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El calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior

Gairebé el 10% de la població 
d’Osona i el Ripollès ha rebut 
la primera dosi de la vacuna
Salut vol iniciar a l’abril la vacunació massiva: al Sucre de Vic i a set espais del Ripollès
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Després de la suspensió d’ara fa un any, 
la ciutat de Vic va tornar a viure el seu 
emblemàtic Mercat del Ram. Un Mercat 
de mínims, condicionat pel context de 

pandèmia, però que va saber mantenir 
part del seu esperit. El nou espai de gas-
tronomia i artesania al parc Balmes, que 
es va tancar al trànsit per a l’ocasió, i el 

muntatge de La Casa de Pagès als exte-
riors del recinte firal, dos dels pols d’un 
programa reinventat que també va donar 
una mica d’aire a la cultura popular.

Evacuen un tren 
aturat a l’entrada de 
Vic per una avaria 
i tarden 16 hores a 
restablir el servei

(Pàgina 8)

Vic ‘salva’ un Mercat del Ram de mínims

(Pàgines 2 a 6) La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el conseller Ramon Tremosa, durant el recorregut inaugural

Unió de Pagesos 
s’imposa a 
les eleccions 
agràries a Osona 
i el Ripollès

(Pàgina 14)

La propera edició 
d’EL 9 NOU 
s’avança a dijous

El Tona guanya el 
Vic-Riuprimer en 
el derbi osonenc 
de Primera 
Catalana

(Pàgines 20 i 21)

(Pàgina 7)

Una plantació de marihuana a Manlleu
Els Mossos van detenir divendres a Manlleu quatre persones 
per tenir una plantació de marihuana. Els van trobar 390 
plantes i tenien el subministrament elèctric punxat. 
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25 anys d’art al 
Casino de Vic
La sala d’exposicions del 
Casino compleix 25 anys 
programant tant artistes 
consagrats com emergents.

(Pàgina 9)(Pàgina 37)

Guillem Roma 
estrena el seu 
quart disc a 
L’Atlàntida

(Pàgina 38)

Detenen membres 
d’una associació 
cannàbica de 
Vic per tràfic            
de droga

(Pàgina 9)

ERC suspèn 
de militància 
Josep M. 
Freixanet 
durant dos anys

(Pàgina 11)
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Un Mercat del Ram reinventat, però Mercat 
del Ram al capdavall. Vic ha viscut una edi-
ció especial de la seva fira més emblemàtica, 
marcada pel context de pandèmia. Es calcula 

que ha rebut un 20% dels visitants habituals. 
L’espai Gastro & Art, amb un parc Balmes sen-
se cotxes, la novetat d’èxit. Dissabte la van vi-
sitar Laura Borràs i Ramon Tremosa.

ALGUNS MOMENTS DE LA VISITA A dalt, el seguici oficial al balcó de l’ajuntament i a sota, moments de la visita de Laura Borràs saludant 
uns nens que pinten un mural, bromejant amb una vareta màgica, tastant productes de castanya i visitant el bestiar amb el president de la Llotja

Vic

M.E.

El parc Balmes, amb el pas-
seig de la Generalitat tallat 
al trànsit i sense les tanques 
que el partien pel mig, va 
adquirir renovada dimensió i 
inèdita centralitat en aquest 
Mercat del Ram reinventat, 
marcat per la pandèmia. Ho 
va fer acollint una de les 
noves propostes d’èxit del 
programa d’enguany, l’espai 
Gastro & Art, un punt de tro-
bada entre l’alimentació de 
proximitat (34 expositors) i 
l’artesania local (42). 

“Estic molt contenta d’es-
tar aquí. Aquest espai és 
fantàstic, idíl·lic per aquest 
tipus de fires”, valorava 
Maite Garcia, una dissenya-
dora gràfica que tot just fa 
dos anys i mig va engegar, a 
Muntanyola, la seva línia de 
disseny i estampació arte-
sanal de tovallons, coixins, 
draps de cuina o bosses del 
pa. Un projecte que porta per 
nom Kokora, en japonès, cosa 
autèntica del cor. Garcia és 
conscient que el seu sector  
viu moments complicats. 
“Tots anem amb peus de 
plom”. Per això agraïa que el 
Mercat del Ram els hagués 
dedicat un espai específic: 
“Vic està mimant l’artesania, 
i és una sort”.

També Emili Gutiérrez, 
des de la cerveseria Kibus, 
d’Olost, es mostrava esperan-
çat de poder tornar a plantar 
en una fira. “És la primera 
d’aquest any”, advertia. 
“Ens ha sorprès que s’hagi 

El Mercat del Ram possible
Ajuntament i firaires valoren positivament la convocatòria d’un Mercat adaptat al context 
de pandèmia, que ha tingut en el nou espai del parc Balmes un dels principals atractius

80% de la gent que conec”. 
En el seu cas, “he estat dels 
pocs afortunats que he pogut 
treballar, però tot fora de 
Catalunya”. Vilaregut, un 
habitual de les últimes edi-
cions del Mercat Medieval 
–una de les “top five” de 
les que es fan a tot l’Estat, 
segons ell–, valorava el nou 
entorn firal del parc Balmes: 
“L’estan adaptant molt bé”.

El nou espai es va convertir 
en “l’estrella” del progra-
ma de la fira, reconeixia 
diumenge al vespre Bernat 
Vilarasau, gerent de l’orga-
nisme autònom de Fires i 
Mercats. Tant dissabte com 
tot diumenge es va tocar 
sostre d’aforament en molts 
moments (d’unes 800 perso-
nes, que representaven una 
tercera part de la capacitat 
del parc). “Es notava que la 
gent tenia ganes de tornar 
a sortir i passejar”. En total 
hi van passar unes 17.000 
persones. També va funcio-
nar bé l’espai de La Casa de 
Pagès, al Sucre, amb 6.500 
visitants amb cita prèvia.

Des de l’Ajuntament es 
feia una valoració positiva de 
com havia anat la fira. “L’èxit 
ja era convocar-la i la priori-
tat ha estat vetllar per totes 
les mesures de seguretat”, 
remarcava Vilarasau. Alguns 
ajuntaments ja els han con-
tactat per demanar informa-
ció sobre les particularitats 
de la convocatòria. “Podria 
marcar un punt d’inflexió”, 
apuntava Vilarasau. El Mer-
cat d’enguany va rebre un 
20% del seu públic habitual.

Un parc amb història
Vic Redescobert com a espai firal 
l’any 2017 per acollir el Lactium, el 
parc Balmes fa un pas més per conver-
tir-se en pol d’atracció i enllaç entre 
el centre de Vic i els barris del sud 
de la ciutat. La supressió del trànsit i 
l’eliminació de les baranes han donat 
una renovada dimensió al vial (a la 
foto de l’esquerra) durant aquests 
dies de Mercat del Ram. El parc Bal-
mes es va urbanitzar l’any 1955 grà-
cies a una campanya popular que va 
impulsar l’aleshores alcalde Josep M. 
Costa Velasco. En aquell moment es 
va concebre com un petit jardí botànic 
envoltat per tres petits estanys (foto 
de la dreta). A principis dels 90 es va 
desmantellar, mentre l’espai anava 
perdent centralitat i protagonisme. A
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pogut fer aquest Mercat del 
Ram i l’aposta és d’agrair”. 
I l’entorn del parc Balmes, 
un encert: “És un espai fàcil, 
amable, ni massa gran ni 
massa petit, ideal per pas-
sejar-hi”. Nascuda fa quatre 
anys, aquesta microcervese-
ria ja té mitja dotzena de cer-
veses artesanals al mercat, 
a partir d’ara amb l’etiqueta 
d’ecològiques.

El vigatà Ignasi Vilare-
gut fa 12 anys que va crear 
Limbo, una línia de roba i 
complements tèxtils que ell 

mateix dissenya i confeccio-
na. Avesat a voltar per fires 
i festivals d’arreu de l’Estat, 
“avui jugo a casa”, apuntava, 
tot felicitant l’Ajuntament 
per la convocatòria: “Ens han 
cuidat molt bé i els preus 
són assequibles”. A la parada 
hi exhibia un cartell, “SOS 
Autónomos Temporales”, 
per recordar que els firaires 
del seu ram, que treballen 
entre 6 i 12 mesos l’any, han 
quedat exclosos de les ajudes 
de l’Estat. “Aquesta situació 
és insostenible; han plegat el 
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LA CASA DE PAGÈS L’altre gran pol d’atracció del Mercat va ser La 
Casa de Pagès, als exteriors del recinte firal, que va recrear pròpiament l’es-
sència ramadera de la fira. Hi van passar 6.500 visitants amb cita prèvia
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Més de 40 anys al costat del territori

Distribució veterinària 
i genètica porcina

Inseminació Medicaments Higiene i 
desinfecció

EquipamentGEPORK
Finca El Macià. Masies de Roda 08510 (BCN)
gepork.es / shop.gepork.es / T. 938 500 411 / gepork@gepork.es

Dilluns, 29 de març de 2021 3MERCAT DEL RAM 2021

Vic

Vicenç Bigas

Si en aquest Mercat del Ram 
tothom ha fet com Laura 
Borràs haurà estat un èxit. 
Però el principal èxit és que 
s’hagi pogut celebrar, en les 
actuals circumstàncies. “És 
la primera gran fira que fem 
a Catalunya, aplicant unes 
mesures molt estrictes”, 
assenyalava el conseller 
d’Empresa i Coneixement 
en funcions, Ramon Tre-
mosa, que va acompanyar 
la flamant presidenta del 
Parlament en el recorregut 
inaugural. Per l’alcaldessa, 
Anna Erra, “era important 
que la gent pogués venir 
amb tota seguretat” i per 
això el gerent de Fires i 
Mercats, Bernat Vilarasau, 
controlava l’aforament als 
recintes expositius, uns més 
plens que altres, però sem-
pre quedant-se a distància 
de la capacitat permesa en 
un Mercat del Ram sense 
massificacions.

Devia haver dormit poc 
el tercet que encapçalava la 
comitiva oficial perquè la 
fracassada sessió d’inves-
tidura va acabar tard, però 
el Mercat del Ram va poder 
complir amb l’hàbit de rebre 
la visita de la primera autori-
tat del país, en aquest inter-
regne, al costat de membres 
de l’equip de govern de 
Vic. Entre tanta profusió 
de JxCat, la delegada del 
govern, Alba Camps, i el pre-
sident del Consell Comar-
cal, Joan Carles Rodríguez, 
eren els únics representants 
d’ERC aliens, tots plegats, a 

les negociacions per formar 
govern.

Borràs, a qui aclamaven 
com a presidenta quan la 
van veure aparèixer al balcó 
de la casa consistorial, ha 
vingut a Vic sovint i va saber 
complir amb la tradició. Va 
comprar una llonganissa i, 
a falta de pa de pessic, es 
va endur un rodó acabat de 
sortir del forn després de 
demanar la targeta a uns 
venedors de carn i taronges 
a domicili. Però aquest era 
el primer cop que visitava el 
Mercat del Ram, per “poder 
gaudir d’aquesta recupera-
ció de l’activitat econòmica”. 
“Gràcies per intentar-ho i 
que puguem tornar a sortir”, 
li agraïa el xarcuter de Can 
Jordi, i en la mateixa línia 
un venedor de castanyes li 
transmetia que “vull feli-
citar l’organització, que ha 
fet un gran esforç”. Li va 
ensenyar a Borràs la cam-
panya que duen a terme al 
Montseny per salvar 450 cas-
tanyers mentre ella li recor-
dava el seu segon cognom i 
va acabar tirant avall el tast 
d’embotit que acabava de fer 
amb una infusió i un licor 
de castanyes “molt poquet, 
que jo no bec”. De l’escena 
en va sortir el rodolí “Laura 
Borràs força al braç”, que 
va pronunciar una poetessa 
ambulant. 

Però no tot és comestible a 
l’espai Gastro & Art i Borràs 
també va provar una crema 
facial, Xavier Corominas li 
va regalar una barretina i 
ja li va deixar clar al mag de 
Magic Rings Store que “jo 
soc la Borràs sense màgia”. 

“Tendríamos que decirle a 
ver si valora más a los del 
supermercado”, rondina una 
dona que se la creua dins del 
recinte, aliena als més de 
mil anys d’història de la fira 
de la qual ella també n’era 
partícip.

La presidenta del Parla-
ment és més de cultura que 
d’agricultura. I va mostrar 
molt interès en el projecte 
de la Pietat, en el dibuix 
en 3D que Toni Ortiz feia 
a l’asfalt de la rambla dels 
Montcada, en el monument 
a Balmes, en una partici-
pant al concurs de pintura 
ràpida o en uns nens que 
pintaven un mural i que la 
van reconèixer perquè “és la 
del Polònia”. Que prenguin 
nota els guionistes: “Així no 
sé si em coneixes gaire”, va 
respondre. 

També va visitar La Casa 
de Pagès del Sucre, on recor-
dava que el seu pare, per 
bé que metge, també tenia 
una propietat per on anava 
amb el seu John Deere que 
res tenia a veure amb el 
majestuós que hi havia allà 
exposat, amb tota mena de 
comoditats i llums led a les 
escales. El president de la 
Llotja, Josep Puigdollers, 
amb qui coincidien al pont 
aeri, li va mostrar les excel-
lències del bestiar exposat, 
però ella es va mostrar més 
empàtica amb les persones 
que amb els animals i la pro-
va definitiva que JxCat ha 
trencat amb el passat pujo-
lista és que es van creuar 
amb diversos gossos durant 
el recorregut i no en van 
saludar cap.

Entre la màgia Borràs
i el castanyer

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el conseller d’Empresa, 
Ramon Tremosa, solemnitzen la recuperació del Mercat del Ram
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ALGUNS MOMENTS DE LA VISITA A dalt, el seguici oficial al balcó de l’ajuntament i a sota, moments de la visita de Laura Borràs saludant 
uns nens que pinten un mural, bromejant amb una vareta màgica, tastant productes de castanya i visitant el bestiar amb el president de la Llotja
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Tarda d’estrenes  
i retrobaments a la 
concorreguda ballada 
de gegants i bestiari

Vic Diu el refranyer que qui no estrena 
pel Mercat del Ram no estrena en tot 
l’any. La família gegantera de Vic s’ho 
va prendre al peu de la lletra i dissabte 
van ser diverses les figures que van 
exhibir nou modelet, durant l’anima-
da i concorreguda mostra de balls de 
gegants i bestiari, que va desbordar 
les previsions de cadires que es van 
habilitar a la plaça Major. Destacava la 
gavardina de color verdós que lluïa el 
Merma, indumentària que va deixar de 
dur el 1955. També la Vella exhibia nou 
vestit de gala, el que a partir d’ara durà 
pel seguici solemne de la festa major. El 
collar de picarols de la Mulassa, i l’anell 
i les arracades de la geganta pubilla 
Mercè eren altres dels nous comple-
ments que es feien mirar. Més enllà del 
vestuari, el que no passava per alt eren 
les cares de felicitat dels membres de 
les diferents comparses. “Estem molt 
contents de tornar a ser al carrer des-
prés d’un any i mig; ara sabem què és 
una vida sense cultura popular, sense 
interacció ni ànima festiva”, va clamar 
l’incombustible Roger Albert, tot agra-
int que l’acte hagués congregat “tan-
tíssima gent”, tot i recordar al públic 
de la necessitat de vetllar per totes les 
mesures de distància i seguretat. A més 
dels gegants de la ciutat i els llúpies, 
també van sortir a ballar els Gegants 
Pubills, els del carrer de la Riera, els del 
barri de Santa Anna, els gegants i bes-
tiari infantils i el Bou i la Mulassa. A la 
música també s’estrenava nova forma-
ció, la Principal Vigatana, que va inter-
pretar algun nou ballet ideat per Roger 
Albert i adaptats per Jofre Bardolet. A
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Vic

Miquel Erra

Per segon any consecutiu, els 
Sagals d’Osona no van poder 
protagonitzar l’habitual 
jornada del Mercat del Ram, 
que tradicionalment obria la 
temporada castellera per als 
de la camissa carbassa. Ara 
mateix, es tracta de l’activitat 
de cultura popular que més 
enllà veu la hipotètica repre-
sa. EL 9 NOU en va parlar 
amb el seu president, Bernat 
Camps.

Algú s’atreveix a dir quan 
tornarem a veure castells a 
les places?

De moment no. La Direcció 
General de Cultura Popular 
de la Generalitat està treba-
llant per tal que les festes 
majors de l’estiu trobin els 
mecanismes necessaris per 
recuperar el major nombre 
possible d’actuacions tra-
dicionals, però tots sabem 
que castells i l’activitat cas-
tellera impliquen una sèrie 

d’estructures i posicions 
que requereixen encara més 
mesures de protecció per 
poder reprendre l’activitat. 
En aquesta línia la Coordina-
dora de Colles Castelleres de 
Catalunya està treballant per 
posar en marxa una prova 
pilot amb què 450 castellers 
de diferents colles inicien 
una sèrie d’assajos per tal de 
comprovar si l’activitat caste-
llera implica un risc afegit en 
relació amb el contagi o si, per 
contra, podem tornar a l’acti-
vitat igual que fan el jugador 
de rugbi en les seves melés.

I mentrestant...
Des dels Sagals continua-

rem fent tot el que estigui 
a les nostres mans per man-
tenir els castells i l’activitat 
castellera visible a la nostra 
comarca, encara que sigui a 
través d’actes simbòlics com 
el d’aquest diumenge, xerra-
des o exposicions.

No hi ha cap previsió ni de 
retorn als assajos?

Els assajos com a tal, 

“Encara haurem d’esperar”
Entrevista a Bernat Camps, president dels Sagals d’Osona, que van organitzar un acte 
simbòlic per recordar que aquesta és la segona diada del Mercat que no poden actuar

el nostre dia a dia. A nivell 
de la Coordinadora i la resta 
de colles s’està parlant de la 
necessitat de testos d’antí-
gens, vacunes o certificats 
d’haver passat ja la malaltia 
com a elements que podrien 
facilitar l’inici de l’activitat, 
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Bernat Camps, diumenge a Plaça

fent estructures de castells 
i pinyes, encara haurem 
d’esperar que les autoritats 
sanitàries certifiquin la 
immunitat de grup i perme-
tin un retorn a la normalitat 
més generalitzat o, si més 
no, esperar els resultats i 
conclusions de l’estudi de la 

prova pilot que vol iniciar la 
Coordinadora (o bé ser una 
de les colles seleccionades 
per la prova). De totes mane-
res, més enllà dels assajos 
purament castellers, ja hem 
començat les activitats de 
retorn als castells per a la 
canalla. Els divendres a la 
tarda, la canalla dels Sagals i 
qualsevol infant que tingui 
ganes de descobrir què són 
els castells es reuneixen en 
grups estables de sis, junta-
ment amb l’equip de canalla, 
per dur a terme activitats 
físiques i de lleure relaciona-
des amb la pràctica castelle-
ra. En breu posarem en mar-
xa una iniciativa semblant 
per a la resta de membres 
dels Sagals d’Osona.

En quines condicions ho 
podran fer?

La principal condició per 
dur a terme aquestes acti-
vitats i per poder tornar als 
assajos és la responsabilitat 
individual de cadascú de 
nosaltres, com hem de fer en 
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Anna Erra: “La 
Plaça continua 
sent carbassa”
Vic Amb el característic toc 
de castells que interpre-
ten les gralles quan pugen 
els terços dels castells es 
van desplegar, aquest diu-
menge a les 12 del migdia, 
sis pancartes amb les sis 
construccions més emble-
màtiques de la història 
dels Sagals (el pilar de 6 
carregat i el descarregat, la 
torre de 8, el 3 de 8, el 4 de 
8 i el 5 de 8). Va ser el breu 
acte simbòlic amb què els 
Sagals van recordar una de 
les diades més especials, la 
que coincideix amb el seu 
bateig. “Hem pogut recupe-
rar una mica d’activitat en 
aquest Mercat del Ram i als 
Sagals encara no els toca, 
però la Plaça continua sent 
carbassa”, va voler remarcar 
l’alcaldessa, Anna Erra.BE
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però de moment no hi ha uns 
requisits concrets. Pel que 
fa a l’activitat castellera en 
si, caldrà ajustar les mesures 
preventives a l’especificitat 
de cada posició, algunes de 
les posicions de la pinya 
segurament podran portar 

mascareta també durant 
l’execució del castell i altres 
com els baixos o els membres 
de tronc no, i tal com veiem 
esportistes competint fins i 
tot contra tres equips dife-
rents en un mateix cap de 
setmana sempre sense mas-

careta, de la mateixa manera 
haurem de garantir que les 
persones castelleres que no 
puguin portar mascareta 
durant l’execució del castell 
no poden ser font de contagi, 
amb testos preventius, o el 
que sigui necessari.

Amb aquests mesos d’atu-
rada, s’haurà desmobilitzat 
la colla?

Com a qualsevol grup nom-
brós hi haurà de tot. Està 
clar que com més s’allarga 
l’aturada més fàcil és que 
un nombre més gran de cas-
tellers s’hagin buscat altres 
activitats a fer en el seu 
temps lliure i no totes seran 
compatibles. Però alhora 
sabem que hi ha molts cas-
tellers delerosos de tornar a 
assajar i actuar, aquests con-
tinuen mobilitzats i actius.

Caldrà una campanya per 
recuperar efectius?

Indiscutiblement que sí, 
tant a nivell intern per recu-
perar el màxim nombre de 
castellers i castelleres actives 
que teníem abans de la pan-
dèmia, com a nivell extern 
per fer una crida a totes les 
persones de la comarca i 
especialment a aquelles per-
sones que tenen a l’armari 
una camisa carbassa i conti-
nuen estimant els Sagals i els 
castells, perquè per tornar al 
nivell que mereix la comarca 
necessitarem totes les mans 
possibles.

Les altres branques de 
l’associació com la Mulassa 
o les Fúries d’Ausa sí que 
podran tornar abans, oi?

Sí, la resta de seccions 

continuen actives, algunes 
com la Tronada Carbassa 
(batucada) i els Grallers i 
Tabalers ja estan assajant, 
altres com la Mulassa farà la 
seva primera sortida aquest 
dissabte de Mercat del Ram i 
al mes de maig ha estat con-
vidada al 50è aniversari de la 
recuperació de la Mulassa de 
Montblanc. I les Fúries i les 
Fúries Canalles ja les tenim 
treballant per tornar a adap-
tar La Infernal als requisits 
que permetin tornar-la a fer 
per la festa major d’enguany.

Hi havia pendent la pos-
sible renovació de la junta. 
Com està?

La junta actual ens havíem 
presentat amb el compro-
mís de treballar dos anys 
per l’entitat i a continuació 
deixar pas a un nou equip. 
Aquest mes de març havíem 
de dimitir i convocar elecci-
ons, però després de compro-
var que no hi havia cap equip 
format amb ganes d’agafar 
el relleu i donada la situació 
excepcional a la qual ens tro-
bem hem optat per continuar 
fins que la situació es nor-
malitzi, puguem tornar a fer 
castells i la colla es recuperi 
a nivell social per tal que es 
pugui formar una nova junta, 
amb un termini màxim d’un 
any més.

Entreu a
el9nou.cat/historic-hemeroteca

un arxiu documental molt valuós
al vostre abast

A partir d’ara,
teniu accés directe a

Totes les notícies
des de
1978
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A quarts de 8 del matí, una 
hora i mitja abans de l’inici 
del segellat de les teles, ja 
havia aparcat el cotxe i es 
passejava pel centre de Vic 
tot prenent vistes. Alguns 
companys van escollir racons 
més discrets i apartats, però 
ell va decidir plantar el cava-
llet al mig de la plaça Major. 
“El més maco d’aquests 
concursos és que la gent 
vegi com pintes, ajudar a 
fer ambient”, defensava el 
sabadellenc Antonio Darías, 
moments després de recollir 
el primer premi del 54è Con-
curs de Pintura Ràpida del 
Mercat del Ram, dotat amb 
800 euros. El seu quadre, en 

acrílic, recollia molt bé l’am-
bient típic d’un dia de mercat 
amb els tradicionals globus 
aerostàtics voleiant pel cel. 
“Vic és una ciutat preciosa 
per pintar, no te l’acabes”, 
deixava anar Darías, que ha 
participat en diverses edi-
cions del certamen –l’any 
2007, per exemple, quan el 
concurs es va prendre un 
parèntesi, va recollir un 
segon premi–. Delineant i 
enginyer de professió, Darías 
ha pintat “tota la vida” i 
des que es va jubilar s’hi ha 
pogut dedicar plenament, 
participant en concursos “de 
dins i fora d’Espanya”.

