals i 
multilingüisme”. Horari: dissabtes 

d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00, 

diumenges d’11.00 a 13.00 i feiners 

de 9.00 a 13.00. Fins al 25 d’abril.

Vic

ACVic. Exposició “Ni mai ni 
res ni enlloc”, de Sol Roca i 
Claudi Dosta. Horari: de dimarts a 

divendres de 10.00 a 13.00 i de 17.00 

a 19.00, dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 

17.00 a 19.00 i festius tancat. De l’11 

de març al 30 d’abril.

ACVic. Exposició “Relats 
fotogràfics 7”, imatge de Josep 
M. Montaner i text de Jordi Lara. 
Horari: de dimarts a divendres de 10.00 

a 13.00 i de 17.00 a 19.00, dissabtes 

d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00 i festius 

tancat. De l’11 de març al 30 d’abril.

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Fa actors, com a fàbrica 
que és?: doncs no, fa altres productes. Arbre tí-
pic de la Coma / 2. Més bruta que la Bernadeto. 
De tant llegir en Sánchez Piñol, pam!, paràlisi 
/ 3. Para taula. És a la frase com els senyals al 
trànsit. Enganxades en ple / 4. La posa en circu-
lació el gripau i a l’hivern quasi tothom hi cau. 
Caixó d’aquells que s’obren al contrari / 5. De 
l’animal de poca exigència alimentària (i co-
munitària). Besi de qualsevol manera un Ibsen 
escuat / 6. Al bell mig de les golfes. La ciutat de 
les raons / 7. Una lloança com ja no se’n senten. 
Prestarà socors amb noblesa operística / 8. Ta-
pat per l’erupció del volcà. Néts entre els quals 
no et comptes / 9. Versió Totalment en Escocès. 
Poblat nòmada nord-africà que a l’Eduard se li 
va ficar al cor. Insti de les Lletres Cat. / 10. Com 
a compost d’osmi és mal somiat. Miri d’arribar 
a l’altura del model / 11. Ha acabat el bròquil. 
No ha sofert manipulacions. Dintre la copa / 12. 
Addicció de tota la vida. La més recargolada de 
les treballadores del tèxtil / 13. Nerviosos per 
l’agressió soferta. Empipat pel tram central del 
procés de cadiratge. 

VERTICALS: 1. Quina plaga, la flaire de segell! 
El seu company, en cotxe, i ella feta pols / 2. Al 
final del final. Roncs suaus, amb un toc de xiu-
let. El mig de la meitat / 3. Sargir fins que els 

crios es perdin de vista. Anem-hi que neces-
sita sang, pobra malalta / 4. Estratègia lúdico-
lisèrgica a fi d’engany. Tan injust com escassa-
ment iniciàtic / 5. Cops de cua d’en Ferrando 
quan s’enfila. No arriba a fer por però deuni-
dó. Al peu de la lletra / 6. Cantar el perdigot 
tal com bufa el vent. Del vegetal que neda nu 
no, del que penja / 7. Perfil de paret. Quantitat 
màxima d’aigua que cap en una pintura. Clava 
puntades a la cuinera marroquina / 8. Tenia 
un mestre que la feia anar així així. Arribis 
a l’aeroport procedent del sud / 9. Dotada de 
pestanyes. No solament fa ambient, també fa 
força comèdia / 10. El sant al pot. Cas llatí per 
declinar frases referides a la mutilació geni-
tal. I el que no és sant al cor / 11. Aquell tuf de 
tancat que puja del soterrani. Plora, la veïna, 
en veure aquesta cualbra / 12. Destinatari ha-
bitual dels cops. Alliberat de la tirania de la 
vida en família.
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J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

Horari de 8 a 20h
C. Gallissà, 19 - Tel. 93 883 23 04

www.synlab.es

Anàlisis Clíniques
Microbiològiques, hematològiques, 
hormonals, bioquímiques, 
toxicològiques, immunològiques.

Fem analítiques per mútues i privats.

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta

VIC - Tel. 93 885 55 09

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
edema limfàtic, úlceres...

CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Bayés Consultori Tel. 93 889 22 29
Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica Tel. 93 881 65 00
Manlleu - Centre Mèdic Manlleu Tel. 93 851 41 11

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

PODOLOGIA:

Sílvia Nieto Pl. Santa Clara, 6 93 886 10 55

Marta Serra Bisbe Strauch, 16 93 889 46 02 Mútues i Privats (CEMAV)

Ivonne Alonso Pg. Generalitat, 26 93 885 46 52

Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Bisbe Strauch, 16 93 889 46 02 Mútues i Privats (CEMAV)

TERÀPIA VISUAL

Martina Sans Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Roger Verdaguer Rbla. Davallades, 5 93 885 47 22

Pl. Sta. Clara, 6
93 886 10 55

Pg.Generalitat, 26
93 885 46 52

Rbla. Davallades, 5
93 885 47 22

C. Nou, 43
93 886 10 55

VIC

GUIA
MÈDICA

Si voleu
ser-hi
truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

GUIA MÈDICA

Vols ser-hi?
Tel. 93 889 49 49

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques, 
Microbiològiques-Parasitològiques.

• Al·lèrgia, hormones, fertilitat, Test A200.
• Serologia Covid19
• Anàlisis d’aigua de consum humà ISO 9001:2015.

De dilluns a divendres de 8 a 15h
Dissabtes de 9 a 13h

ANÀLISIS CLÍNIQUES
SYNLAB DR. J. FARGAS

Tel. 93 885 08 08
C. Morgades, 23, baixos

ViCFem analítiques privades i per mútues

Cal demanar cita prèvia a:
wwww.synlab.es

o també podeu trucar al
681 15 42 12

Horari

Plaça Catedral, 9 - VIC
Tel. 93 889 22 29

www.bayesconsultori.cat
Nou servei de CITA WEB

MEDICINA DE CAPÇALERA
- Dra. A. Ramos
- Dra. C. Álvarez
- Dra. S. Martínez de Arenzana
- Dr. V. Canal

ASSISTÈNCIA D'INFERMERIA
Pressió arterial, injeccions, etc.

REvISIoNS gENERALS

PRovES CoMPLEMENTÀRIES
• ENDoSCòPIA amb anestèsia

- Dr. R. Barniol
• ECogRAFIA

Ecocardiografia doppler 
Ecografia general, ginecològica 4D
Transrectal, Transvaginal Ginecològica 
Abdominal
Troncs supraaòrtics

• PRovES D'ESFoRÇ
• HoLTER E.C.g.
• HoLTER PRESSIÓ (MAPA)
• DENSIToMETRIA
• URoDINAMIA
• CISToSCòPIES/

HISTERoSCòPIES
• RADIogRAFIES
• AMNIoCENTESIS

EspEcialistEs
Cardiologia Prof. A. Bayés de Luna, Prof. T. Bayés 

Genís, Dr. J. Riba, Dr. P. Codina
Cardiologia pediàtrica Dr. F. Rosés
Medicina interna i geriatria Dr. J. Brugués, Dr. R. Pujol
Neurologia Dr. A. Arboix, Dra. A. Bayés
Reumatologia Dr. R. Sanmartí, Dr. J. Rodríguez
Aparell digestiu Dr. R. Barniol
Oncologia Dr. E. Batiste-Alentorn
Endocrinologia Dr. I. Saigí
Dermatologia Prof. A. Castells, Dr. J. Arimany, Dr. R. 