El segon premi, dotat amb 
400 euros, va ser per a Gas-
par Bosch, d’Amer; i el tercer, 
dotat amb 200 euros, per a 

El sabadellenc Antonio Darías guanya un 
54è Concurs de Pintura amb menys pintors

Pintors de carrer

Pòquer de premis literaris
Vic reuneix els guanyadors del Sant Jordi, el Ramon Llull, el Josep Pla i el Nadal
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D’esquerra a dreta, a la Biblioteca Joan Triadú, Víctor Garcia Tur, Gerard Quintana, la moderadora Carme Rubio, Maria Barbal i Najat El Hachmi

Vic

Jordi Vilarrodà

Van arribar junts a Vic, van 
compartir unes hores a la 
ciutat i van parlar dels seus 
llibres. Els guanyadors de 
quatre dels premis literaris 
més destacats del país van 
anticipar dissabte el proper 
Sant Jordi en una trobada 
que va néixer l’any 2016 i 
que ja s’ha convertit en una 
tradició que reuneix el premi 
Sant Jordi, el premi Ramon 
Llull i el premi Josep Pla com 
a fixos. I un altre que va can-

viant i que enguany ha estat 
el premi Nadal perquè s’ha 
publicat també en català. 
Amb guanyadora vigatana, 
per si fos poc. 

Víctor Garcia Tur, Gerard 
Quintana, Maria Barbal i 
Najat El Hachmi van parti-
cipar a la tarda en un acte 
a la Biblioteca Joan Triadú, 
moderat per la professora i 
col·laboradora d’EL 9 NOU 
Carme Rubio, en què van 
parlar de les novel·les que 
els han portat al podi del 
Sant Jordi d’enguany. Relats 
amb registres diferents 

però que revelen una certa 
tendència dels jurats litera-
ris a apostar per obres que 
poden ser formalment més 
arriscades. Com L’aigua que 
vols, de Garcia Tur, on juga 
amb la ficció que la novel·la 
és una traducció, introdueix 
abundosos diàlegs i fins i tot 
intenta mostrar a través del 
llenguatge la deconstrucció 
mental de l’Alzheimer. Tot 
plegat, explicant una trobada 
familiar ambientada al Que-
bec, en què els fills es reunei-
xen al voltant de la matriar-
ca, “una dona autoritària que 

ha marcat el seu entorn”. La 
política és només un teló de 
fons, però s’ambienta abans 
del referèndum d’indepen-
dència quebequesa del 1995, 
i els paral·lelismes són inevi-
tables: “Llegida des d’aquí, hi 
trobem connexions”. 

També atrevida és L’home 
que va viure dues vegades, de 
Gerard Quintana, carregada 
de referències literàries i 
desdibuixant les fronteres de 
realitat i ficció per explicar 
la història d’un home que 
ha de superar la tragèdia de 
perdre allò que més estima. 

“Ha escrit un Hamlet?”, li 
pregunta Carme Rubio. “Pot-
ser un Ulisses, que vol tornar 
sempre amb la seva família”, 
contesta Gerard Quintana. I 
encara que tot sigui narrati-
va, en aquesta trobada, deixa 
anar que el poema és “la 
màxima expressió de la reali-
tat, no hi ha res sobrer”. 

Maria Barbal, premiada 
primer per Tàndem amb 
el Josep Pla i després amb 
el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes, no parla 
com Quintana d’una vida 
que hauria pogut ser sinó 
de la que és possible encara. 
Si més no per als seus dos 
protagonistes, que han de 
“decidir si la vida que els 
queda val la pena de ser 
viscuda”, quan comencen 
una relació en la maduresa i 
cadascú amb la seva motxilla. 
Ben diferent és el cas de la 
jove protagonista de Dilluns 
ens estimaran, de Najat El 
Hachmi, la història d’una 
noia que intenta empode-
rar-se i obrir-se camí enmig 
dels obstacles de tot tipus 
que la vida li va posant i 
amb la complicitat principal 
d’una amiga. Entronca amb 
les novel·les anteriors, però 
recorda que quan va comen-
çar a escriure “semblava 
que es donava el feminisme 
per superat” i la realitat ha 
demostrat que no. “Ara tinc 
més elements per entendre-
la, aquesta realitat”, explica 
l’escriptor vigatana. 

Després de Vic, cada autor 
seguirà el seu itinerari de 
promocions en un Sant Jordi 
que no serà normal però que 
ja és segur que es farà. Pos-
siblement, ni el mateix dia 
23 d’abril –en que cadascú 
atendrà els seus propis com-
promisos– no tindran temps 
de tornar-se a trobar. 
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Antonio Darías, al costat del quadre que va merèixer el primer premi d’enguany

Antoni Mariscal, de Sant 
Joan de Vilatorrada. En les 
categories infantils i juve-
nils, Marian Abdul i Zaira 
Castillo van recollir el primer 
i segon premis en l’apartat de 
fins a 12 anys; i Jana Llopart 

i Anaïs Amils, en el de 13 a 
17 anys. En total hi va haver 
27 participants, una desena 
menys del que és habitual. 
Curiosament, entre tots els 
concursants només un va 
ser de Vic. El jurat estava 

format per Susagna Roura, 
Albert Bonvehí i Joana Casas. 
Aquest concurs és el segon 
més antic del país de l’especi-
alitat. Va néixer el 1959, si bé 
entre el 2008 i el 2016 es va 
deixar de convocar.
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OSONA Habitants 1a dosi 2a dosi Total de 
vacunes

% habitants 
que han rebut 

la 1a dosi
Alpens 261 42 21 63 16,1%

Balenyà 3.840 319 173 492 8,3%

El Brull 258 14 5 19 5,4%

Calldetenes 2.513 261 144 405 10,4%

Centelles 7.513 794 353 1147 10,6%

L’Esquirol 2.186 257 152 409 11,8%

Folgueroles 2.265 209 78 287 9,2%

Gurb 2.713 338 190 528 12,5%

Lluçà 276 24 10 34 8,7%

Malla 272 18 12 30 6,6%

Manlleu 20.912 1348 766 2114 6,4%

Les Masies de Roda 719 44 27 71 6,1%

Les Masies de Voltregà 3.132 235 118 353 7,5%

Montesquiu 1.030 102 65 167 9,9%

Muntanyola 632 37 21 58 5,9%

Olost 1.202 100 53 153 8,3%

Orís 322 18 10 28 5,6%

Oristà 549 38 15 53 6,9%

Perafita 405 33 11 44 8,1%

Prats de Lluçanès 2.604 290 173 463 11,1%

Roda de Ter 6.490 548 280 828 8,4%

Rupit i Pruit 271 17 13 30 6,3%

Sant Bartomeu del Grau 884 54 28 82 6,1%

Sant Boi de Lluçanès 580 199 165 364 34,3%

Sant Hipòlit de Voltregà 3.540 340 185 525 9,6%

Sant Julià de Vilatorta 3.140 310 125 435 9,9%

Sant Martí de Centelles 1.184 102 49 151 8,6%

Sant Pere de Torelló 2.470 265 157 422 10,7%

Sant Quirze de Besora 2.154 258 164 422 12,0%

Sant Vicenç de Torelló 2.058 242 113 355 11,8%

Santa Eugènia de Berga 2.278 181 79 260 7,9%

Santa Eulàlia de Riuprimer 1.383 129 65 194 9,3%

Seva 3.544 282 120 402 8,0%

Taradell 6.640 663 342 1.005 10,0%

Tavèrnoles 322 21 6 27 6,5%

Tona 8.356 813 476 1.289 9,7%

Torelló 14.400 1.134 551 1.685 7,9%

Vic 47.630 4.019 2.133 6.152 8,4%

Viladrau 1.047 83 29 112 7,9%

Vilanova de Sau 312 20 9 29 6,4%

Osona 163.702 14.201 7.486 21.687 8,7%

RIPOLLÈS Habitants 1a dosi 2a dosi Total de 
vacunes

% Habitants 
que han rebut 

la 1a dosi
Campdevànol 3.232 440 179 619 13,6%

Camprodon 2.298 256 144 400 11,1%

Llanars 535 36 13 49 6,7%

Molló 336 21 5 26 6,3%

Planoles 304 28 5 33 9,2%

Ribes de Freser 1.760 236 81 317 13,4%

Ripoll 10.803 1.189 692 1.881 11,0%

St. Joan de les Abadesses 3.224 366 210 576 11,4%

Sant Pau de Segúries 688 75 49 124 10,9%

Vilallonga de Ter 398 40 15 55 10,1%

Ripollès 25.253 2.687 1.393 4.080 10,6%

Vacunes administrades a Osona i el Ripollès, poble per poble*Gairebé 17.000 persones d’Osona i el Ripollès 
han rebut la primera dosi de la vacuna, al vol-
tant del 10% de la població. La campanya avan-
ça al mateix ritme que la mitjana catalana.

Al Ripollès hi 
haurà set espais 
de vacunació 
massiva
Osona la vol desplegar sobretot al Sucre 
de Vic, però puntualment també en CAP 

Vic/Ripoll

T. Vilamala / A. Jaumira

El Departament de Salut 
continua concretant com arti-
cularà la vacunació contra la 
Covid-19 quan hi hagi prou 
dosis per començar a citar la 
població general. Al Ripollès, 
està previst vacunar a set 
espais diferents: el CAP de 
Ripoll, la Sala Eudald Graells, 
un edifici annex a l’institut 
Abat Oliva, Cal Marquès de 
Camprodon, l’Escorxador de 
Sant Joan, el Casal d’Avis de 
Ribes de Freser i el Centre 
Cívic de Campdevànol. En 
tots els casos el dispositiu 
estarà gestionat pels equips 
locals d’atenció primària 
i, tal com recalquen des de 
Salut, “subjecte a l’arribada 
de vacunes”. Pel que fa a Oso-
na, la intenció és concentrar 
la campanya al recinte firal 
del Sucre de Vic, un dels 
46 punts de mida mitjana 
repartits arreu de Catalunya, 
però puntualment també es 
podrien activar els centres 
d’atenció primària de Prats de 
Lluçanès, Torelló, Manlleu, 
Roda, Vic Nord i Tona. Els 
veïns i veïnes del Moianès 
podran triar entre desplaçar-
se a la capital d’Osona o bé a 
Manresa o Igualada. 

Des que va arrencar la 
vacunació, el 27 de desem-
bre, a Osona i el Ripollès hi 
ha 16.888 persones que han 
rebut la primera dosi. Això 
equival, respectivament, a 
un 8,7% i un 10,6% de la 
població, un percentatge que 
situa totes dues comarques a 
la línia general de Catalunya. 
El Solsonès (7,13%) i el Baix 
Penedès (7,38%) es perfi-
len sobre el mapa com els 
territoris amb la campanya 
més endarrerida. Pel que fa 
a municipis, a Osona destaca 
Sant Boi de Lluçanès, on ja 
s’ha administrat la primera 
dosi a més d’un terç dels 
empadronats. “El ciutadà 
de peu està als nivells de la 

resta del país, però al poble 
hi tenim dues residències, 
que són els centres que s’ha 
prioritzat”, explica l’alcalde, 
Marc Parés. 

La campanya avançarà 
aquesta setmana seguint el 
guió previst tant amb Moder-
na (centres hospitalaris) com 
Pfizer-BioNTech (gent de més 
de 80 anys i/o persones con-
siderades grans dependents). 
Salut també garanteix que al 
Sucre de Vic s’hi administra-
ran totes les dosis d’Oxford-
AstraZeneca per a les quals hi 
ha cita confirmada, però les 
148.000 que s’havien de rebre 
aquest dilluns i finalment 
no arribaran poden suposar 
una aturada temporal de la 
vacunació amb aquest fàrmac 
després de Setmana Santa, 
“confiem que de només uns 

dies”, apunten des de la Regió 
Sanitària Catalunya Central. 

Tant Osona com el Ripollès 
figuren actualment entre les 
10 comarques catalanes amb 
més risc de rebrot. En el pri-
mer cas, preocupen sobretot 
les dades de Centelles, però 
els últims dies també han 
empitjorat Prats de Lluçanès 
i Santa Eugènia de Berga. Al 
Ripollès es dona la circums-
tància que, malgrat no haver-
hi cap pacient ingressat amb 
Covid-19 a l’Hospital de 
Campdevànol, els brots a la 
Vall de Camprodon han fet 
pujar la taxa de propagació 
del virus a 2,60 i el risc de 
rebrot a 1.037. Des de l’inici 
de la pandèmia, sumant totes 
dues comarques hi ha hagut 
18.717 casos positius i 714 
defuncions.

*Salut no publica les dades dels municipis de menys de 250 habitants
Font: Elaboració pròpia a partir del portal de dades obertes de la Generalitat (xifres fins divendres)
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Des del desembre 
han rebut la 
primera dosi 

16.888 osonencs                 
i ripollesos
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Sant Vicenç començarà les obres del 
complex per a gent gran a final d’any

El ple de dimecres va aprovar el projecte de la primera fase, que inclourà el centre diürn

Imatge virtual de la primera fase de la nova unitat de convivència, que acollirà els espais comuns i el centre de dia

Sant Vicenç de Torelló

Guillem Rico

L’anomenen el cor del nou 
complex assistencial per 
a gent gran i s’hi ubicaran 
els serveis comunitaris del 
centre de dia i les futures 
unitats de convivència que es 
construiran més endavant. El 
ple de Sant Vicenç va aprovar 
finalment dimecres amb els 
nou vots de l’equip de govern 
i l’abstenció dels dos regi-
dors dels Independents el 
projecte executiu dels futurs 
equipaments, de manera que, 
segons l’alcalde, Èric Sibi-
na (Sumem-AM), les obres 
començaran a finals d’aquest 
any en uns terrenys muni-
cipals situats al costat de 
l’escola Lloriana i la llar d’in-
fants Els Gallarets. El concurs 
de projectes es va convocar 
el 2019 i hi han participat 25 
empreses amb la idea que es 
pugui fer per fases. La prime-
ra serà el mòdul que inclourà 
el centre diürn i tindrà dues 
plantes en què s’hi establiran 

els serveis comunitaris. A la 
planta baixa hi haurà l’accés 
principal, el vestíbul, banys 
adaptats amb dutxes, cambra 
de neteja, perruqueria, des-
patxos, bugaderia i la cuina 
central. A la primera planta 
s’hi ubicarà pròpiament el 

centre de dia, que doblarà la 
superfície de l’edifici actual, 
que en el futur es destinarà a 
espais per a entitats. Aquesta 
fase, que és la que es comen-
çarà a fer a finals d’any, té 
un cost d’1,4 milions d’eu-
ros, dels quals 605.000 els 

aporten la Generalitat i la 
Diputació de Barcelona, i la 
resta sortiran del romanent 
de tresoreria municipal i 
d’ajuts de caixa de la Diputa-
ció. El termini de construcció 
serà aproximadament d’un 
any, per la qual cosa, segons 

Sibina, es preveu que entri 
en funcionament el primer 
trimestre del 2023.

El portaveu dels Indepen-
dents, Sergi Barragan, va 
justificar l’abstenció per-
què consideren que caldria 
començar les obres per les 
unitats de convivència, un 
equipament que “ara no exis-
teix” i no pel centre de dia. 
Per tant, va assegurar que 
estan d’acord amb el projec-
te però no amb l’ordre com 
s’executarà. Segons l’alcalde i 
la regidora de Benestar Soci-
al, Aina Casanova, l’ordre 

d’execució és aquest perquè 
es tracta “del cor” i perquè si 
no caldria “duplicar el cost” 
amb dos equips de personal, 
ja que si es fa la part residen-
cial, el centre de dia hauria 
de continuar funcionant on 
és actualment. 

Barragan també va criticar 
l’endarreriment del projecte, 
ja que “fa un any i vuit mesos 
que es va licitar” i que només 
els haguessin donat set dies 
per revisar-lo. Sibina va 
admetre que “s’ha dilatat” i 
que “la pandèmia ha compli-
cat les coses en un projecte 
que és complex”. 

Val 1,4 milions 
i estarà fet a 

principis del 2023 

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Taradell, en data 04/03/2021, ha acordat 
deixar sense efecte l’aprovació inicial i l’aprovació provisional de la 
modificació núm. 8 del POUM (Exp. 418/2016) i de la modificació 
núm. 10 del POUM (Exp. 769/2017), i l’arxiu d’aquests.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a 
efectes de presentació de reclamacions i/o al·legacions. Si no se’n 
formulen s’entendran aprovades definitivament sense necessitat 
de prendre cap acord exprés. 

L’expedient es pot consultar de dilluns a divendres laborables de 
9.00 a 14.00 hores i dilluns laborables de 16.00 a 19.00 hores a les 
dependències de la secretaria de l’Ajuntament de Taradell, c. de la 
Vila, 45, Taradell, 1a planta, i al web municipal www.taradell.cat.

Taradell, 19 de març de 2021
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa

Dilluns, 29 de març de 20218

Vic
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Avaria o sabotatge? El cas és 
que Adif i Renfe van tardar 
11 hores a retirar un tren 
encallat a l’entrada de Vic i la 
posterior reparació dels des-
perfectes al sistema elèctric 
va provocar que la circulació 
de trens quedés tallada entre 
Centelles i Vic des de la nit 
de dissabte i fins a les 4 de la 

tarda de diumenge. Durant 
aquest temps es va establir 
un servei alternatiu amb 
autobús entre aquestes esta-
cions, fet que va provocar 
importants alteracions horà-
ries, falta d’informació i la 
indignació dels usuaris.

L’incident es va produir 
dissabte cap a 2/4 d’11 de la 
nit quan el pantògraf d’un 
tren va quedar enganxat a la 
catenària en el túnel d’entra-

da a Vic, on havia d’acabar el 
seu recorregut. Els Bombers 
van desplaçar tres dotacions 
al lloc dels fets per evacuar 
els passatgers per la via. El 
tren que venia darrere de 
l’afectat ja es va quedar a 
Centelles i aquesta alteració 
es va mantenir l’endemà. El 
tren encallat no es va poder 
retirar fins a 3/4 d’11 del matí.

De moment es desconeixen 
les causes de l’incident, que 

Adif atribueix a una avaria i 
considera poc probable que es 
degui a un sabotatge, tot i que 
el col·lectiu independentista 
L’Estaca va reinvindicar l’acció 
en un comunicat diumenge al 
migdia a través de Telegram 
per reclamar l’aixecament de 
la suspensió de la DUI, a la 
qual va donar suport també el 
CDR Alt Ter. Els Mossos no 
havien rebut cap denúncia ni 
han iniciat cap investigació.

Tallada la línia R3 entre Centelles i Vic per una avaria reivindicada també com a sabotatge

16 hores sense tren
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Bombers rescatant els afectats

Detinguts amb un 
quilo i mig d’or i joies
Vic Els Mossos d’Esquadra 
van detenir aquest cap de 
setmana en un control noc-
turn a la capital osonenca sis 
persones que viatjaven amb 
un quilo i mig de joies i or i 
més de 45.000 euros en efec-
tiu. Els sis detinguts, que 
portaven el material repartit 
en dos cotxes, no van poder 
acreditar la procedència 
de tot el que se’ls va requi-
sar, fet pel qual van acabar 
detinguts. En concret, als 
presumptes autors se’ls acu-
sa de receptació i robatori 
amb força.
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La pandèmia ha estat molt probablement 
la situació més tensa que hem viscut a la 
Residència dels Munts d’ençà que va obrir 
fa trenta anys. He escollit la paraula tensió
de forma deliberada. La tensió és “l’acció 
de tibar fins a la rigidesa”.
Aquesta rigidesa forçada per l’epidèmia de 
la Covid-19 ens ha obligat a tots a roman-
dre en alerta constant durant més d’un 
any, però especialment als centres que ens 
dediquem a vetllar pel benestar dels adults 
grans, que és el col·lectiu més vulnerable 
als efectes de la malaltia.
Vam ser rígids per protegir els residents. 
Vam ser rígids en tot moment amb els pro-
tocols de ventilació, els processos de des-
infecció i l’ús de mascaretes i guants. Però 
també vam ser rígids amb nosaltres matei-
xos i amb el nostre comportament personal 
de portes enfora de la residència. Aquest 
esforç és, un cop més, digne de felicitació 
a l’equip de professionals de la Residència 
dels Munts de Sant Boi de Lluçanès, per la 
seva exemplaritat. 
També hem estat rígids amb vosaltres, fa-
miliars dels residents. I us mereixeu un 
agraïment.
No ens ha estat fàcil demanar-vos que no 
visitéssiu els vostres familiars. Sabem que 
els heu trobat a faltar durant molts mesos i 
ells també us han trobat a faltar.

Sabem que hi ha altres residències que han 
aplicat durant el darrer any protocols de 
visites i de sortides que nosaltres no hem 
activat. I vosaltres no ens heu forçat a obrir 
les portes de la residència, ans el contrari, 
heu dipositat la vostra confiança sobre no-
saltres i ens heu donat la llibertat per pren-
dre les decisions que consideràvem més 
adients, a mida que analitzàvem les dades 
sobre l’evolució de la pandèmia.
Hauria estat impossible mantenir el virus 
allunyat de la residència sense la vostra 
col·laboració, familiars dels residents. I 
honestament, tots hem conegut casos en 
altres residències de com la incursió del 
virus al centre ha estat transportat per al-
guna visita i hem vist el desafortunat des-
enllaç del contagi subsegüent.
Tot l’equip de la Residència dels Munts us 
volem agrair de tot cor que ens hagueu fet 
costat durant aquest any duríssim i que ho 
continueu fent en el futur. Ens caldrà l’es-
forç de tots per fer front a la nova onada 
de pandèmia que marquen tots els indica-
dors.

Carlos Casas
Plaça Nova, 1
Sant Boi de Lluçanès
Tel. 93 857 80 56

residència dels munts, líders en confiança

Familiars dels residents, gràcies

Dilluns, 29 de març de 2021 9

Cinc detinguts per una plantació amb 
390 plantes de marihuana a Manlleu 

Mossos i Policia Local de Manlleu van fer l’operació divendres al matí a la carretera d’Olot

Manlleu

Guillem Rico

Quatre furgons dels Mossos, 
quatre vehicles de la Poli·
cia Local de Manlleu i dues 
ambulàncies es van activar 
aquest divendres al matí en 
una operació policial per 
desmantellar una plantació 
de marihuana a la carretera 
d’Olot de Manlleu, que va 
acabar amb cinc detinguts, 

als quals se’ls acusa d’un 
delicte contra la salut pública 
i un altre de defraudació del 
fluid elèctric. 

Alguns veïns van seguir tot 
el moviment que hi va haver 
al llarg del matí, des d’1/4 
de 10, per al qual durant 
almenys una hora es va tallar 
la circulació al carrer. Els 
testimonis apuntaven que ja 
el dia abans hi havia senyals 
de prohibit aparcar per tas·

ques de neteja i sobre el fluid 
elèctric lligaven caps, ja que 
asseguraven que durant tot 
l’hivern havien patit talls 
de llum. Afegien que quan 
parlaven amb la companyia 
elèctrica els deien que era a 
causa “d’una sobrecàrrega”. 

L’operació es va centrar en 
un edifici del carrer on els 
detinguts tenien 390 plantes 
de marihuana. Segons els 
Mossos d’Esquadra, estaven 

repartides en tres estances, 
en les quals hi havia els 
ventiladors i tota la instal·
lació elèctrica habitual, que 
després van retirar. També 
van detectar que hi havia 
dues habitacions més amb 
la instal·lació elèctrica pre·
parada per ampliar la plan·
tació. 

Els detinguts són quatre  
homes de Manlleu i un de 
Vic d’entre 23 i 37 anys.
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Les plantes que van localitzar en una de les estances de l’edificiL’operació que es va fer divendres a la carretera d’Olot de Manlleu

Vic

EL 9 NOU

Una operació conjunta de la 
Policia Nacional i la Guàrdia 
Urbana de Vic ha permès 
desmantellar una presump·
ta trama que utilitzava una 
associació cannàbica de Vic 
per a la venda il·legal de dro·
ga. Per aquest motiu, aquest 
dilluns van detenir tres 
persones, entre els quals el 
màxim responsable de l’asso·
ciació i dos treballadors a qui 
s’investiga com a presumptes 
autors d’un delicte contra la 
salut pública.

Segons un comunicat poli·
cial, fruit de les indagacions 
dels dos cossos policials, 
van tenir coneixement que 
un club cannàbic de Vic 
s’estaria utilitzant pels seus 
responsables com a punt de 
venda il·legal de substàncies 
estupefaents, contravenint 
la norma i la legislació que 
regula aquest tipus d’associ·
acions.

En l’escorcoll que van fer 
al local, hi van intervenir 260 
grams de haixix i 3,8 quilos 

de marihuana presump·
tament destinats a la seva 
comercialització il·legal.

Segons la policia, també 
van fer declarar el secretari i 
el tresorer de l’associació per 
la seva presumpta participa·
ció a la trama.

Fa gairebé dos anys, el juli·
ol del 2019, la Policia Nacio·
nal ja va requisar 658 plantes 
de l’associació cannàbica 
perquè, segons van dir, l’enti·
tat no tenia permisos, encara 
que ells ho desmentien. En 
aquella operació, en què tam·
bé hi va participar la Guàrdia 
Urbana de Vic, van calcular 
que les plantes intervingu·
des pesaven 22,3 quilos i que 
els propietaris en podien 
haver obtingut 60.000 euros. 
En l’operació la policia també 
va confiscar cinc quilos de 
cabdells de cànnabis a punt 
per consumir i més d’un qui·
lo d’haixix. D’altra banda, a 
principis de gener els Mossos 
van detenir un home que 
havia robat tres vegades a 
l’estiu en aquest establiment, 
i se n’hauria endut alguns 
cabdells de marihuana.

Deien que buscaven 
feina de netejadores i 
robaven joies i diners

Roda de Ter Els Mossos 
d’Esquadra van detenir 
dijous dues dones de 30 i 33 
anys de Roda de Ter que van 
robar joies i diners d’una casa 
d’Avià (Berguedà) a principis 
de mes. Segons els Mossos, 
una de les dones va trucar al 
timbre de la casa i va dir al 
propietari que buscava feina 
de netejadora. La víctima es 
va interessar per l’oferta i li 
va ensenyar la casa. Mentres·
tant, la segona dona hauria 
aprofitat per entrar i endur·
se el botí. Les dues dones ja 
eren conegudes per la policia 
per fets similars.

Enxampen un dels 
dos lladres d’un 
súper de Manlleu

Manlleu Un home de 47 
anys de Manlleu és un dels 
dos lladres que van robar 
divendres de la setmana 
passada en un supermercat 
de Manlleu. Les càmeres van 
captar com ensenyaven un 
ganivet a les dependentes i 
s’emportaven la caixa. Des·
prés de la investigació el van 
localitzar dijous al matí a Vic 
i se l’acusa d’un robatori amb 
violència.

Operació contra una associació 
cannàbica de Vic que encobria 
un punt de venda de droga
Hi van intervenir Guàrdia Urbana i Policia Nacional
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Màrius Valls, divendres davant de l’institut de Calldetenes

Calldetenes

Txell Vilamala

Màrius Valls és un veterà de 
la política municipal. Des-
prés d’una primera etapa de 
12 anys a l’Ajuntament de 
Calldetenes (1999-2011), a 
les passades municipals es 
va presentar al capdavant de 
CPF-ERC. Està a l’oposició en 
un consistori on conformen el 
govern Junts per Calldetenes 
i PeM-Amunt.

Per què ha tornat a la polí-
tica?

Després d’un temps d’es-
tar a l’oposició i a l’equip de 
govern, i de vuit anys fora, 
vaig veure que tot el que 
s’havia dit que es faria no aca-
bava de ser així. Em van venir 
ganes de tornar.

Ara aviat serem a l’equa-
dor del mandat. Com l’està 
vivint?

Ha sigut com tornar vuit 
anys enrere. Els temes que 
hi ha a sobre la taula són els 
mateixos, però han degenerat.

Es refereix al Torrental, el 
pavelló…?

Sí, en general sí. I a les 
seves conseqüències.

Vostè es presentava per 
guanyar, o això deia abans 
de les eleccions. El va sor-
prendre que Junts revalidés 
la majoria absoluta?

Normalment et presentes 
per guanyar, això està clar, 
però pel que he anat veient és 
molt difícil treure un alcalde 
i desbancar un equip. En el 
cas de Calldetenes, la primera 
vegada que va guanyar ERC 
va ser precisament gràcies a 
un regidor trànsfuga de Con-
vergència.

És difícil fer oposició amb 
un govern tan ampli?

No, no és difícil, ens ho 
posen bastant fàcil. Altra cosa 
és que puguem tirar endavant 
els projectes que voldríem.

Vol dir que no es governa 
bé?

Jo diria que no fan, ni bé ni 
malament. Els últims anys els 
hem dedicat més aviat a les 
festes i el teatre, que la gent 
estigués entretinguda i prou.

Quins són els assumptes 
que creu que cal desencallar?

Pel seu cost i pel que 
representa, el primer és el 
Torrental. Després vindria el 
pavelló: encara no el podem 
gaudir i el terreny ens acaba-
rà costant mig milió.

Li agradaria fer marxa 
enrere i no haver votat a 
favor del desenvolupament 
del Torrental?

No. Primera perquè no 
podem, i segona perquè, al 

seu moment, el Torrental va 
ser la palanca de l’institut, un 
projecte que si no no tindrí-
em i del qual molta gent se 
sent orgullosa.

Com desllorigarien vostès 
l’entramat jurídic?

Ara és difícil. L’actual equip 
de govern des del principi va 
intentar esborrar la feina de 
l’època d’ERC. El Torrental 
encara l’utilitzen per retreure 
o intentar fer veure que es 
va gestionar molt malament, 
quan el problema és que el 
2008 va esclatar una crisi 
econòmica de gran magnitud. 
El projecte en si era bo, ens 
donava l’oportunitat de créi-
xer cap al costat del poble que 
més agrada a la gent.

El de Sant Marc.
La urbanització anava lliga-

da a una aposta molt potent 
en equipaments, parcel·les 
enjardinades… Es va complir 
tot el procediment que tocava 
i, a més a més, aportava 60 
pisos de protecció oficial.

Ha citat el Torrental i el 
pavelló. El darrer l’inaugura-
ran aquest 2021. Això vol dir 
que sí que ha avançat.

Sí, al cap de deu anys. I, 
sense posar-nos cap medalla, 
ens dona una mica la sen-
sació que ha estat gràcies al 
fet que nosaltres hem pres-
sionat. M’agradaria veure 
tots els titulars que s’han 
publicat parlant de la inau-
guració. Al final sempre s’ha 
endarrerit. No podem oblidar 
que això perjudica la gent de 
Calldetenes.

El govern ha dit en altres 
ocasions que es tracta d’una 
obra que exigia uns recursos 
desproporcionats.

El dia que l’inaugurem ja 
veurem si ho diran.

Vostè hi serà aquest dia?
Si em conviden, sí. Aquest 

pavelló té una altra cosa que 
no es valora mai: en un dels 
plans FEIL, precisament 
dels anys de la crisi, s’hi van 
col·locar plaques solars que 
donen 18.000 euros anuals. 
Han d’haver servit per pagar 
una part de les obres.

Quina posició té el seu grup 
respecte a les Adoberies?

M’agradaria equivocar-me, 
però ho hem de dir: una part 
de la propietat és de la famí-
lia de l’alcalde. Per molt que 
als plens ell no participi dels 
punts que hi estan relacio-
nats, té informació privilegi-
ada; sap perfectament que, 

si tira endavant el POUM, 
és possible que allà no s’hi 
pugui fer el que es pretenia. 
Nosaltres vam detectar que hi 
havia pressa i vam dir que no 
ens semblava correcte.

Són del parer que no s’hau-
ria de desenvolupar?

El que demanem és anar 
per ordre, que la prioritat 
sigui tirar endavant el Tor-
rental. Si no és possible, com 
a mínim treballarem perquè 
de les Adoberies el poble en 
tregui un aprofitament.

Com?
S’han de reservar més ter-

renys per construir-hi habi-
tatge protegit i se n’han de 
cedir més per a zones verdes. 
Ens assegurarem que el pro-
jecte s’adapti a la normativa.

Per abordar aquest i altres 
temes d’urbanisme s’ha cre-
at una comissió específica. 
Hi estan representats tots 
els grups polítics. És útil?

Jo diria que es va crear pen-
sant que els temes arribin als 
plens una mica més amoro-
sits. També serveix per inten-
tar tancar acords, però es fa 
a porta tancada. Si sempre 
estem dient que som els més 
transparents del món, el més 
bonic és debatre al ple.

En l’últim es va aprovar 
la reurbanització del carrer 
Gran. Hi van votar en contra.

Tornem al mateix de sem-
pre: tard i malament.

Però si es va tard, no val la 
pena fer-ho aviat?

Sí, però bé. 
No s’hi farà?
Nosaltres hi vam presentar 

unes al·legacions dels veïns 
que de moment no s’han 
respectat. Encara reclamem 
resposta. I també s’ha de par-
lar del finançament: el poble 
no té per què pagar les obres 
d’aquesta carretera. L’han fet 
servir durant anys molts vehi-
cles que no són del municipi. 
Pensem que la despesa l’hau-
ria d’assumir la Diputació o 
entre tots, però no concreta-
ment la gent de Calldetenes.

Amb l’actual alcalde, Marc 
Verdaguer, vostè hi havia 
compartit equip a CiU.

Sí. Jo mateix el vaig anar a 
buscar perquè se sumés a la 
primera llista que vaig fer de 
Convergència.

Com definiria la relació 
que tenen ara mateix?

M’agradaria que fos millor.
Hi pot fer alguna cosa?
Jo intento ajudar-lo en tot 

el que calgui. L’últim dia que 
ens vam veure li vaig dir que 

em tornava a posar a la seva 
disposició. Ho reitero.

Però què vol dir? S’oferei-
xen per entrar a govern?

Vull dir que l’ajudaré en 
tot el que pugui. En el cas del 
Torrental, li vaig proposar 
reunir-nos nosaltres amb els 
propietaris per mirar d’arri-
bar a un acord. No ens hem 
posat en política per guanyar 
diners ni posar bastons a les 
rodes. Volem fer coses que 
afavoreixin el poble.

L’oposició que fa ERC a 
Calldetenes és constructiva?

Crec que sí. En el moment 
que algú em demostri que el 
que estem dient és per perju-
dicar alguna persona o enti-
tat, me’n vaig a casa.

Hem parlat de què no fa bé 
el govern. Digui’ns alguna 
cosa que sí.

Les festes.
I l’endeutament, que ha 

baixat del 190% i escaig del 
2011 al 60% actual?

Bé, l’endeutament és 
lògic que hagi baixat. Al 
seu moment es van fer unes 
inversions molt grans, ja que 
no teníem gairebé cap equipa-
ment. Podríem parlar de les 
piscines, el teatre, començar 
el pavelló, la llar d’infants, 
reformes a l’escola, carrers, 
local dels avis... Tot això no 
existia, i va ser possible gràci-
es a subvencions i inversions 
del mateix municipi. Es treba-
llava amb un pla a llarg termi-
ni, amb crèdits, tots aprovats i 
sense cometre cap infracció, i 
amb la certesa que en uns deu 
anys, pagant impostos força 
alts, aquest deute s’aniria 
reduint. És el que ha passat.

Per tant, vol dir que no és 
mèrit de l’equip de govern?

Mèrit seria anar a buscar 
subvencions i treure diners 
d’on no n’hi ha. Si vas ingres-
sant i no gastes, és evident 
que redueixes el deute.

Màrius Valls es tornarà a 
presentar el 2023?

No és una decisió que sigui 
meva. El que m’agradaria ara 
és acabar aquests dos anys de 
la millor manera possible i 
intentant ajudar a solucionar 
aquests temes complicats. Per 
cert, ens en queda un.

La Font d’en Titus.
Exacte. Han passat deu 

anys i tampoc hem fet res. No 
sé quant fa que esperem un 
informe de Governació que 
no hi ha manera que arribi… 
Jo soc com soc, i la gent ja em 
coneix, però no m’assec al 
costat del president del Con-
sell Comarcal, que és l’alcalde 
de Sant Julià, sense tenir 
solucionat aquest problema. 
Són 600.000 euros que teòri-
cament se’ns deu a nosaltres.

Els cobraran?
Nosaltres farem tot el pos-

sible. Estic esperant a veure 
qui serà el pròxim conseller 
de Governació. Si és d’ERC, 
que no li passi res.

Li trucarà a la porta?
I tant, i ràpid. Ja tinc la car-

ta preparada.

“La nostra 
prioritat? 

Resoldre el cas 
del Torrental” 

“Els temes a sobre la taula són els 
de sempre, però han degenerat”
Entrevista a Màrius Valls, regidor de Calldetenes Present i Futur-ERC-AM
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SERHS Food, amb origen al Maresme, té una forta implantació a Catalunya 
reforçada pels més de 40 anys de trajectòria en el sector de l’alimentació 
i un fort sentiment d’identitat. Des de l’any 2012 gestiona el servei d’ali·
mentació de la Fundació Hospital de la Santa Creu i residències adscri·
tes.
Segons Raimon Bagó, director general de l’empresa, “per nosaltres prima 
la satisfacció individual de cada persona, segons les seves necessitats 
específiques, juntament amb la màxima seguretat alimentària i control 
dietètic”. SERHS Food és una empresa catalana que té la seva seu cen·
tral a Mataró. Té 2.550 treballadors que gestionen més de 300 centres 
entre hospitals, escoles, empreses, hotels i restaurants, entre altres col·
lectivitats.

“Ens sentim molt identificats amb el territori des del nostre origen com a 
cooperativa SERHS, treballem amb persones de cada zona que són les 
que millor coneixen l’activitat i promovem la seva promoció interna”, diu 
Bagó. “El servei als hospitals és diferent al de les residències, els perfils 
dels usuaris tenen diferents necessitats nutricionals. Tenim més de 20 
dietes diferents. De 100 usuaris, entre 60 i 90 tenen prescrites dietes dia·
bètiques, sense sal, lliures d’al·lèrgens, triturats texturitzats per disfàgia. 
La diversitat és elevada i in crescendo”. SERHS Food disposa de les mà·
ximes normes de qualitat, seguretat alimentària i medi ambient, entre les 
quals destaca la certificació en la norma FSSC 22000v5 com a primera 
i única empresa de restauració col·lectiva de l’Estat espanyol que obté 
aquesta acreditació.

SERHS Food, empresa catalana propera que promou el territori
A la Fundació Hospital Santa Creu i centres adscrits hi treballen 25 persones que cuinen i serveixen més de 230.000 àpats anuals amb 20 dietes diferents

SERHS Food és 
una empresa
originària del 

Maresme amb seu 
central a Mataró

Transparència. La cuina de Mataró està oberta a visites professionals

L’empresa té 
més de 40 anys 
de trajectòria 
en el sector de 
l’alimentació

“Per nosaltres 
prima la 

satisfacció
individual de

cada persona” 

De 100 usuaris, 
entre 60 i 90 

tenen prescrites 
dietes diferents

Dilluns, 29 de març de 2021 11

assegurant que la responsa-
ble del test psicotècnic els 
havia negat que aquest l’ha-
gués pressionat per canviar 
els resultats. “El que em sap 
greu de debò és que diuen 
que consideren provats uns 
fets quan la persona que 
m’acusava, no el president 
del Consell Comarcal, sinó 
la representant de l’empresa 
psicotècnica, en cap moment 
va manifestar que jo l’hagués 
pressionat per canviar els 
resultats”, insisteix Freixa-
net.

Aquest cas va ser la gota 
que va fer vessar el got per-
què una altra figura històrica 
del partit, Pere Prat, decidís 
abandonar-lo. La situació 
amenaça de provocar una 
fractura. Freixanet va comen-
çar a militar a ERC l’any 1987 
i va entrar com a regidor 
a Olost el 1995 per ser-ne 
alcalde des de 2003, en les 
dues últimes eleccions sense 
oposició. També va ser dipu-
tat entre 2003 i 2010 i entre 
2015 i 2019, vicepresident 
del Consell Comarcal, on 
continua formant part del ple 
de la mateixa manera que del 
d’Olost, on l’Ajuntament va 
aprovar una moció donant-
li suport així com també el 
té de la secció local perquè 
mantingui tots els càrrecs.

Olost

Vicenç Bigas

Josep M. Freixanet està dis-
posat a pledejar el que con-
vingui en defensa dels seus 
drets després que l’executiva 
nacional d’ERC hagi decidit 
apartar-lo de la militància 
durant dos anys. La decisió 
s’ha pres per unanimitat i 
dona per resolt l’expedient 
que es va obrir a l’alcalde 
d’Olost per haver vulnerat el 
codi ètic del partit en el polè-
mic procés de selecció del 
gerent del Consell Comarcal 
l’octubre de 2019.

La sanció se li va comuni-
car dijous al migdia i tot i 
reconèixer que “la conducta 
ho ha estat només en grau 
de temptativa, això ha estat 
així gràcies al fet que prè-
viament es va impedir que 
prosperés” i, per tant, “l’acció 
de corrupció no s’ha produ-
ït”, segons la resolució. Des 

a abandonar tots els càrrecs 
institucionals. “La comissió 
de garanties havia proposat 
un any que ja s’exhaureix i 
l’executiva, que és un òrgan 
polític, decideix que han de 
ser dos”, lamentava el sancio-
nat a EL 9 NOU.

A l’alcalde més veterà del 
partit a la comarca se’l va 
denunciar per haver interce-
dit, com a membre de Règim 
Intern del Consell Comarcal, 
en el procés de selecció del 
gerent després que només 5 
dels 11 aspirants superessin 
el test psicotècnic. El càrrec 
va recaure en l’exregidor del 
partit a Vic Jaume Colomer, 
candidat defensat pel presi-
dent, Joan Carles Rodríguez.

Els vicepresidents Carles 
Banús (JxCat), Pere Medi-
na (Ind.) i Margarida Feliu 
(ERC) així com el portaveu 
del partit i alcalde de Torelló,  
Marçal Ortuño, van testimo-
niar en defensa de Freixanet 

ERC suspèn Josep M. Freixanet 
de militància durant dos anys

La secció local del partit li dona suport perquè continuï com a alcalde d’Olost

del mes de maig de l’any 
passat, Freixanet ja estava 
en situació de suspensió de 

militància, quan l’executiva 
nacional li va obrir l’expedi-
ent disciplinari i el va instar 
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L’alcalde d’Olost, Josep M. Freixanet

    ESPAI ESPECIAL
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Del llibre a la pantalla
Josep Burgaya, historiador i degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic, 

ha publicat ‘La manada digital’, on explica l’altra cara de l’explosió tecnològica 
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Josep Burgaya va presentar el llibre al Club de Premsa d’EL 9 NOU, amb la periodista Meritxell Vilamala i Emili Bayón

Vic

Víctor Palomar

Darrere la sofisticació tec-
nològica i els algoritmes hi 
ha explotació, monopoli i 
misèria. Mentre que Ama-
zon ha tancat el 2020 amb 
un augment de vendes del 
44%, 6.000 treballadors d’un 
centre de distribució que la 
companyia de Jeff Bezos té a 
Bessemer (Alabama) fa set-
manes que reben pressions 
perquè no creïn un sindicat 
que defensi els seus drets, 
constantment vulnerats. I 
perquè Apple pugui complir 
amb l’elevada demanda a 
Occident de l’últim model 
d’iPhone, milers de treballa-
dors del sud-est asiàtic han 
de fer llargues jornades de 
treball sense descans. Aques-
ta és només una de les mol-
tes altres cares de l’explosió 
digital que el doctor en 
Història i degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de 
la UVic-UCC, Josep Burgaya, 
presenta en el seu darrer 
assaig, La manada digital. 
Feudalisme hipertecnològic 
en una democràcia sense ciu-
tadans (El Viejo Topo, 2021), 
que va presentar divendres al 
Club de Premsa d’EL 9 NOU. 
“Volia desmuntar aquesta 
bondat inherent a les tecno-
logies digitals. No vol dir que 
sigui tot un món malèfic i 
malèvol, però això és un gran 
negoci que té a veure amb 
l’economia i l’exercici del 
poder”, segons l’autor.

I és que aquesta revolució 
tecnològica genera efectes 
socials, econòmics, polítics, 
culturals i de comportament 
de les persones. “No som 
conscients de com està can-
viant el món, i no només el 
món, està canviant la condi-
ció humana”, segons l’histo-
riador, que la situa al mateix 

nivell de les revolucions neo-
lítica i industrial, que van ser 
disruptives. Passar del llibre 
a la pantalla és molt més que 
introduir la tecnologia en 
el dia a dia de les persones. 
Internet és la immediatesa i 
el canvi constant, en contra-
posició a la reflexió i el pen-
sament pausat. “El telèfon 
intel·ligent que portem a les 
butxaques, i que no sabem 
anar enlloc sense ell, és un 
ordinador molt més poderós 
que tota la informàtica que 
fa cinc dècades va portar 
l’home a la Lluna”. L’activem 
una mitjana de 240 vegades 
al dia i entre correus elec-
trònics i missatges de What-
sApp “patim interrupcions 
gairebé cada 30 segons”. 
Ens obliga al que s’anomena 
multitasking, que vol dir “fer 
moltes coses alhora i no fer-
ne cap en profunditat”, expli-
ca Burgaya. Això acaba tenint 
efectes en el comportament, 
en les emocions i en la mane-

ra d’entendre el món.
Internet, a més, ha pro-

vocat que no ens interessi 
tant la realitat en què vivim, 
com la paral·lela, la de les 
xarxes socials o els grups 
de WhatsApp. És el que 
Evgeny Morozov descriu a 
La locura del solucionismo 
tecnológico. Després de la 
crisi de 2008 i davant la falta 
de projectes globals de futur, 
“la tecnologia es converteix 
en la droga que et genera 
un món feliç, que et permet 
interaccionar, sentir-te algú 
enmig d’un univers on no 
ets ningú i et permet un uni-
vers de consum encara que 

tinguis recursos econòmics 
relativament petits”, afirma 
Burgaya. El súmmum de tot 
això arriba quan a les esta-
cions de metro de Moscou i 
Praga ja s’han instal·lat les 
primeres màquines expene-
dores de likes, que permeten 
en un moment de moral bai-
xa comprar seguidors a les 
xarxes socials. És una visió 
pessimista? L’autor, que ha 
escrit assajos com l’Economia 
de l’absurd. Quan comprar 
més barat contribueix a que-
dar-se sense feina (Deusto, 
2015) o La política malgrat 
tot. De consumidors a ciuta-
dans (Eumo, 2019), assegura 
que potser és més aviat “un 
realista amb una mica d’in-
formació”.

Codi QR amb 
la presentació 
del llibre al 
Club de Premsa 
d’EL 9 NOU
EL9NOU.CAT

Mariano Armengou
i Miarons
Vidu de Filo Badosa Tona

Ens ha deixat el dia 26, a l’edat de 88 anys.