Torné, Dra. L. Canal
Dermatoestètica Dra. L. Canal i Dra. E. Quintana
Psiquiatria Dr. J. del Río, Dra. M. Aubareda
Psiquiatria infantil i juvenil Dr. P. Tàpias
Al·lèrgia-immunologia clínica Dra. A. Sala 
Al·lèrgia pediàtrica Dra. A. López
Pediatria Dr. P. Domènech, Dra. A. López
Ginecologia i Obstetrícia     Dr. R. Rovira, Dr. J. Grau
Ginecologia i reproducció assistida Dr. X. Saura, Dra. N. Gil, Dra. N. Murcia
Urologia Dr. J. Fernández-Zuazu
Angiologia i cirurgia vascular Dr. O. Parés
Otorrinolaringologia Dr. M. Molinero, Dr. J. Camprubí
Oftalmologia Dr. J. Tell, Dr. S. Bofill, Dr. J. Oliveres
Oftalmologia infantil Dra. M. Vidal
Traumatologia Dr. Ll. Guillamet, Dr. F. Díaz, Dr. G. Bori
Pneumologia Dra. S. Molina, Dr. Joan Serra
Cirurgia general Dr. J. Molinas
Cirurgia oral i maxil·lofacial Dra. Darder
Cirurgia estètica i reparadora Dra. A. Torres, Dra. N. González, Dr. P. Bosacoma
Clínica del dolor Dra. M. Jiménez
Psicogeriatria Dr. F. Escabia
Medicina de família Dr. J. Fontarnau
Medicina del son Dra. Ester Tió
Anestesiologia Dr. J. de Ferrer, Dra. M. Jiménez, Dra. T. Planella
Psicologia Llic. P. Borrat
Psicologia infantil Llic. I. Verdaguer
Neuropsicologia Llic. I. Sala
Psicologia transpersonal Llic. M. Pellicer
Dietètica i nutrició Dra. E. Quintana
Podologia Sra. C. Sallent
Logopèdia Sra. M. Mauri
Fisioteràpia Sra. C. Garolera, Sra. M. Torra, Sra. A. Soler, Sra. M. Parra
Òptic-Optometrista Sra. A. Grifell
Anàlisis clíniques Dr. J. Fargas

GUIA MÈDICA Si voleu ser-hi truqueu al 
93 889 49 49

Què són els terrors nocturns?
Els terrors nocturns són trastorns del son en els quals una persona es 
desperta ràpidament en un estat atemorit. Habitualment apareixen durant 
el primer terç de la nit i acostumen a tenir una durada de pocs minuts, 
resolent-se espontàniament. Poden ser hereditaris i són més comuns 
entre els 3 i 7 anys. Acostumen a començar amb un crit o plor intens i 
s’acompanyen d’una respiració ràpida, sudoració, taquicàrdia…
Pot semblar que l’infant està despert, ja que manté els ulls oberts i la mi-
rada fixa, però en realitat continua adormit, motiu pel qual no és consci-
ent del que està succeint i no respon a cap estímul extern. A més a més, 
quan es desperten no acostumen a recordar res del que ha passat.

Per Què aPareixen?
Generalment estan relacionats amb la higiene del son, de manera que si 
no es dorm les suficients hores o no hi ha un horari establert, pot afavo-
rir l’aparició d’aquests. També poden aparèixer per febre o malaltia, per 
efectes secundaris d’alguna medicació o per estrès.

com hem d’actuar?
La millor opció és no despertar el nen i esperar que el terror nocturn 
passi. Ens mantindrem al seu costat per evitar que es faci mal si s’agita. 
Com ja hem comentat abans, generalment quan es desperten no solen 
recordar el que ha passat la nit anterior, de manera que l’endemà no s’ha 
de renyar el nen ni se l’ha de fer sentir culpable. És important també 
mantenir una bona higiene del son. Generalment, els terrors nocturns 
acostumen a desaparèixer a mesura que el nen va creixent, però si es 
produeixen de manera molt habitual sempre és aconsellable comentar-
ho amb el seu pediatre habitual.

Què són els malsons?
Els malsons són somnis que produeixen por o ansietat. Generalment els 
infants es desperten molt espantats i són capaços de descriure el mal-
son amb detall, com si ho haguessin viscut de veritat. Després els costa 
tornar a agafar el son, ja que continuen estant nerviosos i alterats durant 
una estona. A vegades fins i tot aquest malestar pot anar acompanyat 
de sudoració i taquicàrdia. Tot i que es poden produir durant qualsevol 
moment de la nit, el més habitual és que es produeixin durant l’últim terç. 
Acostumen a començar entre els 3 i 6 anys, i són molt freqüents entre 
els 6 i 10 anys.