Els seus fills, Jordi i Eva, Roser i Santi, Alícia i Agustí; nets, 
Jana, Mariona, Òscar, Jan, Sara i Oriol; germans, germans polí-
tics, nebots, cosins, tota la família i la raó social ArplasVic, SL, 
en participar-vos tan sentida pèrdua, us demanen un record.
La cerimònia de comiat se celebrarà aquest dilluns, dia 29, a 
les 10 del matí, a la Sala Multiconfessional del Tanatori de Vic. 
L’acte de l’enterrament tindrà lloc tot seguit.
Capella ardent núm. 4 del Tanatori de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Vic, març de 2021

“Internet és el 
canvi constant en 
contraposició al 

pensament pausat 
i la reflexió”

Tres osonencs a la junta 
executiva del JNC
Vic Sandra Grau (Vic), 
Gil Vilarrasa (Seva) i Joel 
Reguant (Roda de Ter) van 
passar a ser nous membres 
del Comitè Executiu de la 
Joventut Nacionalista de 
Catalunya en el darrer con-
grés de l’ens, que va tenir 
lloc el passat cap de setma-
na. Grau s’incorpora com a 
responsable de la militància; 
Vilarrasa, com a responsa-
ble de política municipal i 
governança de l’organització, 
i Reguant ho fa com a presi-
dent del Comitè d’Arbitrat-
ge, Mediació i Disciplina.

Desarticulat un grup 
de lladres que havia 
actuat a la C-25

Vic Els Mossos d’Esquadra 
van detenir dimecres passat 
tres membres d’un grup de 
lladres especialitzat a robar 
a l’interior de camions en 
àrees de servei de grans vies 
de comunicació, entre les 
quals hi havia la C-25. Tot 
i que principalment havia 
actuat a la zona de l’AP-7 i 
l’AP-2, també es van regis-
trar robatoris a l’Eix Trans-
versal. Els tres presumptes 
autors, de 28, 35 i 57 anys, se 
centraven principalment a 
sostreure paqueteria varia-
da, roba i calçat de marques 
conegudes, càpsules de cafè, 
productes d’il·luminació i 
mascaretes sanitàries. Les 
detencions es van processar 
a Badalona i Barcelona, però 
no es descarta que hi pogués 
haver més detencions. Tots 
tres van passar a disposició 
judicial acusats de robatoris 
amb violència i intimidació, 
furt i robatoris d’ús de vehi-
cles.

JxTona critica la 
retirada de les lletres 
de la rotonda d’accés

Tona El grup de Junts per 
Tona va emetre divendres 
passat un comunicat criti-
cant la decisió del consistori 
de retirar les lletres amb 
el nom del municipi de la 
rotonda de les 4 Carreteres 
per “afavorir el bon veïnat-
ge entre pobles”, tal com es 
va comunicar a través del 
Twitter el 10 de març. Només 
un dia més tard, dijous, les 
lletres van ser retirades, i des 
del grup a l’oposició es va fer 
una acció reivindicativa per 
reclamar que es tornessin 
a col·locar, al·legant que la 
rotonda es troba entre els 
dos termes municipals, però 
que es tracta de l’entrada 
natural a Tona i que, segons 
marca la divisió municipal, 
una major part de la rotonda 
es troba en sòl tonenc. 
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Concurs de
Selfie-Autoretrat 2021

9 Temporades

Admissió de FOTOGRAFIES i VÍDEOS fins al 18 d’abril de 2021

Més informació a: www.festivalobiols.cat

Fotografies Vídeos
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Quan l’11 de març de l’any 
passat l’Ajuntament de Vic 
va anunciar que suspenia la 
celebració del Mercat del 
Ram, programat per gairebé 
un mes després, hi ha qui 
va pensar que podia ser una 
decisió precipitada. Malgrat 
que llavors no hi havia cap 
brot ni a Osona ni al Ripollès, 
no érem conscients de tot 
el que passaria en les hores, 
dies, setmanes i mesos pos-
teriors. Ha transcorregut un 
any, entre les dues comar-
ques s’han detectat 18.717 
casos positius i hi ha hagut 
714 defuncions relacionades 

directament amb la Covid-
19. Es parla de la possible 
quarta onada quan ja hi ha 
quatre vacunes autoritzades 
per l’Agència Europea del 
Medicament (EMA). Des del 
desembre han rebut la pri-
mera dosi 14.201 osonencs i 
2.687 ripollesos, això repre-
senta el 8,7% i el 10,6%, res-
pectivament, de la població. 

Està previst que el ritme s’ac-
celeri en els propers mesos 
quan hi hagi prou dosis per 
començar a citar la població 
general i per aquest motiu 
s’ha previst el recinte firal 
del Sucre de Vic com un dels 
punts de vacunació a Osona.  
En el cas del Ripollès hi hau-
rà set espais diferents.

En aquest context l’Ajunta-

ment de Vic va decidir recu-
perar el Mercat del Ram. Ha 
estat una edició especial, més 
reduïda, on s’han eliminat 
els espais tancats. Els para-
distes han agraït que l’admi-
nistració intenti recuperar 
l’activitat i d’aquesta manera 
reimpulsar el teixit socioeco-
nòmic de la ciutat i la comar-
ca, que ha vist com la crisi 

sanitària ha posat la soga al 
coll a molts negocis. El bon 
temps ha portat gent als dos 
punts neuràlgics del mercat, 
el Sucre i el parc Balmes. 
S’ha intentat evitar aglome-
racions importants de gent 
malgrat que totes les activi-
tats eren a l’aire lliure. Que 
Vic hagi apostat per tornar 
a fer el mercat obre el camí 
a altres municipis a anar 
fent el mateix. Les ganes 
de recuperar la normalitat, 
però, no ens poden portar a 
la precipitació. És important 
que aquesta Setmana Santa 
tinguem seny. Només hem 
fet una petita part del camí, 
en queda molt per fer.

Gratuïtat del túnel del Cadí

Recuperar el Mercat del 
Ram en un context atípic

Fa unes setmanes em va sorpren-
dre la petició feta pel president 
del Consell Comarcal del Ripollès, 

Joaquim Colomer, de demanar la gratuïtat del pas 
pel túnel del Cadí per a tota mena de vehicles pro-
cedents d’aquesta comarca. La meva sorpresa no va 
ser tant per la demanda com per fer-la 37 anys des-
prés de l’entrada en servei del túnel. Deixo ja clar, 
d’entrada, que em semblaria perfectament adient 
que la Generalitat atengués aquesta petició. Apro-
fito per fer una mica d’història d’aquesta obra i de 
com vam aconseguir gratuïtat per als residents a les 
comarques del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell.

Pels berguedans i lògicament pels cerdans, dispo-
sar d’un túnel de connexió era una molt vella rei-
vindicació que es va fer realitat el 30 d’octubre de 
1984. Per arribar a aquest objectiu la cursa va ser 
llarga i feixuga, en puc donar fe, perquè vam aple-
gar esforços polítics, socials, empresarials i econò-
mics per aconseguir l’acord de la Generalitat per 
emprendre una obra d’un cost de prop de 14.000 
milions de pessetes. Vull ser també franc i realista, 
i exposar que si no hagués estat per l’interès d’un 
parell de centenars de famílies de l’alta burgesia 
catalana, amb xalets a la Cerdanya, i amb un bon 
nombre d’alts càrrecs a la Generalitat, aquesta obra 
hauria arribat molts anys més tard.

I és que si algú es mira el calendari d’obres del 
túnel i el compara amb el de la reforma de l’antiga 
C-1411 (Eix del Llobregat), ara C-16, es demostra 

que la casa es va començar per la teulada. Però ben-
vingut el túnel ni que fos en aquestes condicions i 
fent-lo un dels més cars de la UE. Tot sigui per tren-
car el cul-de-sac del Berguedà i la Cerdanya. 

Acabada l’obra, iniciàrem la llarga batalla per 
aconseguir reducció de preus, primer, i gratuïtat 
total, després. Aquí, alcaldes, diputats, societat 
civil... vam remoure cel i terra per assolir l’objec-
tiu. Després d’uns anys de bonificacions, gaudim 
de la gratuïtat, de manera que les tarifes vigents: 
9,67 euros per a vehicles categoria 1 (motos), 12,00 
euros categoria 2, 26,18 per als de categoria 3, i  

31,40 per als de categoria 4, no afecten els residents 
en aquestes comarques.

A dia d’avui, els beneficiaris d’aquesta gratuïtat 
són els residents a les comarques de l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i el Berguedà. Prèviament vam haver de 
fer front a tot un seguit de males pràctiques molt 
típiques del nostre país. La bonificació i posterior 
gratuïtat feia que nombrosos segons residents de 
les tres comarques s’empadronessin aquí per no 
haver de pagar. Fins i tot n’hi havia que amb una 
cara dura immensa passaven dos o tres vehicles 
amb la mateixa targeta bancària.

La darrere modificació de documentació per 
poder gaudir de la gratuïtat va expulsar del padró 
centenars de persones a cada comarca. Ara es 
demana certificat del padró, acompanyat de domi-
cili fiscal, lloc de treball, etc. S’ha acabat l’abús de 
suposats domicilis habituals quan eren temporals. 
A partir d’aquí, podem renovar per un període de 
tres anys la targeta, fins i tot fent ús de les noves 
tecnologies.

La batalla per la gratuïtat es fonamentava en l’in-
tens tràfic de persones i activitats d’una banda a 
l’altra, cosa que precisava evitar peatges. No fou 
gens senzill fer entendre l’interès mutu, primer 
de les dues comarques i tot seguit de les tres (l’Alt 
Urgell). Aquí l’entesa entre tots els partits repre-
sentats al Parlament de Catalunya fou clau per 
arribar a l’acord final. Si ara toca reobrir el debat 
per incloure-hi una nova comarca, estic convençut 
que els partits presents al Parlament ho faran pos-
sible. Ara bé, dit això, és hora de plantejar-nos si és 
raonable, 37 anys després de l’entrada en servei, 
que Catalunya tingui peatges per anar d’un cantó a 
l’altre del país.

Anys enrere es podia entendre la manca de finan-
çament públic per dur a terme determinades grans 
obres, però ara, una vegada fetes, i amortitzades, 
el cost que tenen és el del manteniment, molt dife-
rent del de construcció. Va sent hora de suprimir 
peatges i aquest del túnel és un dels més antics del 
país.

Ja sé que a vegades és millor resoldre primer la 
petició feta i després emprendre la gran batalla, 
però en aquest cas no estaria malament plantejar 
les dues peticions alhora. El nou govern tindrà la 
paraula. 

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà

Em semblaria molt adient 
que s’atengués la petició de 

gratuïtat del túnel del Cadí per 
als veïns del Ripollès tot i que 

arriba 37 anys després de la 
seva entrada en servei
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El Grup Bon 
Preu obre un 
nou Esclat a 
Badalona 

Les Masies de Voltregà El 
Grup Bon Preu ha invertit 
15 milions d’euros en un 
nou Esclat a Badalona que 
va inaugurar dimarts amb 
la presència de l’alcalde de 
la població, Xavier García 
Albiol; el director general del 
Grup Bon Preu, Joan Font, i 
la directora comercial, Anna 
Tanyà, entre d’altres. El nou 
establiment té una superfíci-
es de 3.403 metres quadrats i 
254 places d’aparcament, s’hi 
pot recollir la compra feta 
en línia i té 73 treballadors. 
El grup té previst inaugurar 
al seu costat una benzinera 
EsclatOil i un minimercat 
obert tots els dies de l’any 
de 7 del matí a 9 del vespre. 
L’establiment disposa d’una 
instal·lació de plaques foto-
voltaiques de 20 Kwp i un 
sistema de gestió i control 
que regula l’eficiència ener-
gètica. 

Mecànica Cape va 
tancar el 2019 amb 
19,4 milions de 
facturació  

Manlleu L’empresa fabri-
cant de maquinària per al 
tractament de la fusta Cape, 
de Manlleu, va tancar l’any 
2019 amb una facturació 
de 19,4 milions d’euros, un 
8,3% menys que el 2018, 
quan va superar els 21,1 
milions d’euros. Amb 56 
treballadors, va obtenir un 
benefici de 4,1 milions d’eu-
ros. L’empresa, que ocupa 
14.000 metres quadrats de 
naus reformades, ven majo-
ritàriament a Europa –en un 
80,72%– mentre que té un 
9,63% de vendes a Espanya 
i el mateix, un 9,65%, a la 
resta del món. Especialitzada 
en la fabricació de palets, 
bobines i apiladors, va inno-
vant en nous productes i és 
considerada líder en el seu 
sector a l’Estat. 

Llotja de Bellpuig (22-3-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,24 (=) – 1,41 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,05 (=) – 2,22 (=) 
OUS: xl: 1,28 - l: 0,93 - m: 0,86 - s: 0,65 (+0,03) 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,25 (+0,03)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (26-3-21) 

PORC: 1,947 / 1,959 (+0,067)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 90,50 / 92,00 (+1)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,93/3,79/3,57/ 3,28 (+0,03)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,98 /3,80/3,62 /3,37 (+0,03)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,47/ 3,339/ 2,13 (+0,06)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,18 / 3,08/ 1,58 (+0,03)
VEDELLA(261/300 kg):4,04/3,90(+0,03)/3,76/3,41/2,75 (=)
VEDELLA(221/260 kg):4,10/3,94(+0,03)/3,80/3,50/2,74 (=)
VEDELLA(180/220 kg):4,15/3,95(+0,03)/3,81/3,53/2,76 (=)
VACA: 3,05 / 2,85 / 2,65 / 2,10/ 1,55 / 1,35 (=)
FRISÓ: 30 / 80 (=) 
ENCREUAT: 95 / 210 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (26-3-21)

PORC VIU selecte: 1,460 (+0,038) 
LLETÓ 20 kg: 69 (+2)   
XAI (23 a 25 kg): 3,47 (+0,05)  
XAI (25 a 27 kg): 3,32 (+0,05)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 250 (+2)
BLAT PA: 254 (+2)
MORESC: 248 (+4)

ORDI LLEIDA: 224 (+6)   
COLZA: 480 (+15)

Llotja de Barcelona (23-3-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 408/t (–2)
MORESC UE: 247/t (+4)
BLAT: 250/t (=)
ORDI PAÍS: 232/t (+12) 
FARINA DE PEIX: 1.070/t (=)
GIRA-SOL: 310/t (–7)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 322/t (–6)
SORGO: 243/t (+3)

Grans del Lluçanès (26-3-21)

GRA DE COLZA: 402  (+6,75)

David Mascort en el moment d’aturar l’urna electrònica després de veure que no hi havia ningú més votant, divendres

Unió de Pagesos guanya les 
eleccions agràries seguit de JARC

Asaja i UPA no obtenen representació i són les menys votades a Osona, el Ripollès i el Moianès

Vic/Ripoll/Moià

Dolors Altarriba

Unió de Pagesos ha gua-
nyat les eleccions agràries a 
Catalunya amb un 55,04% 
dels vots (4.063). El segueix 
JARC, amb un 30,15% (2.226 
vots); Asaja, amb un 11,12% 
dels vots (821), i UP, amb un 
2,57% (190 vots). Les dues 
darreres formacions no tin-
dran representació perquè no 
han aconseguit el 15% neces-
sari per fer-ho. El quadre 
queda igual que les anteriors 
eleccions, quan tampoc van 
entrar. A Osona, el Ripollès 
i el Moianès el guanyador 
ha estat també UP, seguit de 
JARC. En el cas d’Osona, hi 
ha hagut 254 vots de 1.013, 
un 24,48%. D’aquests, 135 
han estat per a UP; 68, per a 
JARC; 27, per a UPA, i 12, per 
a Asaja, a més de 6 en blanc. 
Al Ripollès, d’un cens de 247 
han votat 65 actors, el que 
representa una participació 
del 25,91%. UP ha guanyat 
amb 53 vots, JARC el segueix 
amb 9, Asaja n’ha tret un i 
UP, cap, a més d’un vot en 
blanc. Al Moianès, amb 100 
censats, s’han registrat 29 
vots (un 29% de participa-
ció). 23 han estat per a UP; 
5, per a JARC, i 1, per a UPA, 
mentre que Asaja no n’ha 
tret cap. 

La participació a aquestes 
eleccions ha estat del 35,84% 
a Catalunya (7.382 vots) i 
això són 17 punts menys que 
en les eleccions de fa cinc 
anys, que van ser únicament 
presencials. En aquest sentit, 
el secretari general d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, David Mascort, 
va explicar que no es consi-
dera “una mala participació 
tenint en compte que les 

darreres eleccions catalanes 
van baixar un 23% i això té a 
veure amb la situació de pan-
dèmia”. De forma remota van 
votar 1.719 persones físiques 
i 887 empreses ( 35%) men-
tre que en un punt presencial 
ho van fer 4.776 persones 
(65%) i això vol dir “que ens 
dona una idea que molts dels 
electors ja tenen certificat 
digital”. 

Mascort va explicar que 
l’any 2016, en les darreres 
eleccions, ja es va veure que 
les properes podien ser en 
format electrònic “i ha estat 
valent per les organitzacions 
agràries entomar un repte 
com aquest. És el primer 
sector del país que ho fa”, va 
dir. Ara bé, així com per UP i 
JARC aquest sistema ha estat 
positiu tot i l’incident que va 
aturar el procés dues hores 
dijous passat, per Asaja i UP 
no ho ha estat. Des d’Asaja, 
Cecília Castelló va recor-
dar que “hem presentat un 
recurs contra aquesta convo-

Josep M. Reniu: 
“Ha estat un 
exemple real  
i exportable”

Vic/Ripoll/Moià El 
politòleg vigatà Josep M. 
Reniu va fer el seguiment 
d’aquestes eleccions com 
a expert en eleccions en 
format electrònic que 
és. Reniu va explicar que 
“aquestes eleccions han 
estat un exemple real, no 
era cap assaig, i és expor-
table a altres comicis” i 
fer-ho al conjunt de tota 
l’administració i va dema-
nar “que tant de bo això 
es pugui aplicar a unes 
eleccions generals, que és 
una demanda que faig de 
fa temps”. 

catòria perquè ha limitat el 
dret de vot dels pagesos. Ens 
hem sentit com a conillets 

d’Índies”, va dir, mentre que 
Montesó el qualificava de 
“nefast”.  

Durant els seus parlaments 
tant Castelló com Montesó, 
Joan Caball, d’UP, i Joan 
Carles Massot, de JARC, van 
fer palesa la importància 
del pagès sempre però enca-
ra més durant els efectes 
d’aquesta pandèmia. Per 
això, Caball va dir que no 
“es pot fer servir el sòl per 
produir energia i no aliments 
també per una qüestió medi-
ambiental. Anar a buscar 
aliments a l’altra punta del 
món no és neutre”. Massot 
va reclamar que es tingui 
en compte els pagesos, que 
“mai marxaran d’on són. 
Les corporacions, sí”, va dir. 
Castelló, però va ser molt crí-
tica tant amb l’administració 
com amb les altres organitza-
cions agràries i va afegir que 
“calen menys tractorades per 
la independència i treballar 
més pels ramaders i agricul-
tors”. 
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Ripoll

Jordi Remolins  

La comunitat de dones 
emprenedores Emprenedona 
va celebrar divendres passat 
la inauguració de la seva pri-
mera edició, que va comptar 
amb l’adhesió de 28 empre-
sàries registrades. Aquesta 
iniciativa oberta a dones 
de les comarques del Ripo-
llès, Osona, la Garrotxa i la 
Cerdanya parteix de la idea 
que fa temps va tenir Laura 
Prat, una organitzadora d’es-
deveniments i wedding plan-
ner ripollesa que a banda de 
la seva aventura en solitari 
va creure que calia un punt 
de trobada per potenciar les 
iniciatives femenines “per 
tal que no quedin a la rere-
guarda empresarial”, explica. 
La seva pròpia experiència la 
va empènyer a tirar-ho enda-
vant “perquè una noia autò-
noma sempre ho té més com-

plicat que no pas amb l’ajuda 
d’una comunitat de dones, 
que com a col·lectiu sempre 
estem disposades a reunir-

nos i donar-nos suport”.
Per això quan Lara Andrés, 

especialista en comunicació i 
màrqueting digital, va tornar 

de passar una etapa de vida a 
Brussel·les, Prat va convidar-
la a posar-se també al capda-
vant d’Emprenedona. Totes 
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Participants divendres a l’acte de presentació del nou col·lectiu

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Tona

S’ha constituït la societat 
Serena House Construc-
ciones, SL, dedicada a la 
construcció d’edificis de tota 
mena i al serrat i raspallat de 
la fusta. Capital: 150 euros. 
Administrador únic: Antoine 
Grillon. Adreça: carrer Fus-
teria, 38.

Gurb

S’ha constituït la societat 
Serveis Agrícoles Valldaura, 
SL, dedicada a la prestació 
de tota mena de serveis 
d’agricultura i ramaderia 
com els de producció de 
cultius, preparació del sòl, 
aplicació de productes sani-

taris... Capital: 6.000 euros. 
Administrador únic: Jordi 
Valldaura Vila. Adreça: car-
rer del Pi, 13.

Moià

S’ha constituït la societat 
Castellnou de la Plana, SL, 
dedicada a allotjaments 
turístics i de curta estança 
i el lloguer de béns immo-
biliaris. Capital: 3.000 
euros. Administrador únic: 
Luis Rodríguez de Llauder 
Santoma. Adreça: Masia 
Castellnou de la Plana, 1.

Torelló

S’ha constituït la socie-
tat Transports i Logística 

Entrevalls, SL, dedicada al 
transport públic nacional o 
internacional de mercade-
ries en camió i tota mena 
de transport terrestre així 
com activitats d’operador de 
transports i agència de trans-
ports. Capital: 4.000 euros. 
Administrador únic: Marc 
Sevillano Munell. Adreça: 
carrer Sant Antoni, 9, baixos. 

Vic

S’ha constituït la societat 
Anatolia Pizzeria, SL, dedica-
da a l’activitat de restaurant. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador conjunt: Manjeet 
Singh i Harppreet Kaur. 
Adreça: carrer Sant Fidel, 3.

Vic

S’ha constituït la societat 
Guer Solucions, SL, dedica-
da a la prestació de serveis 
administratius combinats. 
Capital. 3.100 euros. Admi-
nistradora única: Immacu-
lada Pujol Molist. Adreça: 
carrer Vilabella, 5.

Ribes de Freser 

S’ha constituït la societat 
FRN Turístic, SL, dedicada a 
la intermediació i explotació 
immobiliària, els serveis 
d’hostaleria, restauració, gui-
es de turisme i de muntanya. 
També feines de construcció 
i reformes d’habitatges en 
general i serveis de neteja 

dues hi estan treballant des 
d’agost de l’any passat, i ja 
han trobat la complicitat 
d’emprenedores sobretot 
del Ripollès, però també de 
la resta de tres comarques, 
per tal de compartir l’expe-
riència de tirar endavant un 
projecte o negoci, i d’apren-
dre les unes de les altres. 
La comunitat la formen 
partners comercials, restau-
radores, cuineres, hostaleres, 
artistes de lettering, medi-
adores, fotògrafes, coachs, 
historiadores, dissenyadores, 
fisioterapeutes, notàries, far-
macèutiques, odontòlogues, 
veterinàries, traductores i 
botigueres.

L’edició inaugural d’Em-
prenedona es va fer a la 
sala CAT de Can Guetes 
sota mesures de protecció 
de la Covid. Rosa Lloris va 
presentar-hi les cerveses Bit-
terCat i Wicked Night, de la 
cervesera Catalluna, mentre 
que Deniz Çelik va plante-
jar-hi el projecte Coaching 
para Valientes. Alhora les 
membres del grup van poder 
establir les primeres siner-
gies de negoci entre elles, 
en un espai de networking 
amb mascareta, que s’espera 
poder deixar enrere en les 
pròximes edicions, un cop 
superada la pandèmia.

així com lloguer i interme-
diació de vehicles, Capital: 
4.000 euros. Administra-
dor únic: José Luis Sevilla 
Boix. Adreça: carretera de 
Puigcerdà, s/n, nau 3.