Per Què es Produeixen?
Es poden produir per estrès per alguna experiència emocional (episodis 
traumàtics, veure pel·lícules o llegir contes de por…) i també per son 
insuficient o per alguns medicaments.

com hem d’actuar?
D’entrada, tranquil·litzar l’infant i recordar-li que la situació que ha viscut 
ha sigut un malson i no ha passat de veritat. És bo també quedar-nos al 
seu costat per transmetre’ls calma. També se’ls pot deixar algun peluix 
o algun objecte amb el qual se sentin segurs, o deixar alguna petita llum 
encesa. Per prevenir l’aparició de malsons és important mantenir una 
bona higiene del son i evitar pel·lícules o contes de por abans d’anar a 
dormir.

Malsons i terrors nocturns. 
Què són i en Què es diferencien?
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GUIA SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49

botiga per emportar 
plaça major de Vic, 35
    Tel. 621 26 88 05

POLLASTRES | OUS I VERDURES | TAPES | COMBINATS

REStAuRANt

CARREtERES
4

Restaurant:
Obert de dilluns

a diumenge:
Menú diari 15
Cap de setmana

25

Cafeteria:
Menús de dilluns

a diumenge

Carretera C-17, km 50 - Tona (Barcelona)
Tel. 93 887 03 50 - Fax 93 887 04 00

fidormasl@gmail.com - www.4carreteres.com

C. de la Riera, 13  
Tel. 93 889 52 71  - Vic

www.elcaliuvic.com

Des de 1992

GUIA
GASTRONÒMICA
93 889 49 49

guia gaSTRONÒMiCa

La teva guia
de referència

GUIA GASTRONÒMICA

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

PETITS ANUNCIS

93 889 49 49

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres)

Escriviu el vostre missatge en MAJÚSCULES i deixeu una casella en blanc entre paraula i paraula

NIF .................................................

Tel. ..................................................

Nom i cognoms ........................

...........................................................

............................................................

Població ........................................

............................................................

CP ....................................................

És subscriptor

Sí                   No

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de privacitat de Premsa d’Osona SA que podeu consultar a www.el9nou.cat

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49

Guies de SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

Compro pisos
al Comptat

24 / 48 hores
joan 617 28 08 50

Ctra. N-152, km 75,6 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

93 857 11 53 - 93 850 24 70
US OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS
- COMPRA DE VEHICLES ACCIDENTATS
- RETIRADA DE VEHICLES USATS PER DESBALLESTAMENT
- TRAMITACIÓ DE BAIXES DEFINITIVES
- VENDA DE RECANVIS D'OCASIÓ

Per a més informació, truqui'ns als telèfons:
                                                           93 857 11 53

   93 857 06 10
                                                           Fax 93 850 24 70

www.desguaceslagleva.com
Botiga on-line

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78
www.terricabras.cat

• Servei de 
guardamobles

• Especialistes
en muntatge i 
desmuntatge

   de mobles

C. Canigó, 83, 4t 3a - Tel. 619 35 79 73 - 675 92 13 76 - VIC

Tel. 630 96 42 84 - 93 857 03 74 - contacte@neida.catDESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

Tel. 93 854 11 69
Av. Països Catalans, 5 B - VIC

www.girbauconsu ng.com
girbau@girbauconsu ng.com

Subvencions 
Aplicador de Purins

guia SeRveiS

Serveis

Detectius Privats Pagès i Gas-

só. Investigacions familiars, 

laborals i mercantils. Control de 

menors. Telèfon 93 883 28 33.

peTiTS aNuNCiS
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Entrevista  
a Laia Sanz
Esther Rovira i Laia 
Miralpeix conversen 
aquest dilluns amb la pilot 
dakariana Laia Sanz, que 
comença a competir amb 
els buguis.  

Temps afegit 
dilluns, 21.00 i 23.00

Josep Burgaya,  
al ‘Quatre paraules’
El professor de la UVic 
Josep Burgaya presenta el 
llibre La manada digital. 
N’explicarà els detalls 
aquest dimarts al progra-
ma de Jordi Vilarrodà.  

Quatre paraules 
dt., 20.00, 21.00, 22.00 i 23.30

Guillem Roma 
presenta disc
El músic manlleuenc 
parlarà aquest dimecres 
a La tramoia de Kiribati, 
el disc que presentarà 
dissabte en un concert a 
L’Atlàntida de Vic.

La tramoia 
dimecres, 21.00 i 23.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 22

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Arbeca. 
6.30 TELÓ DE FONS. Teatre 
menut. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Arbeca. 