Moià

S’ha constituït la societat 
Pla dels Pins Gastrono-
mia, SL, dedicada a servir 
aliments preparats, servei 
de restaurant i cafeteria. 
Capital: 20.000 euros. Admi-
nistrador solidari: Joaquim 
Arnaus Clusella, Glòria Mas-
caró Crusat i Kersti Monica 
Ann Charlotte Wikstrom. 
Adreça: Zona Pla dels Pins, 
s/n.

Emprenedona es presenta
en societat amb 28 membres

El projecte està obert a dones del Ripollès, Osona, la Garrotxa i la Cerdanya
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El Vic Riuprimer va dominar en diversos trams, però el Tona va ser molt efectiu i va mantenir la seva porteria a zero
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EL 9 ESPORTS
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(Pàgines 3 a 10)

Supera el Vic Riuprimer REFO per 0 a 3 i se situa segon a la classificació

El Tona es 
fa fort

(Pàgines 20 i 21)

El CP Voltregà 
cau davant un 
gran Caldes 
per 2 a 7

(Pàgina 18)

Victòria per la 
mínima i quart 
lloc per al Vic 
Riuprimer 

(Pàgina 22)

Segon lloc per 
al CPA Tona   
al Campionat 
de Catalunya

(Pàgina 26)
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El Caldes goleja a Sant Hipòlit
Gerard Camps, el porter visitant, protagonista del partit amb grans aturades
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El local Marc Palazón controla la bola davant la pressió de Marcos Blanqué i Álvaro Borja
Sant Hipòlit de Voltregà

Laia Miralpeix

El porter del Caldes, Gerard 
Camps, va ser un dels pro-
tagonistes del partit que el 
conjunt del Vallès va guanyar 
per 2 a 7 a Sant Hipòlit de 
Voltregà, diumenge a la tar-
da. Ho va parar pràcticament 
tot, mentre que els seus 
companys d’equip, i amb el 
permís de Blai Roca i Miquel 
Estrada, van arrodonir la fei-
na amb una golejada. 

El partit va tenir un ritme 
molt alt i amb una forta 
intensitat que va fer que els 
dos conjunts es carregues-
sin de faltes. Es va arribar 

a les 40 faltes entre els dos 
conjunts. Després d’uns 
primers deu minuts amb 
arribades a les dues porteries 
però sense cap gol, Blanqué 
inaugurava el marcador 
amb un llançament de falta 
directa després d’una blava a 
Vargas. La rèplica va ser pel 
Voltregà, però Roger Font 
no va estar encertat davant 
Gerard Camps. En el minut 
18 va arribar el segon del 
Caldes, amb una finalització 
de Lluís Ricart, i a la jugada 
següent Rovira disposava 
d’una falta directa però erra-

va en el llançament. Amb el 
0 a 2 primer Palazón amb un 
llançament llunyà i després 
Teixidó de falta directa van 
topar novament amb Camps. 
El Voltregà va poder marxar 
al descans amb un 1 a 2 gràci-
es a un penal transformat per 
Arnau Canal. 

En el segon temps el ritme 
no va baixar i els gols es van 
multiplicar, sobretot per a 
un Caldes que va demostrar 
el perquè ocupa les primeres 
posicions de l’OK Lliga. Tot 
i així, les primeres ocasions 
van ser per a un Voltregà que 

va tenir el gol de l’empat amb 
llançament de Marc Palazón 
i Vargas. Sense encert, el 
Voltregà va veure com Cristi-
an Rodríguez sí que marcava 
de volea en una jugada en la 
qual els locals van reclamar 
bola alta. El Caldes es tro-
bava molt còmode i Cristian 
Rodríguez va disposar d’un 
penal però Blai Roca, amb els 
peus, va aturar la bola. Qui sí 
que va poder marcar de bola 
aturada va ser el Voltregà, 
mitjançant Teixidó, per posar 
el 2 a 3. El Voltregà va tenir 
diverses ocasions per empa-

Voltregà Stern Motor 2

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

Caldes 7

Gerard Camps, Rovira, miras, 
A.Acsensi, Cristian Rodríguez –cinc 
inicial–, Ricart, Giménez, Blanqué i 
R. Acsensi. 

ÀRBITRES: Raúl Burgos i Josep León. 
T. blava als locals Vargas, Molas i Blai 
Roca i als visitants Rovira i Miras. 

GOLS: 0-1, Blanqué (f.d), min 13; 
0-2, Ricart, min 18; 1-2, Canal (p.), 
min 24; 1-3, Cristian Rodríguez, min 
31; 2-3, Teixidó (f.d), min 34; 2-4, 
Blanqué (f.d), min 36; 2-5, R. Acsensi, 
min 40; 2-6, Álvaro Borja, min 42; 2-7, 
Cristian Rodríguez, min 48. 

Cinc osonencs 
preseleccionats per 
a l’Europeu d’hoquei

Vic La direcció tècnica de la 
Real Federació Espanyola de 
Patinatge (RFEP) va donar a 
conèixer la setmana passada 
el llistat dels 19 jugadors 
preseleccionats per al Cam-
pionat d’Europa Absolut que 
es disputarà entre el 22 i el 
28 d’agost en una seu encara 
per determinar. Entre els 
jugadors preseleccionats –16 
d’ells catalans– hi ha cinc 
osonencs: els porters Xavier 
Malián (FC Porto) i Xavier 
Puigbí (UD Oliveirense) i els 
jugadors Sergi Panadero (FC 
Barcelona), Àlex Rodríguez 
(Reus Deportiu Miró) i 
Ferran Font (Sporting CP). 
Abans del 15 de juny està 
previst que la direcció tècni-
ca de la RFEP faci pública la 
selecció definitiva de juga-
dors, que començaran a tre-
ballar per preparar l’Europeu 
d’hoquei patins a partir del 
19 de juliol.
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tar el partit, però Gerard 
Camps continuava excel·lent 
sota la porteria. En canvi, 
el Caldes tenia cada vegada 
més facilitats per marcar i 
Blanqué, novament de falta 
directa, tornava a posar la 
diferència de dos gols en 
el marcador. El Voltregà no 
es va rendir però no podia 
superar Camps. L’expulsió de 
Blai Roca per aixecar massa 
l’estic va permetre el debut a 
l’OK Lliga del porter Miquel 
Estrada. Aquesta va aturar la 
falta directa només entrar, 
però en el rebot el Caldes va 
fer el 2 a 5. A partir d’aquest 
moment el partit es va tren-
car. Teixidó va disposar d’una 
falta directa per fer el tercer, 
però va fallar. En canvi, el 
Caldes en els darrers minuts 
va aprofitar el desconcert 
blanc-i-blau per marcar dos 
gols més i deixar el 2 a 7 defi-
nitiu, un resultat que hauria 
pogut ser molt més ampli, 
tant per a un conjunt com per 
a l’altre, després de les múlti-
ples ocasions. 

El CP Manlleu rep    
la copa de la Lliga 
del curs passat

Manlleu El president de 
la Federació Espanyola de 
Patinatge (RFEP), Carmelo 
Paniagua, va donar la copa 
de campiones de l’OK Lliga 
2020/21 a les jugadores del 
CP Manlleu Magic Studio. Va 
ser dissabte en un acte que 
es va fer als jardins de Can 
Puget i que va comptar amb 
la plantilla groc-i-vermella, 
el cos tècnic i membres de 
la directiva manlleuenca, a 
banda dels representants de 
la RFEP encapçalats pel seu 
president, que va destacar que 
“és un plaer poder estar aquí i 
donar la copa de campiones al 
Manlleu, perquè són les cam-
piones i s’ho mereixen”. La 
capitana del Manlleu, Elisabet 
Gurri, va agrair el gest “ja que 
després de tant temps no ho 
esperàvem” i va destacar que 
“és un reconeixement a la fei-
na feta”.
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OK LLIGA

CP Vic - Vendrell, ajornat
Liceo, 4 - Noia, 3
Lloret, 1 - Girona, 3
Palafrugell, 4 - Calafell, 8
Voltregà Stern Motor, 2 - Caldes, 7
Mataró, 3 - Reus, 4
Barça, 6 - Lleida, 2
CP Taradell - Igualada, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................25 22 2 1 158 48 68
 2.- Liceo ............................23 20 1 2 110 36 61
 3.- Caldes .........................25 17 3 5 101 74 54
 4.- Reus ............................24 15 3 6 125 70 48
 5.- Lleida ..........................24 14 3 7 74 61 45
 6.- Voltregà Stern Motor 25 11 4 10 83 75 37
 7.- Girona .........................25 9 7 9 66 74 34
 8.- Noia .............................23 10 3 10 84 83 33
 9.- Calafell .......................25 9 3 13 69 83 30
 10.- Palafrugell .................23 8 6 9 75 88 30
 11.- sLloret ........................24 5 8 11 70 100 23
 12.- sVendrell ....................22 5 7 10 63 83 22
 13.- qCP Taradell ............ 24 6 4 14 61 107 22
 14.- qIgualada ....................22 6 2 14 57 82 20
 15.- qCP Vic ..................... 23 3 1 19 44 104 10
 16.- qMataró ......................25 1 3 21 45 117 6
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El Manlleu B va caure contra l’Alpicat per la mínima en un partit que es va disputar diumenge a la tarda

NACIONAL CATALANA

Congrés, 4  
Vic B, 0
Barcelona Derrota del Vic B 
a la pista del Congrés en un 
partit on li va faltar encert. 
Mal inici del Vic, que en el 
minut 5 ja perdien per 3 a 0. 
Lluny de llançar la tovallola, 
els vigatans van començar 
a disputar el matx de tu a 
tu, contra un conjunt local 
molt dur. En el segon temps, 
els dos equips van disposar 
d’ocasions, però la falta d’en-
cert de cara a porteria no va 
acompanyar a cap dels dos 
equips. En l’últim minut del 
partit, el Vic va tenir l’opor-
tunitat de maquillar el resul-
tat amb una falta directa que 
va desaprofitar, i els barce-
lonins també van disposar 
d’una falta directa que van 
materialitzar. Amb el quatre 
a zero al marcador, els locals 
s’asseguraven el triomf. 

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

Sentmenat, 1  
Manlleu B, 3
Sentmenat Victòria del 
Manlleu B en un partit de 
menys a més a la pista del 
Sentmenat. L’inici del partit 
va començar amb un domini 
dels locals, que va veure com 
de mica en mica el Manlleu 
anava canviant la situació i 
començava a generar ocasi-
ons. Abans del descans, el 
Manlleu va aprofitar dues 
ocasions per situar-se amb 
avantatge i marxar a l’entre-
temps amb un resultat favo-
rable de 2 gols a 0. A la repre-
sa, el Manlleu va continuar 
amb el control del partit i va 
aprofitar-ho per fer el tercer, 
i allunyar les possibilitats de 
puntuar dels locals. A manca 
de cinc minuts per acabar, 
el Sentmenat va aconseguir 
escurçar el resultat, però 
no va servir per treure la 
victòria als manlleuencs, en 
un partit molt intens que va 
comptar amb cinc targetes 
blaves en el segon temps, 
però que els locals no van 
saber aprofitar la superio-
ritat numèrica per generar 
més ocasions de perill per 
extreure’n un resultat posi-
tiu.

Manlleu B: Roger (p), Nil, 
Pujadas, Humà (2) i Roger. 
També Rojo (1), Pau, Arnau, 
Pol i Oriol (ps).

Vila-seca, 2  
Tona, 5
Vila-seca Victòria impor-
tant del Tona a la pista del 
Vila-seca. Des de l’inici, els 
tonencs es van fer amb el 
control del partit i no van 
donar cap opció als locals 
d’aconseguir la victòria. En 
el primer temps de l’enfron-

tament, el Tona va disposar 
de la possessió i les ocasions, 
aprofitant la seva superiori-
tat va marxar al descans amb 
un resultat favorable d’1 a 
4. A la segona part, els locals 
van intentar reaccionar, però 
el Tona, molt ben posicionat 
a la pista, no va permetre cap 
opció d’escurçar diferències 
pels locals, que van veure 
com a l’equador del segon 
temps, el Tona feia el cinquè. 
A tres minuts per acabar, el 
Vila-seca va fer el segon, un 
resultat que no es va moure 
més fins al final del matx.

Tona: Roquet (p), Güell 
(1), Urbano (2), Carbonell 
(1) i Chandre (1). També 
Corominas, Ot i Parellada 
(ps).

Piera, 4   
Voltregà B, 2
Piera Derrota ajustada del 
Voltregà B a la pista del 
Piera. L’inici de l’enfronta-
ment va començar amb domi-
ni dels voltreganesos, que en 
els primers deu minuts van 
veure com tenien el control 
de la pilota i les ocasions, 
però no van ser capaços de 
transformar-les, i que al final 
del partit van passar factura. 
Els locals amb dues accions 
de perill en van tenir prou 
per situar-se amb un 2 a 0 
favorable, però el Voltregà va 
aconseguir retallar distànci-
es abans de la mitja part. A 
la represa, el Piera va posar 
el 3 a 1. El desencert a pilota 
aturada, amb dues accions 
que no van transformar, 
van permetre al Piera man-
tenir un resultat controlat. 
Sense abaixar els braços, el 
Voltregà va retallar distànci-
es amb el segon gol, però els 
locals van sentenciar amb el 
quart i definitiu gol.

Voltregà B: Miquel (p), 
Humbert (2), Oriol, Oliveras 
i Pol. També Vila, Biel i Soler 
(ps). 

PRIMERA CATALANA

Folgueroles, 2 
Lloret, 3

Folgueroles Derrota del 
Folgueroles per la mínima 
a casa contra el Lloret. Els 
locals van començar amb 
mal peu el partit, quan en 
la primera jugada del partit 
van encaixar gol, i poc des-
prés el Lloret feia la segona 
diana. De mica en mica, el 
Folgueroles es va anar refent 
i va començar a generar oca-
sions, retallant distàncies 
abans de la mitja part. A la 
represa, el Lloret va fer el 
tercer, però el Folgueroles 
va continuar insistint i va 
aconseguir anotar el segon, 
per posar-se 2 a 3. La falta 
d’encert a porteria va limitar 
les opcions del Folgueroles 
de poder empatar el partit.

Folgueroles: Pelayo (p), 
Joan, Toti (1), David (1) 
i Joel. També Santi, Pol i 
Molas (ps).

Ripoll, 3   
Cassanenc, 6
Ripoll Derrota del Ripoll a 
casa contra el Cassanenc en 
una segona part que va aca-
parar totes les dianes. El pri-
mer temps de l’enfrontament 
va disposar amb accions a 
totes dues bandes, però cap 
dels dos equips va aprofitar 
les seves accions. A la repre-
sa, els visitants es van avan-
çar amb dues dianes, però el 
Ripoll va escurçar distàncies. 
Amb l’1 a 2 en contra, el 
Ripoll va passar per un tram 

de partit on va veure com el 
Cassanenc ampliava el seu 
avantatge fins a l’1 a 5. Lluny 
de rendir-se, el Ripoll va dis-
posar de dues faltes directes 
que va fallar, i va transfor-
mar els dos penals que l’acos-
taven a l’empat, però els visi-
tants van fer el sisè.

Ripoll: Andreu (p), Jaume, 
Enric, Brian (2) i David. Tam-
bé Vidal (1), Arnau, Marc, 
Eudald i Pau (ps), 

Roda, 2   
Palafrugell, 2
Roda de Ter Empat del Roda 
a casa contra el Palafrugell 
en un duel molt igualat. La 
primera part de l’enfronta-
ment va disposar d’ocasions 
a totes dues porteries, sense 
un dominador, però va ser el 
conjunt visitant qui va avan-
çar-se en el marcador. Els 
rodencs van marxar al des-
cans amb un resultat advers 
de 0 a 1. A la segona part, el 
partit va continuar amb la 
mateixa dinàmica, i els dos 
partits generant ocasions a 
la porteria rival. Al final, el 
Roda va aconseguir treure 
un empat a dos, en un partit 
molt igualat, i que va haver 
de remuntar a la segona part 
per extreure’n un resultat 
positiu.

Roda: Rueda (p), Nil, 
Ernest, Jolis (1) i Rubio. 
També Èric, Marià, Martí (1), 
Ferran i Raul (ps).

FEMENÍ NACIONAL 

Vilanova, 3  
Voltregà B, 3

Vilanova i la Geltrú Empat 
del Voltregà B a la pista del 
Vilanova. Les voltregane-
ses van marcar de sac, però 

l’àrbitre el va anul·lar. Amb 
l’empat en el marcador, va 
ser el Voltregà qui s’aconse-
guia avançar, però abans de 
la mitja part les locals, amb 
dues bones accions, capgira-
ven el resultat i marxaven al 
descans amb el resultat de 
2 a 1 favorable. A la segona 
part de l’enfrontament, el 
Voltregà va fer-se amb el 
control del partit i va acon-
seguir situar-se per davant, 
però les locals van aconse-
guir l’empat a manca de poc 
per acabar el matx. 

Voltregà B: Vicky (p), Pau-
la, Anna, Mariona i Ester (3). 
També Júlia i Maria.

Manlleu B, 3  
Alpicat, 4
Manlleu Derrota del Man-
lleu B a casa contra l’Alpicat 
per la mínima, en un partit 
en què les locals van haver 
d’anar sempre a remolc de 
les visitants. Les manlle-
uenques no van començar 
amb bon peu els primers 
instants de l’enfrontament, 
i les visitants ho van apro-
fitar per situar-se amb un 
avantatge favorable de 0 a 
2. Amb el resultat advers, 
el Manlleu va començar a 
generar ocasions, i abans de 
la mitja part van aconseguir 
remuntar el partit i marxar 
amb empat a 2 al descans. 
A la represa, l’Alpicat es 
va tornar a avançar, però 
el Manlleu va aconseguir 
empatar el partit. A manca 
de 10 minuts per acabar, les 
visitants van fer el quart. 
Tot i que hi va haver temps 
i ocasions, el resultat no es 
va moure i l’Alpicat es va 
emportar la victòria. 

Manlleu B: Otegui (p), 
Gina, Gemma, Júlia i Laia. 
També Lídia i Ruth. 
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El jugador del Tona Maik Molist supera el local Roger    Curós, que l’agafa, en una acció al mig del camp

Vic Riuprimer REFO 0

Charly, Abad, Viver (Puigdollers, min 
73), Sadurní (Soler, min 73), Pujol 
(Alemany, min 70), Orra (Gorgals, 
min 73), Espina, Curós, Isern 
(Puigdesens, min 46), Farrés i Puig. 

Tona 3

Blanquera, Ot, Lluc, Enric, Ale 
(Moussa, min 85), Parcet, Pol 
Vallès (Tortosa, min 53), Abde (Eloi 
Sánchez, min 73), Maik (Veli, min 
76), Serra (Castro, min 53) i Sebas. 

ÀRBITRE: Pol Mestrich. T.G. als locals Isern i Puig i als visitants Ot, Sebas i 
Enric (2, min 85). 

GOLS: 0-1, Pol Vallès, min 16 (defineix a l’àrea petita); 0-2, Ale, min 35 
(contraatac i xut a la mitja volta des de la frontal); 0-3, Castro, min 67 (remata 
una falta lateral).  

Sta. Eulàlia de Riuprimer

Laia Miralpeix

Segon derbi consecutiu que 
s’emporta el Tona. Dissabte 
va superar el Vic Riuprimer 
REFO per 0 a 3. Els locals 
van tenir el domini del partit 
però els visitants l’efectivitat 
necessària per marcar tres 
gols i sumar els tres punts. 
Va ser un partit entre dos 
conjunts amb jugadors i 
entrenadors que en tempora-
des anteriors havien vestit la 
samarreta del rival, i que per 
tant es coneixien molt bé. 
   Els homes de Dani Juvany 
van iniciar el partit tapant 
el mig del camp del Tona, 
impedint que Maik i Enric 
poguessin rebre en como-
ditat i forçant els tonencs a 
jugar per banda. El Tona no 

es va trobar còmode damunt 
del terreny de joc davant un 
Vic Riuprimer que tot i que 
tenia el domini tampoc crea-
va perill a la porteria de Blan-
quera. Al quart d’hora de joc, 
però, i després d’un contraa-
tac visitant, el Vic Riuprimer 
no va poder treure la pilota 
de la seva àrea i aquesta la va 

recollir Pol Vallès per marcar 
sol i a plaer el primer gol 
de la tarda. L’1 a 0 va deixar 
tocat el conjunt local, que 
tot i que tenia el control de 
la pilota no creava perill.  En 
canvi, el Tona no desaprofi-
tava les seves accions i en el 
35 el golejador groc-i-vermell 
s’inventava un gol a la mitja 

volta per posar el 0 a 2. Amb 
aquest resultat i sense cap 
ocasió més es va arribar al 
descans. A la represa el Vic 
Riuprimer va fer un pas més 
conscient que necessitava 

PRIMERA CATALANA

El Tona trepitja 
fort i goleja el Vic 

Riuprimer
L’efectivitat dels groc-i-vermells, que van tornar a mantenir la 
porteria a zero, va ser clau per emportar-se’n els tres punts

Les errades defensives condemnen el conjunt de Manel Sala, que continua sense encert 

El Manlleu fa aigües a Bescanó

Bescanó 4

Duran, Mas (Negre, min 68), Comas, 
González, Pujol, Aleix (Paneque, min 
68), Muñoz, Piany (Carles, min 77), 
Sala (Niegra, min 62), Brice (Feixas, 
min 84) i Pau.

Manlleu 0

Ivan, Dani Erencia, Kako, Campayo, 
Dídac (Oualid, min 62), Aitor, Grifell 
(Mixi, in 80), Abel (Isaac, min 46), 
Pol Coll (David, min 80), Franquesa i 
Serrallonga (Pagès, min 46). 

ÀRBITRE: Bilal Doudou. Va ensenyar targeta groga als locals Brice, Sala i Mas i 
als visitants Dani Erencia, Campayo i Aitor. 

GOLS: 1-0, Muñoz, min 24 (xut ras i col·locat a l’interior de l’àrea); 2-0, Brice, 
min 25 (errada defensiva i supera Ivan a l’u contra u); 3-0, Piany, min 44 
(finalitza jugada al contraatac); 4-0, Muñoz, min 82 (finalitza jugada col·lectiva).

Bescanó

EL 9 NOU

Dos minuts fatídics van 
condemnar el Manlleu a la 
derrota contra el Bescanó. 
Una derrota que va acabar 
amb golejada per 4 a 0 per 
a un conjunt manlleuenc 
carregat de baixes i que no 
troba la fórmula del gol. Des 
que va tornar la competició 
ha sumat dues victòries i tres 
derrotes, ha marcat quatre 
gols i n’ha encaixat nou.
   En el partit a Bescanó, els 
de Manel Sala van comen-
çar dominant i les primeres 
ocasions van ser per als 
osonencs. La més clara, al 
minut 8 de Campayo que el 
porter local Duran va poder 
enviar a córner amb una 
gran aturada. El davanter 
manlleuenc no està trobant 
la porteria en aquest retorn 
a la Lliga i si l’any passat i 
en l’inici d’aquesta tempo-
rada l’equip es nodria dels 
seus gols, després d’aquests 
cinc partits Campayo encara 
no s’ha estrenat. El mateix 
jugador ho va provar al quart 

d’hora de joc, però el seu 
xut va sortir desviat. A poc a 
poc el Bescanó es va estirar 
i es va apropar a la porteria 
d’Ivan González, encara que 
sense perill. Fins que en el 
minut 24, una pèrdua a la 
zona lateral del Manlleu va 
acabar amb el primer gol de 
Gerard Pujol. El davanter va 
recuperar la pilota, va supe-
rar la defensa manlleuenca, 
es va plantar a dins l’àrea 
per marxar l’1 a 0 amb un 
xut ras i col·locat en el qual 
Ivan González no hi va poder 
fer res. Si el gol havia estat 
un gerro d’aigua freda per 
al Manlleu, més ho va ser el 

segon. Just servir del mig del 
camp, el Manlleu tornaria a 
perdre la pilota en defensa i 
l’exjugador manlleuenc Brice 
marcaria després de superar 
el central i, com la juga-
da anterior, plantar-se sol 
davant el porter visitant. 
   El 2 a 0 va deixar el Man-
lleu tocat i enfonsat davant 
un Bescanó crescut que va 
aconseguir ampliar l’avan-
tatge just abans del descans 
amb un tercer gol que deixa-
va el partit sentenciat.    
    Si a la primera part el Man-
lleu, tot i el 3 a 0, havia dis-
posat d’accions per marcar, a 
la segona part pràcticament 

els de Manel Sala no van 
xutar entre els tres pals de 
la porteria local. Els manlle-
uencs van corregir les posi-
cions defensives i van ser 
més contundents en tallar 
els atacs d’un locals que amb 
el 3 a 0 van jugar més rela-
xats. En els minuts inicials 
de la segona part el Manlleu 
va intentar acostar-se a la 
porteria rival però ho va fer 
amb timidesa i més amb el 
cor que amb el cap i a mesura 
que passaven els minuts la 
reacció no arribava. 
   En canvi, qui sí que va 
tornar a marcar va ser el 
Bescanó, en el minut 82, i 
després d’una gran jugada 
col·lectiva que va servir a 
Gerard Muñoz per fer el 4 a 
0 i el seu segon gol del partit. 
I abans de la conclusió del 
matx, Ivan González va fer 
una gran aturada per evitar 
el cinquè del Bescanó. El 
Manlleu es manté amb 10 
punts a la zona mitjana de la 
classificació i el proper cap 
de setmana jugarà contra un 
dels equips de la part alta, 
l’Escala.   