12.30 ... I BONA LLETRA. Entre-
vista a Gerard Quintana, músic 
i escriptor, autor de la novel·la 
L’home que va viure dues vegades; 
Noemí Riudor, historiadora, 
coautora de les llistes completes 
dels catalans als camps nazis, i 
Anna Esclusa, experta en modu-
lació pedagògica. 
13.30 CAMINS DE L’EIX. Vall 
del Corb. 
13.45 GASTROMÒBIL. Cuina. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 MERCAT DEL RAM 2021. 
El Plat del Ram. Ivan Vilanova 
(El Jardinet): Escuma de patata 
del bufet amb cruixent de ceba 
tendra, cansalada del coll i oli de 
tòfona negra. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 BEN TROBATS. Magazín. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT. 
20.00 TELÓ DE FONS.  
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Entrevis-
ta a Titi Roca, regidor de Fires i 
Mercats de Vic, sobre el Mercat 
del Ram 2021, i llibres amb Toni 
Ferron. Presenta: Clàudia Dina-
rès.
21.00 TEMPS AFEGIT. Entrevis-
ta a Laia Sanz, pilot. Presenten: 
Esther Rovira i Laia Miralpeix.
22.30 EL 9 MAGAZÍN.  
23.00 TEMPS AFEGIT. 
0.30 EL 9 MAGAZÍN.
1.00 CONNECTI.CAT. 
2.00 TELÓ DE FONS. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.  

Dimarts 23

6.00 EL 9 MAGAZÍN. 
6.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Cinema.
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 EL 9 MAGAZÍN.  
12.30 TEMPS AFEGIT. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix. 

14.30 LA PORTERIA. 
15.30 MERCAT DEL RAM 2021. 
El Plat del Ram. Magda Subirana 
i Jaume Torrats (Magda Subira-
na): Arròs de botifarra de Vic i 
calamarsets. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 BEN TROBATS. Magazín. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 QUATRE PARAULES. 
Entrevista a Josep Burgaya, 
autor de La manada digital. Pre-
senta: Jordi Vilarrodà. 
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Presenta: 
Clàudia Dinarès. 
21.00 QUATRE PARAULES. 
21.30 CAMINS DE L’EIX. 
22.00 QUATRE PARAULES. 
22.30 EL 9 MAGAZÍN.  
23.00 LA LLEGENDA DEL 
FALATELL. Capítol 2. 
23.30 QUATRE PARAULES. 
0.00 GAUDEIX LA FESTA. 
0.30 EL 9 MAGAZÍN.  
1.00 CONNECTI.CAT. 
2.00 QUATRE PARAULES.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimecres 24

6.00 EL 9 MAGAZÍN. 
6.30 QUATRE PARAULES. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00  EL 9 MAGAZÍN.  
12.30 QUATRE PARAULES. 
13.00 AVENTURA’T. 
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Santa Llúcia de 
Puigmal.
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Natàlia Peix. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 MERCAT DEL RAM 2021. 
El Plat del Ram. Gil Currius 
(Bareku): Suflé de prunes amb 
interior de xai i gelat de for-
matge i pinyons amb cacauets i 
festucs // Uri Sala (El Gravat): 
Montadito de botifarra negra 
amb pa de pessic de taronja. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 AVENTURA’T. 
17.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. 

17.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Joan Vives Bellalta, 
musicòleg: “Retrat de Wagner”. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 AVENTURA’T. 
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Entre-

vista a Miquel Maydeu, director 
del col·legi Sagrat Cor de Vic, i 
Marc Aumatell, estudiant del 
primer curs de Psicologia a la 
UVic-UCC, sobre el projecte 
Jove x Jove; i sèries amb Ferran 
Higueruelo. Presenta: Clàudia 
Dinarès.
21.00 LA TRAMOIA. Entrevista 
a Guillem Roma, que presenta 
Kiribati, el seu nou disc, el pro-
per dissabte a L’Atlàntida. Pre-
senta: Jordi Sunyer.
22.00 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Joan Vives Vilalta. 
23.00  EL 9 MAGAZÍN.  
23.30 LA TRAMOIA.
0.30 EL 9 MAGAZÍN. 
1.00 CONNECTI.CAT. 
2.00 AVENTURA’T. 
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.  