Saperas (Pradenc) 0

Genís (Taradell) 0,7

Lagunas (Manlleu B) 1

Faja (Sant Vicenç) 1

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Blanquera
(Tona)
0,1

Manzano (Vic) 0,5

Ivan (Manlleu) 1,8

Charly (Vic Riuprimer) 2,6

SEGONA CATALANA

Lluc (St. Julià) 0

Erra (Gurb) 2

Torrejón (Torelló) 2

Alex (Camprodon) 4

TERCERA CATALANA

Eloi Moral (Moià) 6

Font (Castellterçol) 5

Lorenzo (Centelles) 3

Jan (Pradenc) 3

Muntal (Sta. Eugènia) 3

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Ale
(Tona)
5

Campayo (Manlleu) 4

Balagué (Vic) 3

Feixas (Vic) 3

SEGONA CATALANA

Polete (Camprodon) 1

Constantino (Gurb) 1

Fredi (Torelló) 1

TERCERA CATALANA

PRIMERA CATALANA. 
SUBGRUP 1A

Palamós, 0 - Vic, 0
Lloret, 4 - La Jonquera, 0
L’Escala, 1 - Llagostera B, 2
Bescanó, 4 - Manlleu, 0
Vic Riuprimer, 0 - Tona, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rLlagostera B ...............7 5 1 1 11 8 16
 2.- Tona ........................... 7 4 2 1 10 5 14
 3.- L’Escala .........................7 3 2 2 13 5 11
 4.- Vic .............................. 7 2 4 1 13 7 10
 5.- Bescanó .........................7 3 1 3 11 7 10
 6.- Manlleu ..................... 7 3 1 3 9 13 10
 7.- Palamós ........................7 2 3 2 8 7 9
 8.- qLloret ..........................7 1 5 1 10 7 8
 9.- qVic Riuprimer ......... 7 2 1 4 9 12 7
 10.- qLa Jonquera ................7 0 0 7 1 24 0
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El jugador del Tona Maik Molist supera el local Roger    Curós, que l’agafa, en una acció al mig del camp

crear ocasions per intentar 
marcar i entrar de nou dins 
del partit. I aquestes no van 
tardar a arribar. En el minut 
50, Roger Curós va fer una 
centrada enverinada des de 

la banda que Blanquera va 
poder refusar amb la mà. El 
rebot va caure als peus de 
Puig, però aquest es va entre-
tenir i no va poder xutar.  
El Vic Riuprimer, com a la 

Palamós

Ll. de Planell

Llevat els primers minuts 
de partit, el Vic va ser molt 
superior al Palamós i va fer 
mèrits per endur-se els tres 
punts del conjunt de la Cos-
ta Brava i no pas un empat 
sense gols, però el futbol a 
marge de domini i arribades 
demana transformar les 
ocasions, cosa que aquesta 
vegada no van fer els homes 
d’Albert Cámara.

Si a la primera part el joc 
va ser igualat, a la segona 
els de l’Empordà només es 
defensaven, tot i que cal 
dir que al minut 55 Reig va 

salvar el gol local després de 
l’única rematada entre els 
tres pals del Palamós en tota 
la segona part.

Als primers minuts Xavi 
German va fer un parell de 
rematades que no van trobar 
els tres pals de la porteria de 
Reig, que tornava a la titu-
laritat després de mesos de 
baixa per lesió. A poc a poc, 
el Vic va controlar el partit, 
i tot i fer joc llarg en diver-
ses ocasions Sergio, Orriols 
i Peque es van fer els amos 
del mig del camp, de mane-
ra que el Vic tenia el partit 
dominat. 

L’ocasió més clara del 
partit la va tenir Feixas amb 

un contra un que el porter  
Mamadou va poder enviar 
a córner. Cal destacar que 
Mamadou va substituir Joan 
Compte, que es va lesionar 
al minut 13. Per cert, que 
Mamadou va tenir una actua-
ció molt destacada i va salvar 
el seu equip de la derrota 
amb brillants actuacions sota 
els tres pals.

Després del descans, el Vic 
va anar a la recerca del gol 
i va tenir moltes arribades, 
però amb la bona defensa 
local i la falta d’encert en la 
rematada decisiva van provo-
car un empat injust, perquè 
els vigatans van demostrar 
ser molt superior a un 
Palamós que trampejar el 
temporal com va poder. 

Amb el repartiment de 
punts, el Vic suma 10 punts i 
se situa quart a la classifica-
ció amb els mateixos punts 
que el Manlleu i el Bescanó. 
El Tona, per la seva banda, és 
el millor osonenc classificat i 
ocupa la segona posició amb 
14 punts, mentre que el Vic 
Riuprimer és novè amb 7 
punts. 
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El vigatà Gil Bertrana supera Espuña, que rep l’ajuda d’Eloi Sánchez

Els d’Albert Cámara no van estar encertats

El Vic es mereix 
guanyar a Palamós

Palamós 0

Joan Compte (Mamadou, min 12), 
Sergio, David Cano, Biel Pla, Espuña 
(Bas, min 81), Guillem Cornellà, Xavi 
German (Vergara, min 60), Alexis 
Sánchez, Adri Salas (Kabir, min 70) 
Toni Rossell i Calicó (Fatty, min 87).

Vic 0

Reig, Busquets (Generó, min 46), 
Raúl Garcia (Hicham, min 69), Gil 
Bertrana, Peque,(Joel, min 70), 
Sergio, Orriols, Ignasi (German, min 
69), Caballé, Feixas i Adrià Caballé 
(Vilajosana, min 46).

ÀRBITRE: Martínez Navarro. Regular. Va ensenyar targeta groga als locals Biel 
Pla, David Cano i Sergio i als vigatans Peque, Ignasi i Gil Bertrana.

primera part, dominava però 
el Tona va saber patir, i quan 
va tenir la primera ocasió 
de la segona part en atac va 
tornar a marcar. Va ser en el 
minut 67 quan David Castro, 
el darrer fitxatge tonenc que 
s’ha incorporat aquesta set-
mana provinent del Parets, 
rematava una falta lateral i 
posava el 0 a 3.  Qui també 
va debutar amb el Tona va 
ser Arnau Tortosa, que havia 
estat de baixa per una lesió 
i contra el Vic Riuprimer va 
disposar dels primers minuts 
de la temporada. 
   Amb un equip local tocat i 
amb un Tona que jugava amb 
el marcador a favor, els de 
Ricard Farrés van disposar 
d’una nova ocasió per fer el 
quart. Aquesta vegada, però, 
i amb Charly ja superat, el 
central Sergi Abat va poder 
evitar el gol. En els darrers 
minuts el Vic Riuprimer va 
continuar buscant el gol de 
l’honor i ho feia amb despla-
çaments llargs i al contraatac 
però el Tona, si en atac va 
ser efectiu, en defensa va 
estar molt segur durant tot 
el partit. La nota negativa 
pels tonencs va ser l’expulsió 
d’Enric Casanovas, que va 
veure dues targetes grogues 
amb menys de dos minuts de 
diferència (minuts 83 i 85).  
En el descompte, Abat va 
disposar de l’acció més clara 
pels locals però el seu xut des 
de la frontal va anar al pal.    

Juvany: “Els 
petits detalls a 
les àrees ens han 
penalitzat molt”

Sta. Eulàlia de Riuprimer

L.M.

Les dinàmiques dels dar-
rers partits pel Tona i el Vic 
Riuprimer són ben dife-
rents. Els de Dani Juvany 
encadenen tres derrotes 
consecutives i davant el 
Tona, pel tècnic, “estàvem 
bé, teníem el partit contro-
lat però els petits detalls a 
les àrees ens han penalitzat 
molt”, comentava l’entrena-
dor local després del partit. 
Juvany, que estava expulsat 
i va veure el partit darrere 
la banqueta, afegia que “els 
resultats no són bons i hem 
de treballar per canviar 
aquesta dinàmica”. 
   Tot el contrari que el 
conjunt que entrena Ricard 
Farrés, que davant el Vic 
Riuprimer va tornar a man-
tenir la porteria a zero: “No 
teníem el control de la pilo-
ta, ells estaven més intensos 
i sabíem que el partit l’haví-
em de guanyar en solidesa 
defensiva, i si estàs bé en 
defensa tenim gent a dalt 

Juvany i Farrés, durant el partit

que et pot marcar i resoldre 
el partit”. La victòria manté 
el Tona al capdamunt de la 
classificació, però per Far-
rés “hem d’anar al dia a dia, 
encara que tenir aquests 
punts ens permet treballar 
amb més confiança. Si tens 
aquest coixí és molt més 
fàcil tot”. 
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Victòria des del punt de penal
El Vic Riuprimer guanya per la mínima contra l’Osca amb un gol a les acaballes del partit

PRIMERA NACIONAL FEMENINA
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La jugadora local Núria Sala se’n va per velocitat d’una jugadora rival 

Vic

Eloi Comajoan

El Vic Riuprimer REFO 
va guanyar per la mínima 
davant l’Osca en un partit 
molt treballat per les vigata-
nes i on per primera vegada 
des de l’octubre passat hi va 
poder assistir públic.

La primera part va comen-
çar sense gaire ocasions per a 
cap dels dos equips, que van 
buscar crear oportunitats a 
partir de possessions llar-
gues.

Quan faltaven cinc minuts 
per anar al descans, el Vic 
Riuprimer va tenir dues oca-
sions clares per avançar-se. 
La primera, una rematada 
de Jiménez dins de l’àrea 
després d’una centrada des 
del lateral però que va aturar 
la portera de l’Osca Alonso, 
i a la segona, Roca va fer gol 
amb un xut creuat dins l’àrea 

però l’àrbitre el va anul·lar 
per un dubtós fora de joc de 
l’atacant osonenca.

El Vic Riuprimer va aca-
bar la primera part amb 
més males notícies, ja que 
Cardona es va lesionar a l’úl-
tima jugada abans del des-
cans i no va poder continuar 
damunt del terreny de joc. A 
la segona part, les visitants 

van tenir més oportunitats i 
podrien haver fet el primer 
gol del partit en diverses oca-
sions, com un xut dins l’àrea 
petita però que Massallé va 
desviar a córner en l’últim 
moment.

Molist també va ser prota-
gonista amb dues grans atu-
rades: la primera, al minut 
70 en un u contra u amb una 

Vic Riuprimer REFO 1

Molist, M. Roca, Masegur, Busquets, 
Lozano (Massalle, min 46), Núria 
Sala, Arco, Soler (Mayer, min 61), 
Cardona (J. Roca, min 46), Jiménez 
i Ping.

Osca 0

Alonso, Sancho, Royo, Sanau, Lacaba 
(Mallada, min 63), Sanz, Sánchez 
(Alijarde, min 86), Arnas, Estaun 
(Domeniconi, min 46), Blanc i 
Manogue.

ÀRBITRES: Iria Pujol. Va ensenyar 
targeta groga a la local Busquets 
i a les visitants Mallada, Sancho, 
Domeniconi i Blanc.

GOL: 1-0, Jiménez, min 83 (de penal).

davantera visitant i la sego-
na, tres minuts més tard en 
un xut perillós des de fora 
l’àrea.

Als últims minuts, el Vic va 
tornar a atacar i quan falta-
ven set minuts per acabar el 
partit, l’àrbitre va assenyalar 
penal favorable a les locals 
per mans de Sancho dins 
l’àrea en un intent de passa-
da elevada buscant Sala.

Jiménez va transformar 
el penal amb un xut potent 
ajustat al pal que va arri-
bar a tocar Alonso però no 
suficient per evitar el gol. 
Finalment, el Vic Riuprimer 
va saber aguantar el resultat 
els minuts que quedaven per 
endur-se així una victòria 
treballada i important que fa 
que continuï escalant posi-
cions a la classificació i es 
posin quartes a la Lliga. 

Segona victòria consecutiva per al Manlleu, que supera el Manu Lanzarote

Manlleu Un gol de Carla Niubó i un altre de Clàudia Garolera a la primera part van ser sufi-
cients perquè el Manlleu aconseguís la segona victòria consecutiva. Aquest dissabte el rival 
va ser el Femení Manu Lanzarote, que arribava a Manlleu amb dos punts més que les locals 
però aquestes van ser superiors, sobretot a la primera part. Niubó va avançar les groc-i-ver-
melles en el minut 21 i a la mitja hora de joc Garolera encarrilava el partit. A la segona part, 
l’enfrontament es va complicar per a un Manlleu que va veure com en el minut 59 es quedava 
amb una jugadora menys per l’expulsió per doble groga de Mari Pau Calm. Pocs minuts des-
prés de l’expulsió, el Manu Lanzarote retallava la diferència en el marcador però el Manlleu, 
molt ben col·locat i tancat al darrere, va ser capaç de mantenir la seva porteria sense rebre 
cap gol més. El Manlleu puja fins a la setena posició amb 10 punts. D’altra banda, a la Prime-
ra Divisió, el Torelló va golejar per 3 a 0 la FE Olot en un partit que es va decidir a la primera 
part. Van marcar Laura Felip i Paula, en dues ocasions. El Torelló és colíder amb 9 punts. 
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PREFERENT FEMENÍ TORNEIG SEGONA CATALANA

El Sant Julià no finalitza les 
jugades i acaba empatant

Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU

El Sant Julià va arribar a 
l’inici del Torneig de Segona 
Catalana just d’efectius i 
va haver de convocar algun 
jugador del filial. Tot i això, 
el partit contra la Pirinaica 
va ser disputat, amb uns 
jugadors que van mostrar 
que tenien ja ganes de com-
petir i això ho van mostrar 
amb intensitat i un ritme 
de joc més alt de l’esperat 
després de tant de temps 
d’inactivitat. Els vilatortins 
van disposar de dues bones 

ocasions a la primera part, 
totes dues de Flavio en dos u 
contra u, en les quals a la pri-
mera no va rematar bé des-
prés de desfer-se del porter 
i la segona li van treure de 
sota pals. Tot i la intensitat i 
el ritme, els dos equips van 
mostrar moltes imprecisions. 
A la segona part, el partit va 
continuar igual i el Sant Julià 
va disposar de dues bones 
ocasions per marcar, primer 
Kiko va cedir la pilota enre-
re sense trobar rematador i 
després Gerard Torrents va 
veure com Armengol aturava 
el seu xut.

Sant Julià 0

Guiteras, Pérez (Martínez, min 82), 
De la Osa, Erra, Gerard Torrents, 
Lendínez, Godayol (Moumen, min 
57), Vila, Nil Torrents, Fernández 
(Altimiras, min 57) i Flavio.

Pirinaica 0

Armengol, Rodríguez, Prat, Cabezas, 
Carmona, Axier, Guerrero, Castaño 
(Pérez, min 82), Garcia (Vinasco, min 
82), Anitua (Vilalta, min 46 (Lariño, 
min 74)) i Avila (Martos, min 23).

ÀRBITRE: Ahmed Rida El Bakkali. Va ensenyar targeta groga als locals 
Fernández i De la Osa i als visitants Axier, Lariño, Cabezas, Pérez i Carmona.

FEMENÍ PRIMERA NACIONAL. 
GRUP 3

Zaragoza B, 3 - Pallejà, 1
St. Gabriel, 3 - Girona, 0
Terrassa, 0 - Balears, 3
Riudoms, 3 - Son Sardina, 0
Pardinyes, 4 - Igualada, 2
Levante Las Planas, 4 - Collerense B, 1
Vic Riuprimer, 1 - Huesca, 0
Descansa: Europa

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rLevante Las Planas ..20 14 3 3 56 22 45
 2.- Balears ........................20 14 3 3 41 17 45
 3.- St. Gabriel...................20 13 5 2 48 18 44
 4.- Vic Riuprimer ......... 20 10 4 6 32 31 34
 5.- Son Sardina ................21 9 5 7 35 30 32
 6.- Pardinyes ....................20 9 4 7 36 33 31
 7.- Zaragoza B..................20 9 3 8 25 27 30
 8.- Europa ........................20 7 7 6 32 30 28
 9.- Huesca ........................20 7 4 9 27 30 25
 10.- Igualada ......................21 6 7 8 35 39 25
 11.- Riudoms .....................20 6 5 9 36 44 23
 12.- qGirona .......................20 5 4 11 23 40 19
 13.- qTerrassa ....................20 5 2 13 27 44 17
 14.- qPallejà .......................20 2 7 11 17 45 13
 15.- qCollerense B .............20 1 5 14 28 48 8
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TORNEIG SEGONA CATALANA

Torelló

Josep Vilalta

El Torneig de Segona Catala-
na va arrencar amb un derbi 
entre el Torelló i el Gurb que 
va acabar amb empat a 2. En 
el retorn a la competició, 
sense assistents arbitrals, per 
evitar un augment econò-
mic, es va poder veure com 
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El visitant Guillem Poblet intenta passar pel mig dels torellonencs Omar Pérez i Ernest Roura 

aquests partits serviran a la 
majoria d’equips per incorpo-
rar nous jugadors i fer canvis 
de sistema de cara a la pre-
paració per a la propera tem-
porada. Exemple clar va ser 
el Torelló, que va jugar amb 
els laterals pràcticament fent 
d’extrems per donar més pro-

funditat a l’equip. Un exem-
ple d’aquest nou sistema va 
arribar amb el gol de l’empat 
local quan Amadou va fer per 
banda dreta una bona inter-
nada aprofitada per Fredy, 
sol a l’àrea petita. 

El Gurb va donar en tot 
moment més sensació de 

perill i els seus jugadors 
tenir millor assimilat el 
sistema. Per això a l’inici 
els visitants es van fer amb 
el domini del partit, amb 
un mig camp intens que els 
permetia recuperar moltes 
pilotes. Abans de marcar el 
primer gol el Gurb ja va tenir 

Torelló 2

Torrejón, Omar, Francolí, Famada 
(Adam, min 65), Amadou, Alberch 
(Sancho, min 55), Roura, Casals 
(Bernat, min 65), Fredi, Gómez (Nil 
Coll, min 55) i Amine (Casas, min 74). 

Gurb 2

Erra, Santi (Valls, min 36), Àlex, 
Carbonell, Serrat, Arnau, Marcel, 
Constantino (Serra, min 55), Riba, 
Guillem Poblet (Puigneró, min 64), 
Casanova (Valls, min 77). 

ÀRBITRE: Pau Martín. Regular. T.G. 
als locals Amine, Torrejón i Bernat.

GOLS: 0-1, Constantino, min 
29 (aprofita una falta lateral a 
l’esquena de la defensa); 1-1, Fredi, 
min 41 (remata una centrada per 
banda d’Amadou); 1-2, Casanovas, 
min 53 (remata una passada de 
Constantino); 2-2, Francolí, min 89 
(remata de cap una falta). 

Els visitants dominen l’enfrontament davant un conjunt local que empata al final

Taules entre Torelló i Gurb

TORNEIG SEGONA CATALANA

El Camprodon no aguanta  
el físic i cau a la segona part

Besalú

EL 9 NOU

El Camprodon va iniciar el 
Torneig de Segona Catala-
na amb derrota al camp del 
Besalú. Els camprodonins 
van decidir a última hora 
participar en aquest torneig 
per agafar rodatge de cara a 
la temporada vinent ja que 
s’ha quedat amb un equip 
molt jove, diversos dels 
seus jugadors provenen del 
juvenil del club, i d’aquesta 
manera comencen a agafar 
experiència en la categoria. 

Ho faran en el grup 1 junta-
ment amb el Comacros, el 
Porqueres, l’Amer, el Bosc de 
Tosca i el seu rival d’aquest 
cap de setmana, el Besalú. 

Dissabte a la tarda, el 
Camprodon va plantar cara 
al Besalú, un equip de vete-
rans que va saber esperar el 
seu moment en el partit. Els 
camprodonins van dominar 
durant el primer temps, amb 
una gran ocasió per inaugu-
rar el marcador però Planella 
va estavellar la pilota a la cre-
ueta. En el minut 26, Polete 
inaugurava el marcador en 

una jugada que va marxar 
per banda del seu defensa i 
després va guanyar l’u contra 
u al porter. El Besalú, per la 
seva part, no va inquietar la 
porteria defensada per Àlex.

Només començar la segona 
part, però, els locals empata-
ven amb una rematada des 
del punt de penal de Castany. 
El Camprodon va abaixar el 
cap i el físic va començar a 
fallar i això el Besalú ho va 
saber aprofitar amb el seu 
joc vertical. En el 55, Aguilar 
aprofitava una passada llarga 
del seu porter que va botar 
per sobre la defensa cam-
prodonina i va finalitzar sol 
davant Àlex. Deu minuts 
després, el mateix Aguilar 
ficava el cos quan un defensa 
visitant intentava treure la 
pilota de l’àrea per marcar 
el tercer. Abde retallava dis-
tàncies en el marcar a manca 
d’un quart d’hora afusellant 
en la sortida del porter des-
prés de driblar-se el central. 
Semblava que el Camprodon 
despertava, però a manca de 
cinc minuts per al final del 
partit, Gil rematava sense cap 
oposició un servei de córner 
per sentenciar el partit.

La pròxima setmana, el 
Camprodon rebrà la visita 
del Comacros i intentarà 
sumar la primera victòria en 
aquest torneig.

dues magnífiques ocasions 
que els seus davanters van 
fallar. Amb tot, el gol pels 
visitants va arribar a la sor-
tida d’una falta lateral que 
va agafar l’esquena de la 
defensa i que Carbonell de 
cap va posar dins l’àrea per-
què Constantino rematés el 
primer gol del partit. En els 
minuts finals de la primera 
part el Torelló va fer el gol de 
l’empat en un dels pocs xuts 
a porta. 

En els minuts inicials de 
la represa una pilota recu-
perada per Constantino la 
va posar a l’esquena dels 
centrals i Casanova va donar 
avantatge de nou al conjunt 
de Pere Vila. El domini conti-
nuava sent visitant i el Gurb 
podia haver sentenciat el 
partit, però una gran inter-
venció de Torrejón ho va 
evitar. 

Els dos equips van fer can-
vis. L’entrada de Nil al mig 
camp local es va fer notar 
i el Torelló es va treure la 
pressió de sobre, però en 
una jugada confusa a l’àrea 
local va fer saltar la protesta 
visitant reclamant un possi-
ble penal que va acabar amb 
l’expulsió de l’entrenador 
visitant, Pere Vila. En els 
minuts finals la pressió local 
va donar els seus fruits amb 
el gol de l’empat de Francolí. 
Al final els dos equips van 
tenir l’ocasió per desnivellar  
el resultat.   