Dijous 25

6.00 EL 9 MAGAZÍN. 
6.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 

9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 EL 9 MAGAZÍN. 
12.30 LA TRAMOIA.  
13.30 TELÓ DE FONS. 
14.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. Presen-
ta: Meritxell Garriga. 
14.30 LA PORTERIA. 
15.30 MERCAT DEL RAM 2021. 
El Plat del Ram. Èric Soldevila 
(Devici): Múrgoles farcides. 
16.00 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
16.30 BEN TROBATS. Magazín. 
18.30 AL DIA CATALUNYA 
CENTRAL. Informatiu. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
19.30 MERCAT DEL RAM 
2021. Pregó a càrrec d’Elisabet 
Viladecans-Marsal, catedràtica 
d’Economia de la UB. En directe 
des de l’Ajuntament de Vic. 
20.30 EL 9 MAGAZÍN. Presenta: 
Clàudia Dinarès. 
21.00 ANGLE OBERT. Entrevista 
a Màrius Valls, regidor d’ERC a 
l’Ajuntament de Calldetenes, i 
Josep Tió, regidor de Sumem a 
l’Ajuntament de Balenyà. Pre-
senten: Txell Vilamala i Vicenç 
Bigas. 
22.00 TELÓ DE FONS. 
22.30 EL 9 MAGAZÍN.  
23.00 ANGLE OBERT. 
0.00 TELÓ DE FONS. 
0.30 EL 9 MAGAZÍN.  
1.00 CONNECTI.CAT.  
2.00 GAUDEIX LA FESTA.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

El pregó del Mercat del 
Ram, en directe, i una 
recepta de cuina cada dia
Vic recupera el Mercat del Ram amb un format adaptat a 
les mesures derivades de la pandèmia de Covid-19. Bona 
part del programa es podrà seguir durant tota la setmana 
per EL 9 TV, on aquest dilluns el regidor de Fires, Titi 
Roca, detallarà l’edició a El 9 magazín. També aquest 
dilluns es començarà a emetre El Plat del Ram (15.30). Set 
cuiners de restaurants de Vic (sota la coordinació d’Oso-
na Cuina) expliquen com fer un plat per al Diumenge de 
Rams. Dijous, també es podrà seguir en directe el pregó, a 
càrrec d’Elisabet Viladecans-Marsal, catedràtica d’Econo-
mia de la UB, sobre les ciutats del passat, del present i del 
futur. El colofó serà el programa especial de dissabte, en 
directe, des del Sucre, convertit en una casa de pagès.  

El 9 magazín / El Plat del Ram / Pregó del Mercat del Ram 
dilluns, 20.30 , 22.30 i 0.30 / de dl. a dv., 15.30 / dijous, 19.30
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Addicta a les xarxes soci-
als? 

No, gens.
Una cançó.
La gallineta, de Lluís Llach 

(malauradament molt actu-
al).

Un llibre. 
L’hereu, de Jo Nesbo.
Una pel·lícula.
Braveheart, dirigida i pro-

tagonitzada per Mel Gibson.
Un programa o sèrie de 

televisió.
Los 100.
Un programa de ràdio.
El búnquer.
L’última obra de teatre 

que ha vist.
Escape room.
Un restaurant.
Can Xarina, de 

Collsuspina. La crema cere-
tana del restaurant càmping 
Queixans.

Una beguda.
Llet fresca km 0.
L’últim viatge que ha fet. 
Al nord d’Espanya.
El millor lloc de la comar-

ca? 
El camí de Guilles de Sant 

Julià de Vilatorta.
I de Catalunya?
La Pica d’Estats.
I del món? 
He viatjat molt poc, però 

em quedo amb el Salar de 
Uyuni (Bolívia).

On no portaria mai ningú?
A missa, perquè només hi 

vaig per funerals.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar? 
Amb qualsevol que no 

sigui mentider.
 Amb qui no faria mai el 

cafè? 
Qualsevol persona que 

no respecti la igualtat entre 
sexe, cultura, religió, raça...

Quin és l’últim regal que 
li han fet? 