Arnau Tenas podria 
fer el salt al primer 
equip del Barça

Vic/Barcelona Amb la sorti-
da de Neto del Barça aquest 
estiu, el conjunt blaugrana 
aposta pel planter per acom-
panyar Ter Stegen al primer 
equip. Arnau Tenas, de 19 
anys, i Iñaki Peña, de 22, 
porters del Barça B i que por-
ten tota la temporada treba-
llant amb els dos porters del 
primer equip, són els prin-
cipals candidats a substituir 
Neto. Tots dos porten molts 
anys a la Masia i han estat 
internacionals a les catego-
ries inferiors de la selecció 
estatal. 

L’OAR ajorna  
el partit contra  
el Sallent

Vic El debut a la nova com-
petició de Segona Catalana 
de l’OAR Vic haurà d’esperar 
fins d’aquí a quinze dies. 
Aquest cap de setmana havia 
de jugar amb el Sallent, 
però el conjunt del Bages va 
demanar l’ajornament del 
partit per manca de jugadors. 
Els dos conjunts hauran de 
buscar una nova data per 
jugar l’enfrontament. 

Besalú 4

Conesa (Luis, min 83), Cortina, 
Castany (Guardiola, min 66), Gil, 
Domínguez, Aguilar, Cámara, Cornel 
(Banal, min 83), Juanola, El Haraki 
(Cabratosa, min 83) i Rius.

Camprodon 2

Àlex, Codina, Colom (Jordi Galceran, 
min 66), López, Medi, Polete 
(Busquets, min 76), Abde, Planella, 
Oriol Galceran, Aniol i Gil.

ÀRBITRE: Jordi Ruiz. T.G. al local El Haraki i al visitant López.

GOLS: 0-1, Polete, min 26 (guanya u contra u al porter); 1-1, Castany, min 46 
(remata una centrada al punt de penal); 2-1, Aguilar, min 55 (aprofita una pilota 
llarga i marca sol davant el porter); 3-1, Aguilar, min 65 (desvia un refús d’un 
defensa); 3-2, Abde, min 72 (afusella en la sortida del porter); 4-2, Gil, min 84 
(remata sense oposició un servei de córner).

Futbol

TORNEIG SEGONA CATALANA. 
GRUP 1

Comacros, 1 - Porqueres, 2
Besalú, 4 - Camprodon, 2
Amer, 2 - EF Bosc de Tosca, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Besalú ...........................1 1 0 0 4 2 3
 2.- Amer .............................1 1 0 0 2 1 3
 3.- Porqueres .....................1 1 0 0 2 1 3
 4.- EF Bosc de Tosca .........1 0 0 1 1 2 0
 5.- Comacros ......................1 0 0 1 1 2 0
 6.- Camprodon ................ 1 0 0 1 2 4 0

GRUP 9

Joanenc, 1 - Calaf, 3
Torelló, 2 - Gurb, 2
OAR Vic - Sallent, ajornat
St. Julià, 0 - Pirinaica, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Calaf ..............................1 1 0 0 3 1 3
 2.- Gurb ........................... 1 0 1 0 2 2 1
 3.- Torelló ....................... 1 0 1 0 2 2 1
 4.- Pirinaica .......................1 0 1 0 0 0 1
 5.- St. Julià ...................... 1 0 1 0 0 0 1
 6.- Sallent ...........................0 0 0 0 0 0 0
 7.- OAR Vic ..................... 0 0 0 0 0 0 0
 8.- Joanenc .........................1 0 0 1 1 3 0
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Abadessenc 3

Jaume, Arxé, González, Contreras 
(Planella, min 79), Romero (Peix, 
min 70), Mora, Garcia (El Ouardi, 
min 70), Bouchta (Ochoteco, min 46), 
Argelagués, Ramos (Taleb, min 61) i 
Barnadas.

Sant Gregori 1

Donat, Ortega (Ben, min 46), Vilaró, 
Sunyer (Brugada, min 61), Seriña, 
Oliveras, Planas, Oukabir (Isiaca, min 
61), Sánchez (Barral, min 46), Touray 
(Siboy, min 77) i Foix.

ÀRBITRE: Youssef Afantrouss.

GOLS: 1-0, Garcia, min 20 (remata de 
cap una centrada); 2-0, Garcia, min 
60 (anticipa el defensa per marcar sol 
davant del porter); 3-0, González, min 
69 (de penal); 3-1, Seriña, min 88 (de 
penal).

Primera victòria 
en lliga de 
l’Abadessenc 

Manlleu B 1

Lagunas, G. Codinach, Fontseré, 
Bonet (Arumí, min 81), Blasi 
(Anglada, min 89), Garcia, Aguirre, 
López (Oller, min 57), Salvador 
(Pelfort, min 22),  M. Codinach 
(Tordera, min 81) i Stephen.

Sant Vicenç 0

Faja, Domènech (Pau, min 67), Baena 
(Capdevila, min 77), Solà, Azanay, 
Fernández, Oliva (Riera, min 81), 
J. Codinach (M. Codinach, min 54), 
Panavera, Dembele i Piella.

ÀRBITRE: Monim Kahouach. Va 
expulsar el local Aguirre (min 76) 
i els visitants Azanay (2, min 76) i 
Fernández (2, min 89).

GOLS: 1-0, Tordera, min 86 (aprofita 
un refús del porter).

El Manlleu B guanya 
en els minuts finals 
el Sant Vicenç

Borgonyà 2

Guillem, Cuevas, Edu, Ferran, Oriol, 
Roger, Raül, Nil (David, min 72), 
Gacio, Èric (Marco, min 67) i Aleix 
(Jurado, min 67).

Centelles 2

Sep, Soufyane, Oriol, Marc, Ortega, 
Arisa, (Sánchez, min 67), Martínez 
(Roger, min 80), Albert (Ferran, min 
46), Casacuberta, Pla i Company.

ÀRBITRE: Sergio Cabezas.

GOLS: 1-0, Èric, min 15 (internada per 
banda per batre el porter de vaselina); 
1-1, Albert, min 23 (aprofita una sèrie 
de rebots en un servei de córner); 2-1, 
Roger, min 24 (internada per banda 
i la pica per sobre el porter); 2-2, 
Guillem, min 67 (en pròpia porteria a 
l’intentar blocar la pilota).

Serrador va resoldre al descompte un partit que el Campdevànol guanyava  
2 a 0 i amb un home més contra un At. Banyoles que va acabar amb nou 

Victòria soferta
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Uri Marcé, autor del segon gol local, controla la pilota en una acció del partit El local Cristian, envoltat de jugadors de l’Atlètic Banyoles  amb els Kande Hools al fons, que no van parar d’animar el seu equip

El Taradell es 
retroba amb la 
victòria

Campdevànol 3

Sellas, Montón, Potxi (Gil, min 
60), Sinu, Puigcorber, Viñas, Omar 
(Serrador, min 70), Adriel (Ferran, 
min 60), Uri, Munell (Èric, min 70) i 
Carrasco.

At. Banyoles 2

Planells, Eloi, Ibra, Sergi, Pol (Pujulà, 
min 45), Rovira (Rost, min 31), Pagès 
(Aknaf, min 45), Banega, Huete i 
Batet (Martí, min 45). 

ÀRBITRE: David Cabrera. Regular. T.G. als locals Adriel, Potxi, Cristian, Èric i 
Sellas i als visitants Eloi (2) i Banega. T.V.D. al visitant Rost.

GOLS: 1-0, Cristian, min 20 (xut creuat en una jugada individual); 2-0, Uri, min 
40 (xut creuat en una jugada individual); 2-1, Pujulà, min 69 (de penal); 2-2, 
Pujulà, min 80 (de penal); 3-2, Serrador, min 91 (aprofita una pilota morta amb 
un xut potent).

Campdevànol

Isaac Muntadas

L’estrany cas del doctor 
Jekyll i el senyor Hyde. El 
títol de la novel·la poli-
cíaca i de ciència-ficció 
del britànic Robert Louis 
Stevenson defineix a la 
perfecció el partit de la UE 
Campdevànol contra l’At-
lètic Banyoles. El científic 
abandonava la seva huma-
nitat quan bevia una poció 

elaborada per ell i es conver-
tia en un criminal malèfic. 
El Campdevànol va passar 
d’una primera part sublim a 
un segon acte calamitós. De 
guanyar 2 a 0 i amb un home 
més, a vèncer in extremis 
contra nou i demanant l’hora 
després de deixar-se empatar 
amb dos penals innecessaris. 

El Campdevànol, que era 
cuer abans de començar el 
partit –amb dues derrotes–, 
va sortir a menjar-se el camp. 

Just repartiment de punts entre 
el Borgonyà i el Centelles

El Tona B és més efectiu i venç 
un Seva que dona la cara

TERCERA CATALANA

Taradell 1

Genís, Molet (Cirera, min 89), Marc 
Font, Honda (Plade Roma, min 32), 
Tisora, Orriols, Sala (Pedrón, min 
46), Pau, Isra, Vila i Erik (Yaser, min 
70).

Aiguafreda 0

Moreno, Font, Sallés, Cañizares 
(Domínguez, min 9), Colominas, 
Boix, Bach (A. Vilalta, min 72), M. 
Vilalta, Prieto, Marsal i Matas.

ÀRBITRE: Adrià Nova. Va expulsar 
per doble amonestació el visitant 
Boix (min 77).

GOLS: 1-0, Marc Font, min 64 (un 
rebuig de Pau va sorprendre el 
porter amb un bot de pilota que es va 
estavellar al travesser i Marc Font, 
molt atent, aprofita la pilota solta 
dins de l’àrea per marcar).

Seva

EL 9 NOU

Dura derrota del Seva, que 
va fer un bon partit davant 
el Tona B. Els locals van 
començar dominant, però al 
minut 23 es va quedar amb 
un home menys. A partir 
d’aquí, el Tona va començar a 
controlar el partit i a les aca-
balles del primer temps Men-
do feia el 0-1. A la represa, 
el Seva va sortir endollat i va 
provocar un penal per empa-
tar. Mentre els locals busca-
ven el segon gol, els tonencs 
van saber aprofitar un error 
al darrere per provocar un 
penal i avançar-se de nou, i 
poc després van sentenciar 
en una jugada d’estratègia.

Borgonyà

Josep Vilalta

Partit molt disputat entre 
el Borgonyà i el Centelles 
en què els dos conjunts van 
tenir les seves ocasions per 
emportar-se la victòria. El 
domini va ser altern durant 
els 90 minuts i la intensitat 
dels dos equips va posar 
emoció al partit, que no va 
gaudir de massa ocasions de 
gol donat que les defenses 
van ser més contundents 
que les davanteres. Així, cal 
considerar el resultat com 
a just. I el repartiment de 
punts serveix perquè els dos 
equips estiguin en posicions 
tranquil·les de la classifica-
ció.

Seva 1

Sospedra, Simone, Jordà, Verdaguer, 
Joel, Bou (De la Osa, min 46 (Clarós, 
min 65)), Reinon, Héctor, Dídac 
(Coronado, min 46), Manel i Òscar 
(Vivas, min 30).

Tona B 3

Casanovas, Clares, Fuentes, Rosales, 
Marc (Mancera, min 60), Mendo, 
Abel, Rodil, Codina (Bargalló, min 
46), Cabani (Roura, min 47) i Xavier.

ÀRBITRE: Javier Camacho. Va 
expulsar els locals Simone (2, min 23) 
i Héctor (min 89).

GOLS: 0-1, Mendo, min 41 (remata 
una passada lateral dins de l’àrea); 
1-1, Coronado, min 49 (de penal); 1-2, 
Rosales, min 66 (de penal); 1-3, Abel, 
min 77 (remata des de la frontal en 
un servei de falta).
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el local Cristian, envoltat de jugadors de l’atlètic banyoles  amb els Kande Hools al fons, que no van parar d’animar el seu equip

Voltregà 2

Joel, Bobi, Panadero (Font, min 
46), Mas (Arimany, min 80), Icart, 
Gutiérrez (Ginesta, min 70), 
Berenguer, Alfredo (G. Senmartí, min 
46), Crosas, Gómez i M. Senmartí.

Sta. Eugènia 1

Garcia, Soler (Kande, min 75), Pérez, 
A. Tuneu, Yoel (Rachyd, min 60), 
Muntal, Fabregó, J. Tuneu, Esquivel, 
Aguilar (Casanovas, min 70) i Piella.

ÀRBITRE: Mireia Gironés.

GOLS: 0-1, Yoel, min 19 (remata una 
passada lateral guanyant u a u contra 
el porter); 1-1, Mas, min 56 (aprofita 
una pilota morta dins de l’àrea); 2-1, 
Ginesta, min 75 (passada llarga de 
Joel i Ginesta de volea des de fora de 
l’àrea supera el porter).

bolla es notarà. N’hi haurà 
menys”. L’aficionat Jordi 
Farrés no venia al camp des 
de l’octubre amb el Fornells 
i “tenia ganes de veure 
l’equip del poble. A fora, 
haurem d’agafar cadascú el 
cotxe particular”. 

A l’inici de la segona 
part, un altre aficionat, 
Xavier Matabosch, deia 
que “estava nerviós i pati-
rien”. Efectivament, els 
locals van sortir adormits 
al camp, com si la feina 
ja estigués feta. L’Atlètic 
pressionava, mossegava 
i corria com si fossin mil 
homes. Poc joc fins al pri-
mer penal de Sinu. Una 
jugada dubtosa i de rebot 
en què l’àrbitre va interpre-
tar que l’havia tocat amb 
la mà. Pujulà va enganyar 
Sellas. Rasa i al pal contra-
ri. Deu minuts després, la 
tragèdia començava a ser 
grega. Un altre penal de 
Sinu, aquest cop tenia les 
mans més desenganxades. 
Força clar. Pujolar la va col-
locar al mateix lloc. 

En la celebració va haver-
hi tensions entre alguns 
jugadors visitants i els 
Kande Hools. Rost es va 
autoexpulsar a cinc minuts 
per al final. Sobre la cam-
pana i contra nou, Serrador 
va caçar una pilota morta i 
amb ràbia va fer barraca. 3 
a 2 en un final trepidant en 
què l’àrbitre va allargar vuit 
minuts el matx i l’Atlètic va 
acabar tancant els locals a 
l’àrea. El Campdevànol va 
saber patir i ja respira.

El Voltregà capgira el 
marcador a la segona part

St. Feliu Codines 1

Arias, Verdúguez, Guillem Garcia 
(Nortes, min 46), Marín, Duarte 
(Josue, min 80), Calvo (Enrique, 
min 82), Palau, Castro, Ivan Garcia 
(Mariño, min 69), Posas (Turon, min 
69) i Cunill.

Moià 4

Daniel, Nortes, Bakary, Jan Moral, 
López, Eloi Moral, Colomé (Montes, 
min 62), Díaz (Coll, min 80), 
Cascales, Roca (Crivillés, min 57) i 
Padrós.

ÀRBITRE: Víctor Virgili. Va 
expulsar els locals Castro (min 23) i 
Verdúguez (2, min 66).

GOLS: 0-1, López, min 19 (gran xut 
que entra per l’escaire); 0-2, Eloi 
Moral, min 68 (marxa per velocitat 
i guanya u contra u); 0-3, Eloi 
Moral, min 81 (finalitza una contra 
i marca a plaer); 1-3, Nortes, min 86 
(de penal); 1-4, Eloi Moral, min 90 
(finalitza una contra definint molt 
bé davant el porter).

El Moià supera  
el Sant Feliu amb 
un gran Eloi Moral

Castellterçol 0

Martín, Ever, Sala, Gaspar, Relats, 
Ferrer, Díaz (Valldaura, min 86), 
Marcos (Miró, min 61), Dídac (Font, 
min 58), Serra (Guarch, min 68) i 
Castro.

Pradenc 0

Saperas, Pujol, Berengueras, Ouadie, 
Vidal (Vila, min 77), Codina, Roma 
(Bartrons, min 62), Soler (Bou, min 
77), Crespo, Trulls i Font (Casellas, 
min 62).

ÀRBITRE: Salim Alouiz. Va expulsar 
amb doble amonestació els locals 
Castro (min 36) i Sala (min 90).

Castellterçol 
i Pradenc es 
reparteixen els punts

Dominador amb la pilota i 
marejant un rival que sem-
pre s’havia caracteritzat per 
la seva intensitat. L’Atlètic 
no va comparèixer a la pri-
mera part i això que l’últim 
enfrontament entre ells va 
acabar amb un festival de 
gols (4-4 a la temporada 19-
20). 

Cristian va tornar a ser 
un corcó pels banyolins. 
“Portem cinc anys patint-lo”, 
renegava el porter visitant 
Planells. Cristian va avisar 
amb un xut tou després 
d’una rematada violenta 
d’Omar al pal, i just després 
va fer una gran conducció 
on es va desfer del seu mar-
cador i amb un tir creuat 
que va tocar el pal va fer el 
primer. Tot seguit, expulsió 

d’Eloi per doble groga per 
una falta a Cristian. “Estava 
escrit abans de venir aquí”, 
continuava lamentant-se el 
porter. El Campdevànol hau-
ria pogut acabar la primera 
part amb una maneta. Uri va 
fer el segon amb una jugada 
calcada al gol de Cristian, 
però per l’altra banda i més 
escorat. Ell mateix va enviar 
una pilota al pal i un cop de 
cap per sobre la creueta. Els 
Kande Hools, amb les masca-
retes i banderes, cantaven. 

Al descans, l’expresident 
Martí Picola deia que l’objec-
tiu “era estar com més a dalt 
possible” i que als desplaça-
ments costaria més portar 
aficionats “perquè molta 
gent jove comparteix cotxe 
i amb això dels grups bom-

Sant Hipòlit de Voltregà

EL 9 NOU

El Voltregà es va imposar al 
Santa Eugènia després de 
capgirar el marcador. El par-
tit va començar amb domini 
del conjunt visitant, que 
va estar millor posicionat, 
disposant d’alguna ocasió 
i avançant-se en el marca-
dor. Amb el gol en contra, 
el Voltregà va començar 
a dominar. Els locals van 
poder empatar amb un penal 
però Garcia el va aturar. A 
la represa, els locals es van 
fer amb el control disposant 
d’ocasions i van capgirar el 
marcador mentre que els 
visitants creaven perill amb 
alguna falta.

QUARTA CATALANA
Canvis de líders 
en els grup 3 i 4 de 
Quarta Catalana

Vic Canvi de liderat en 
el grup 3, ja que el Vic 
Riuprimer B va perdre amb 
el Torelló B (0-2). Els de 
la Vall del Ges se situen 
colíders juntament amb el 
Voltregà B i la Santperenca, 
que es van imposar al Can-
tonigròs (2-3) i Vinyoles 
(3-2), respectivament. En 
el grup 4, el Taradell B es 
queda líder en solitari amb 6 
punts després de superar el 
Riudeperes per 3 a 4. El Sant 
Miquel de Balenyà va ajornar 
el seu partit amb l’Olímpic 
La Garriga B. En el grup 27, 
el Ripoll se situa tercer des-
prés de guanyar el Maia per 
0 a 4.

Roda 3

López, Sousa, Said, Guix, Sala, Miquel 
(Bright, min 46), Vilaseca, Fabregó 
(Bernat, min 86), Camilo (Biel, min 
89), Fabra i Toni (Juli, min 46).

Llorençà 2

Zamouri, González, Arroyos, 
Oliveras, Brian, Molina (Masaguer, 
min 8), Del Valle (Elvira, min 55), 
Ambrós, David, Bryam i Davi.

ÀRBITRE: Noureddine Benamar. Va 
expulsar el local Sousa (2, min 7) i el 
visitant Ambrós (min 89).

GOLS: 0-1, Brian, min 9 (aprofita 
un error defensiu); 0-2, Bryam, min 
40 (aprofita un error defensiu); 1-2, 
Bright, min 49 (marca a la mitja volta 
dins l’àrea); 2-2, Said, min 73 (de 
penal); 3-2, Vilaseca, min 77 (remat 
de cap en un servei de córner).

El Roda remunta un 0-2 amb 
un home menys

Roda de Ter

EL 9 NOU

El Roda va jugar amb 10 
homes més de 80 minuts en 
un partit que se li va compli-
car des del principi. El Llo-
rençà va aprofitar dos errors 
dels locals per marcar dos 
gols i l’àrbitre va anul·lar un 
gol al Roda, que hauria estat 
l’1 a 1. A la segona part, els 
locals van sortir molt endo-
llats i Bright, que acabava de 
sortir al camp, va retallar dis-
tàncies al marcador. En el 73, 
Said feia el 2-2 al transfor-
mar un penal sobre Juli i poc 
després Vilaseca capgirava el 
marcador. El Roda va saber 
aguantar davant un Llorençà 
que no va crear més perill.

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

EL9NOU.CAT

TERCERA CATALANA. 
GRUP 5

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

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

GRUP 18

EF Garrotxa, 0 - Cellera, 0
abadessenc, 3 - St. Gregori, 1
Les Preses, 1 - St. Privat d’en Bas, 1
Campdevànol, 3 - Banyoles At., 2
Fontcoberta, 3 - EF Gironès-Sabat, 1
Sta. Pau, 3 - St. Roc Olot, 1
Fornells, 2 - St. Ponç At., 0
Hostoles, 0 - Vilablareix, 0
Les Planes, 1 - Unió Girona, 5

equips ............................. PJ  PG  Pe  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFornells.......................4 3 1 0 8 2 10
 2.- Fontcoberta ..................4 3 0 1 10 7 9
 3.- St. Privat d’en Bas .......4 2 2 0 9 3 8
 4.- EF Garrotxa ..................4 2 2 0 6 3 8
 5.- Unió Girona .................4 2 1 1 10 5 7
 6.- Sta. Pau .........................4 2 0 2 10 12 6
 7.- Banyoles At. .................4 1 2 1 8 8 5
 8.- Hostoles........................4 1 2 1 6 6 5
 9.- abadessenc ................ 4 1 2 1 5 6 5
 10.- EF Gironès-Sabat .........3 1 1 1 5 5 4
 11.- St. Ponç At. ...................4 1 1 2 9 10 4
 12.- Les Planes.....................4 1 1 2 6 9 4
 13.- St. Roc Olot ..................4 1 0 3 7 8 3
 14.- Campdevànol ............ 3 1 0 2 4 5 3
 15.- Les Preses .....................4 0 3 1 6 8 3
 16.- sSt. Gregori ..................4 0 3 1 5 7 3
 17.- qVilablareix ..................4 0 3 1 2 5 3
 18.- qCellera ........................4 0 2 2 2 9 2

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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Olot

EL 9 NOU

El CPA Tona va ser segon en 
els campionats de Catalunya 
de grups de xous petits que 
es va disputar dissabte al 
Pavelló Esportiu Pla de Llacs 
d’Olot. El conjunt tonenc va 
aconseguir la mateixa puntu-
ació que el CP Aldea (82,7), 
que es va emportar el títol de 
campió de Catalunya de pati-
natge gràcies al sistema de 
desempat White, que premia 
les victòries dels jutges. 

El CPA Tona que dirigeix 
Pere Marsinach va interpre-
tar Gravity, mentre que l’Al-
dea ho va fer amb Parla’m. 
El tercer lloc va ser per al CP 
Matadepera amb Salem, que 
van pujar al podi del Campi-
onat amb un total de 79,20 
punts. 

En aquest grup hi van 
participar tres clubs més oso-
nencs: el CPA Roda, que amb 
Aqua va ser tretzè amb 56,50 
punts; el CP Osona, que va 
interpretar Organitzem-nos! 
Hem de sortir d’aquí! i va 
ser setzè amb 53,60 punts, 
i finalment el CP Voltregà 
–artístic–, que va ser dissetè 
amb Guernika i 51,10 punts. 

C
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L’equip del CPA Tona que va aconseguir la segona posició en el grup de xous petits

Va obtenir la mateixa puntuació que el primer i diumenge va ser cinquè en xous grans

Subcampionat de Catalunya  
de xous petits per al CPA Tona

En total hi van participar 22 
equips d’arreu del territori 
català en una gran jornada de 
patinatge. El campionat, que 
feia 20 anys que no es dispu-
tava a Olot, es va fer sense 
públic. 