Un jersei.
A quina hora es lleva?
A les 6 del matí.

Després de mesos quei-
xant-se de les restricci-
ons que impedien que 
la gent anés al Ripollès, 
aquest cap de setmana 
hi havia qui ho feia 
perquè li semblava que 
n’hi havia massa. El cert 
és que al Ripollès s’ha 
trobat a faltar la gent 
però no les cues que es 
fan els diumenges amb 
el poc útil operatiu de 
Trànsit en sentit sud.

A causa de les restric-
cions per la Covid la 
Fira de les 40 Hores de 
Ripoll s’ha reinventat i 
ha repartit les activitats 
durant diverses set-
manes. Ens va agradar 
un comentari escoltat 
durant la fira dient que 
li haurien d’haver can-
viat el nom per la Fira 
de les 40 Setmanes. No 
estaria malament, gai-
rebé tot un any de fira.

40 setmanes

La directora general de 
Cultura Popular, Maria 
Àngels Blasco, va salu-
dar “els tonis i tònies de 
Taradell” en la presen-
tació del llibre del Ball 
del Ciri... de Manlleu. 
Davant de la remor que 
es va aixecar a la sala, es 
va aturar: “Què he dit? 
No m’ho perdonareu 
mai!”. Potser amb una 
mica més de subvenció 
sí que la perdonaran. 

Tonis

Als Premis Gaudí, les 
presentadores del pro-
grama de Catalunya 
Ràdio L’apocalipsi van 
bromejar que és cert 
que hi ha hagut poc 
públic a les sales de 
cinema durant el 2020 
per culpa de la Covid-
19. Tot i això, van dir, 
“n’hi ha hagut més que 
votants de Vox a Vic”. 
Cal veure sempre la part 
positiva de les coses.

Cinema

Trànsit

Cromos
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“Una mania? Menjar-me  
el flam de manera simètrica”
A quin cantó del llit 

dorm?
Sempre al costat que que-

da més lluny de la porta de 
l’habitació.

Una paraula que li agradi?
Aixopluc.
L’última vegada que va 

anar a missa? 
Per un enterrament (no 

recordo quant fa).
Un insult.
Tros de quòniam (molt 

escaient per al president del 
gobierno).

Una mania.
Ai, en tinc tantes... Men-

jar-me el flam de manera 
simètrica.

Un personatge històric.
Nelson Mandela.
Qui és el teu/teva crush?
No en tinc cap.
Un hobby.
El teatre.
Un lema.
Carpe diem.
El treball dignifica? 
El treball és treball, hi ha 

altres coses millors que dig-
nifiquen.

Què la treu de pollegue-
ra?

Que algú es dutxi just des-
prés de netejar la mampara 
de la dutxa.

Què li fa riure? 
No soc de riure fàcil, però 

El búnquer ho aconsegueix.
I plorar? 
La impunitat del rei.
Quin esport practica? 
Una mica de tot i de res; 

bici, natació, caminar...
És fanàtica del Barça? 
No m’agraden els fanatis-

mes, però soc del Barça.
El paper de vàter, plegat o 

arrugat? 
Plegat.
L’últim partit polític que 

ha votat.
Un que no havia votat mai.
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra? 

Ploraria.
Què repetiria si tornés a 

tenir 20 anys? 
Les meves amistats.
I què no repetiria? 
Algun conflicte per baja-

nades.
Què canviaria del seu cos?
Els meus peus.
I del seu caràcter?
Uf... moltes coses.
Si mai la perden, on l’hau-

rien d’anar a buscar? 
A la Cerdanya.
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Crec que podria ser capaç 

de mentir per les meves 
filles.

Els seus amics de veritat 
caben en una mà? 

No.
Un secret confessable.
Tot allò que és secret és 

que no és confessable.
A sobre o a sota.
Depèn del què.
Què haurem après de la 

pandèmia? 
La veritat és que no tinc 

gaire fe en la humanitat; no 
sé si n’haurem après gaire 
res.

Quina resposta ha hagut 
de pensar més estona? 

La d’escollir lema, el carpe 
diem.

Núria Gallart

SOC AIXÍ...

Sant Julià de Vilatorta

Quarta generació de 
la Carnisseria Gallart