D’altra banda, el CPA Tona 
va ser l’únic representant 
osonenc que va participar 
a la competició de grups de 
xous grans que es va fer diu-
menge, en el mateix pavelló 
garrotxí. El club osonenc 
va ser cinquè després d’una 
gran actuació i va sumar 
73,20 punts amb Tic Tac. 
El CPA Olot, amb la core-
ografia Trampa mortal, va 
revalidar el títol de campió 
de Catalunya de grups de 
xous grans amb 94,80 punts, 
per davant del CPA Girona, 
amb Ella, que li va valdre 
82,90 punts, i el PA Masnou, 
amb Efecte al·lucinogen, 
amb 82,70 punts, que a punt 
va estar de desbancar de la 
segona plaça final l’equip 
gironí, vigent campió del 
món amb el títol que va gua-
nyar als World Roller Games 
de Barcelona 2019 ja que 
l’any passat es va haver de 
suspendre tota la temporada 
poc després del Campionat 
de Catalunya. Va ser un podi 
idèntic al que hi va haver el 
2020 al Pavelló Barris Nord 
de Lleida. El quart lloc va ser 
per al CP Celrà, que amb Res 
és el que sembla va sumar un 
total de 76,70 punts. 

 La resta de clubs parti-
cipants van ser el GEIEG 
–artístic–, el CP Olot B, el PA 
Mataró i el PA Sant Just. 

SEGONA CATALANA

Torelló, 69  
Tona, 64

Torelló Victòria del Torelló a 
la pròrroga contra el Tona. El 
matx va començar molt igua-
lat i es va veure reflectit a la 
mitja part, quan el resultat 
era d’empat a 27. Els torello-
nencs van tenir problemes 
per atacar a l’inici, gràcies a 
una bona defensa del Tona 
que impedia aconseguir 
bones accions ofensives. A 
la represa, els tonencs van 
començar més encertats i 
van arribar a disposar d’un 
avantatge de 10 punts, que va 
veure com el Torelló escurça-
va distàncies fins a empatar 
el partit. A la pròrroga, els 
torellonencs van ser superi-
ors.

Torelló: Ernest (8), Cristi-
an (8), Guillem (19), Sabatés 
(21), Pratdesaba (2), Aleix, 
Xoan, David (9), Sebastià 
(2).

Tona: Parma (10); Ruben 
(4), Clop, Martí (4), Albert 
(6), Adrià (2), Nil (4), Oriol 
(2), Lleopart (17), Xavier (2), 
Garrucho (13).

FEMENÍ PRIMERA

Argentona, 60  
Femení Osona, 58

Argentona Derrota ajustada 
del Femení Osona a la pista 
de l’Argentona, amb qui va 

perdre per només dos punts 
de diferència. El partit va 
ser molt igualat, i mostra 
d’això van ser els canvis d’al-
ternativa en el marcador, 
13 en total. La igualtat i la 
competitivitat hi van ser 
des de l’inici, i al descans 
les osonenques perdien per 

un punt. El segon temps del 
partit va continuar amb la 
mateixa igualtat mostrada 
durant el primer temps, i els 
canvis en el marcador van 
continuar. El Femení Osona 
va poder empatar el partit a 
l’última jugada, però la pilota 
va tocar el ferro de la cistella 

i no va poder anotar i al final 
es va confirmar la derrota.

Femení Osona: Parareda, 
Laia (6), Saus (18), Judit (7), 
Elisenda (2), Aina (5), Marta 
(9), Laura (2), Eulàlia (2), 
Berta (7), Menció.

FEMENÍ SEGONA

Tona, 40  
Vilassar de Dalt, 59

Tona Derrota del Tona a 
casa contra el Vilassar de 
Dalt. Els nervis a l’inici del 
partit es van poder veure 
entre les jugadores del Tona, 
que tornaven a disputar un 
enfrontament a casa després 
de l’aturada. El neguit i el 
desencert van fer que les 
tonenques anessin perdent la 
confiança i va permetre a les 
visitants marxar al descans 
amb una àmplia diferència. 
A la represa, un Tona més 
tranquil va poder veure com 
les coses li sortien i van reta-
llar diferències, malgrat no 
poder capgirar el resultat. 

Tona: Elisabet, Laia (2), 
Cristina (4), Ivet (10), Berta, 
Aina (3); Laura (5), Judit (7), 
Montserrat (4), Júlia (5).
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Una jugada d’atac del conjunt tonenc davant de dos jugadors torellonencs que intenten impedir la passada

L’equip del CPA Tona que va ser cinquè en el grup de xous grans
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TENNIS TAULA. SUPERDIVISIÓ FEMENINA

Reus

EL 9 NOU

Contundents victòries del 
Girbau Vic TT en la segona 
concentració de la Lliga Iber-
drola disputada aquest cap 
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Sofia Zhang, en un dels partits disputats aquest cap de setmana a Reus

de setmana a Reus. El con-
junt vigatà es va desfer per 
un doble 0 a 4 de l’Irun i del 
Rivas Madrid en uns partits 
molt còmodes per a les juga-
dores del Girbau Vic TT. Dos 
resultats que el situen líders 
de la Lliga. 

En el partit contra l’Irun 
Leka Enea, Charlotte Carey 
va guanyar els dos partits 

que la van enfrontar davant 
Irati Yarzabal i June Garcia. 
Per la seva banda, Gabriela 
Feher va superar June Garcia, 
mentre que Sofia Zhang va 
guanyar Maitane Zuazua. 
Les jugadores del Girbau Vic 
TT van ser molt superiors 
davant un conjunt basc que 
com a molt va arribar a fer 
vuit punts en un joc. En el 

total dels quatre partits, la 
diferència de punts era evi-
dent: 132 per a les vigatanes i 
només 60 per a l’Irun. A més, 
les vigatanes no van deixar 
escapar cap joc. 

Si el Girbau Vic TT va ser 
molt superior davant l’Irun, 
també ho va ser amb el Rivas 
Madrid, i amb una nova exhi-
bició de les vigatanes es van 

Irun  0

June García, Irati Yarzabal, Maitane 
Zuazua.

Girbau Vic TT 4

Gabriela Feher (1), Charlotte Carey 
(2), Sofia-Xuan Zhang (1). 

ÀRBITRE: Guillem Santiago. 

PARCIALS: Garcia/Feher: 7-11, 5-11 
I 4-11; Yarzabal/Carey: 6-11, 4-11 i 
5-11; Zuazua/Zhang: 5-3, 3-11 i 2-11; 
Garica/Carey: 3-11, 8-11 i 8-11. 

El conjunt vigatà guanya per 4 a 0 contra l’Irun i el Rivas Madrid i se situa líder

Doble victòria del Girbau Vic TT

tornar a imposar per 4 a 0 i 
molta facilitat. Sofia Zhang 
va aconseguir el primer 
punt davant les madrilenyes 
a l’imposar-se davant la 
número 1 del conjunt rival, 
la nigeriana Edem Offiong. 
Tot seguit, Charlotte Carey 
va superar la colombiana 
Paula Andrea Medina de 
forma plàcida, el mateix que 
feia Gabriela Feher davant 
Mihaela Ciurez Cazacu. El 4 
a 0 definitiu el va aconseguir 
Charlotte Carey amb Edem 
Offiong en el que va acabar 
sent el partit més disputat de 
tots quatre. En aquest punt, 
el Girbau Vic TT va cedir 
l’únic joc del partit (3-11, 
11-3, 7-11 i 5-11) però en tot 
moment el conjunt vigatà va 
tenir el partit controlat. Les 
dues victòries aconseguides 
a Reus juntament amb la res-
ta de resultats de la jornada 
deixen el Girbau Vic TT com 
a líder de la Lliga Iberdrola 
compartint la primera posi-
ció amb el Reus Ganxets 
Miró. Tots dos tenen cinc 
punts. 

Núria Pau i Quim Salarich, campions d’Espanya d’eslàlom

Espot L’esquiadora de Ribes de Freser Núria Pau i el de Malla Quim Salarich es van procla-
mar divendres campions d’Espanya en la modalitat d’eslàlom en el campionat disputat a 
Espot. Pau, que revalida el títol estatal aconseguit el 2019 a Baqueira Beret (l’any passat la 
Covid-19 va impedir que es disputés el campionat), va marcar el temps més ràpid en la prova 
absoluta. La va seguir Mirentxu Miquel a onze centèsimes de diferència i Arrieta Rodríguez, 
que va completar el podi. Amb aquesta medalla d’or, Pau acaba el que ha estat la seva millor 
temporada amb èxits com la vuitena posició a la Copa d’Europa d’Andalo i també ha entrat 
dins del top 30 en pràcticament totes les copes d’Europa en què ha competit enguany. En 
categoria masculina, Quim Salarich, que forma part de l’equip nacional de la RFEDI, va acon-
seguir el millor temps amb una diferència de 16 centèsimes davant Aingeru Garay, segon 
classificat. El tercer lloc va ser per a Gonzalo Viou. 
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DIVISIÓ D’HONOR

Manlleu, 3  
Vilamajor, 1

Manlleu Victòria plàcida 
del Manlleu a casa contra 
el Vilamajor per continu-
ar líders. El primer temps 
del partit, el Manlleu es va 
trobar amb un rival que va 
sortir a tancar-se i buscar els 
contraatacs per mirar de sor-
prendre els manlleuencs, que 
va dominar amb la possessió 
de la pilota. El Manlleu va 
marxar al descans amb un 3 a 
0 favorable, tot i que no van 
estar molt encertats de cara 
a porteria. A la segona part, 
el Vilamajor va sortir amb 
el cinquè jugador, però es va 
trobar amb un Manlleu que 
va frenar les seves opcions 
d’empatar amb possessions 
molt llargues. Els visitants 
van aprofitar una pèrdua per 
escurçar distàncies.

Manlleu: Iu (p), Sergi 
(1), Xavier, Zouhair (1) i 
Hicham. També Joel, Isaac, 
Yassin, Abdelkarim (1), Èric i  
González.

FEMENÍ NACIONAL

Centelles, 5  
Esclop, 3

Centelles Victòria ajustada 
del Centelles davant l’Esclop, 
en un partit molt intens. 
El partit va estar marcat 
per les anades i vingudes, 
i l’efectivitat de cara a por-
teria. La primera part de 
l’enfrontament va tenir una 
igualtat màxima, i van ser 
les centellenques qui es van 
poder avançar primer. Poc 
després, les visitants van 
empatar, però el Centelles va 
tornar a ampliar diferències 
i va posar-se 3 a 1. Abans del 
descans, l’Esclop va escurçar 
diferències. A la represa, el 
partit continuava amb atacs 
constants a les dues porte-
ries, però van ser les cente-
llenques qui van aconseguir 
anotar en dues ocasions més, 
i assegurar la victòria per 
refermar el liderat.

Centelles: Minerva (p), 
Cris (2), Burgui (1), Fina i Ka 
(1). També Carla, Margo (1) 
i Celia. 

FUTBOL SALA

Rivas 0

Edem Offiong, Paula Andrea Medina 
i Mihaela Ciurez. 

Girbau Vic TT 4

Gabriela Feher (1), Charlotte Carey 
(2), Sofia-Xuan Zhang (1). 

ÀRBITRE: Xavier Casado.

PARCIALS: Offiong/Zhang: 9-11, 
6-11 i 3-11; Medina/Carey: 8-4, 4-11 i 
4-11; Ciurez/Feher: 8-11, 5-11 i 4-11; 
Offiong/Carey: 3-11, 11-3; 7-11 i 5-11. 

SUPERDIVISIÓ FEMENINA. 
GRUP 2

Rivas, 1 - Jaén, 4
Rivas, 0 - Girbau Vic TT, 4
Irún, 0 - Reus, 4
Irún, 0 - Girbau Vic TT, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Girbau Vic TT ............ 3 2 1 0 11 3 5
 2.- Reus ..............................3 2 1 0 11 4 5
 3.- Linares ..........................2 2 0 0 8 2 4
 4.- sJaén .............................2 1 1 0 7 4 3
 5.- sIrún .............................4 0 1 3 4 15 1
 6.- qRivas ...........................4 0 0 4 3 16 0
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Bàsquet

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

Salt, 57 - St. Narcís, 53
Descansa: Ceset, CB Vic-UVic 2

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Narcís ..........................2 1 1 124 118 3
 2.- Salt ....................................2 1 1 118 124 3
 3.- CB Vic-UVic 2 ................ 0 0 0 0 0 0
 4.- Ceset .................................0 0 0 0 0 0

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Torelló, 69 - Tona, 64
Descansa: Santpedor, Sta. Eugènia

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Torelló ........................... 2 2 0 136 128 4
 2.- Tona ............................... 2 0 2 128 136 2
 3.- Sta. Eugènia ................... 0 0 0 0 0 0
 4.- Santpedor .........................0 0 0 0 0 0

TERCERA CATALANA.  
GRUP 10A

CB Vic-UVic 3, 61 - Guíxols, 49
Calella, 104 - Palafolls, 50
Descansa: Tona B

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Calella ...............................2 2 0 188 108 4
 2.- CB Vic-UVic 3 ................ 2 2 0 129 108 4
 3.- Palafolls ............................2 0 2 108 188 2
 4.- Guíxols ..............................2 0 2 108 129 2
 5.- Tona B ............................ 0 0 0 0 0 0

SOTS-25 A. GRUP 3A

St. Pere, 69 - Puig-reig, 54
Vilatorrada, 81 - Roda, 43
St. Jordi, 58 - Esparreguera, 70

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vilatorrada .......................2 2 0 153 77 4
 2.- St. Pere..............................2 2 0 115 91 4
 3.- Esparreguera ....................2 1 1 137 127 3
 4.- St. Jordi .............................2 1 1 127 137 3
 5.- Roda ............................... 2 0 2 77 153 2
 6.- Puig-reig ...........................2 0 2 91 115 2

SOTS-25 B. GRUP 4A

Tona, 34 - St. Nicolau, 80
Canovelles, 73 - Manlleu, 38
L’Ametlla, 66 - Parets, 49

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- L’Ametlla ..........................2 2 0 119 92 4
 2.- St. Nicolau ........................2 2 0 170 82 4
 3.- Canovelles ........................2 2 0 163 87 4
 4.- Manlleu ......................... 2 0 2 87 163 2
 5.- Tona ............................... 2 0 2 82 170 2
 6.- Parets ................................2 0 2 92 119 2

SOTS-21 NIVELL A1. GRUP 1B

Caldes, 77 - Les Franqueses, 37
Minguella, 51 - Tona, 30
Descansa: Montgat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Caldes ...............................2 2 0 153 90 4
 2.- Minguella .........................2 2 0 117 92 4
 3.- Les Franqueses ................2 0 2 90 153 2
 4.- Tona ............................... 2 0 2 92 117 2
 5.- Montgat ............................0 0 0 0 0 0

SOTS-21 NIVELL B. GRUP 3

St. Cugat, 40 - CB Vic-UVic , 51
Gramenet, 50 - Mas de St. Lleï, 57
Descansa: Teia

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Mas de St. Lleï .................2 2 0 128 120 4
 2.- CB Vic-UVic  .................. 2 2 0 106 88 4
 3.- Gramenet..........................2 0 2 120 128 2
 4.- St. Cugat ...........................2 0 2 88 106 2
 5.- Teia ...................................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1A

Argentona, 60 - Femení Osona, 58
Cassanenc, 57 - GEiEG Unigirona, 43
Descansa: Fontajau

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cassanenc .........................2 2 0 120 94 4
 2.- Argentona ........................2 2 0 115 100 4
 3.- GEiEG Unigirona .............2 0 2 94 120 2
 4.- Femení Osona ............... 2 0 2 100 115 2
 5.- Fontajau............................0 0 0 0 0 0

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 3B

Granollers 2, 64 - Premià, 56
Tona, 40 - Vilassar de Dalt, 59
Neus, 56 - Mataró B, 51

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vilassar de Dalt ...............2 2 0 126 91 4
 2.- Neus ..................................2 2 0 108 96 4
 3.- Mataró B ...........................2 0 2 96 108 2
 4.- Tona ............................... 2 0 2 91 126 2
 5.- Granollers 2......................1 1 0 64 56 2
 6.- Premià ..............................1 0 1 56 64 1

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 1B

Roda, 51 - Les Franqueses, 57
Canovelles, 36 - Parets, 42
Manlleu, 46 - St. Celoni, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Les Franqueses ................2 2 0 111 82 4
 2.- St. Celoni ..........................2 2 0 146 86 4
 3.- Canovelles ........................2 1 1 94 92 3
 4.- Parets ................................2 1 1 92 94 3
 5.- Manlleu ......................... 2 0 2 86 146 2
 6.- Roda ............................... 2 0 2 82 111 2

FEMENÍ SOTS 25. GRUP 4B

Lliçà de Vall, 50 - Gramenet, 56
Bufalà, 40 - Femení Osona C, 67
Canet, 56 - Montgat, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Femení Osona C ............ 2 2 0 118 85 4
 2.- Montgat ............................2 2 0 126 95 4

 3.- Gramenet..........................2 2 0 117 76 4
 4.- Bufalà ................................2 0 2 85 118 2
 5.- Lliçà de Vall......................2 0 2 76 117 2
 6.- Canet .................................2 0 2 95 126 2

Futbol

QUARTA CATALANA. GRUP 3

Sta. Eugènia B, 0 - Riudeperes B, 0
Cantonigròs, 2 - Voltregà B, 3
La Gleva, 1 - Corcó, 2
Vic Riuprimer B, 0 - Torelló B, 2
Santperenca, 3 - Vinyoles, 2
Calldetenes, 0 - Folgueroles, 3

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

GRUP 4

Riudeperes, 3 - Taradell B, 4
Collsuspina, 5 - Viladrau, 0
Caldes Montbui C, 4 - St. Julià B, 2
Gurb B, 4 - OAR Vic B, 2
Ol. La Garriga B - St. Miquel Balenyà, 
ajornat
Descansa: Figaró

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

GRUP 27

Palamós B, 0 - Cornellà Terri, 0
Flaça B - Les Preses B, ajornat
Maia, 0 - Ripoll, 4
Osor, 2 - Castellfollit, 2
Jov. St. Pere Màrtir, 3 - Vall d’en Bas, 0
Descansa: Montagut, La Canya, Serinyà

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

 12.- Vall d’en Bas .................1 0 0 1 0 3 0
 13.- Maia ..............................2 0 0 2 0 9 0

JUVENIL PREFERENT. GRUP 2

Figueres, 1 - Quart, 3
Granollers, 4 - EF Gironès-Sàbat, 0
Mollet, 2 - Palamós, 2
Vilassar Mar, 3 - St. Celoni, 2
Parets, 4 - Vic Riuprimer, 2
Girona C, 2 - Fornells, 0
Banyoles, 0 - Olot, 4
Llagostera B, 1 - Manresa, 0

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

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ 
GRUP 8

Ol. Can Fatjo, 0 - Voltregà, 0
Parets B, 7 - Llerona, 0
Torelló, 6 - Caldes Montbui, 1
Vic Riuprimer B, 0 - Cardedeu, 2
Unif. Sta. Perpètua, 0 - Les Franqueses, 4
Canovelles, 0 - Granollers C, 3
Lliçà d’Amunt, 0 - Ol. La Garriga, 8
Descansa: FUE Vic

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

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ 
GRUP 3

Jov. St. Pere Màrtir, 3 - EF Bosc de Tosca B, 4
Santjoanen, 1 - Olot At., 1
Les Planes, 3 - Les Preses B, 1
Vilablareix C, 4 - Besalú, 1
Vall del Ter B, 2 - Vall d’en Bas, 0
EF Ripollès - La Canya, ajornat
Montagut, 4 - Banyoles B, 3
Descansa: Torelló B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVilablareix C ..............2 2 0 0 10 4 6
 2.- Montagut .....................2 1 1 0 4 3 4

 3.- Santjoanen ...................2 1 1 0 2 1 4
 4.- La Canya .......................1 1 0 0 7 1 3
 5.- Les Planes.....................1 1 0 0 3 1 3
 6.- Jov. St. Pere Màrtir......2 1 0 1 6 5 3
 7.- EF Bosc de Tosca B ......1 1 0 0 4 3 3
 8.- EF Ripollès................. 1 1 0 0 2 1 3
 9.- Vall del Ter B ...............2 1 0 1 3 7 3
 10.- Torelló B .................... 1 0 1 0 0 0 1
 11.- Olot At. .........................2 0 1 1 2 4 1
 12.- Banyoles B ....................2 0 0 2 4 6 0
 13.- Besalú ...........................1 0 0 1 1 4 0
 14.- Les Preses B .................2 0 0 2 1 4 0
 15.- Vall d’en Bas .................2 0 0 2 3 8 0

GRUP 22

Pradenc, 0 - OAR Vic, 4
Voltregà B, 1 - Centelles, 2
Roda, 2 - Tona B, 3
St. Vicenç, 2 - St. Quirze Besora, 5
Corcó, 5 - EF Ripollès B, 2
Riudeperes B, 5 - St. Julià, 1
Descansa: Manlleu B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- St. Quirze Besora .........2 2 0 0 11 4 6
 2.- OAR Vic ........................2 2 0 0 7 0 6
 3.- Centelles ......................2 2 0 0 9 3 6
 4.- Tona B ...........................2 2 0 0 7 3 6
 5.- Riudeperes B ................1 1 0 0 5 1 3
 6.- Corcó .............................2 1 0 1 7 8 3
 7.- Manlleu B .....................0 0 0 0 0 0 0
 8.- EF Ripollès B ................1 0 0 1 2 5 0
 9.- St. Julià .........................1 0 0 1 1 5 0
 10.- Voltregà B.....................2 0 0 2 1 5 0
 11.- Pradenc .........................1 0 0 1 0 4 0
 12.- Roda ..............................2 0 0 2 4 10 0
 13.- St. Vicenç ......................2 0 0 2 3 9 0

GRUP 23

St. Julià, 2 - Gurb, 1
Sta. Eugènia, 6  - Centelles B, 0
Tona, 1 - Seva, 2
Taradell, 4 - FUE Vic B, 3
OAR Vic B-Osona Sud, ajornat
Moià, 8 - Riudeperes, 1
Descansa: Torelló C

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

CADET PREFERENT. GRUP 2

Parets, 2 - Sants, 0
Manlleu, 2 - Girona B, 1
Vilassar Mar, 1 - Torelló, 0
Quart, 6 - Aqua Hotel, 1
Fornells, 1 - EF Mataró, 2
EFGironès-Sàbat, 3 - Palamós, 2
St. Gabriel C, 0 - Mollet, 3
Vilassar Dalt, 0 - Granollers B, 0
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Foto del primer equip del Femení Osona del dia de la presentació dels equips del club, la setmana passada
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Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pMollet	.........................2	 2	 0	 0	 7	 0	 6
	 2.-	Parets	............................2	 2	 0	 0	 4	 1	 6
	 3.-	Manlleu	........................2	 2	 0	 0	 5	 3	 6
	 4.-	EF	Mataró	.....................2	 2	 0	 0	 4	 2	 6
	 5.-	Quart	.............................2	 1	 1	 0	 8	 3	 4
	 6.-	Fornells	.........................3	 1	 1	 1	 6	 4	 4
	 7.-	Vilassar	Dalt	................2	 1	 1	 0	 3	 2	 4
	 8.-	Girona	B	........................2	 1	 0	 1	 10	 3	 3
	 9.-	Vilassar	Mar	.................1	 1	 0	 0	 1	 0	 3
	10.-	EFGironès-Sàbat	..........2	 1	 0	 1	 4	 4	 3
	11.-	Granollers	B	.................2	 0	 1	 1	 1	 2	 1
	12.-.Torelló........................ 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0
	13.-	qSt.	Gabriel	C	...............2	 0	 0	 2	 2	 6	 0
	14.-	qSants	...........................2	 0	 0	 2	 0	 6	 0
	15.-	qAqua	Hotel	.................3	 0	 0	 3	 3	 12	 0
	16.-	qPalamós	......................2	 0	 0	 2	 3	 12	 0

CADET PRIMERA DIVISIÓ  
GRUP 7

Parets	B,	4	-	Ripollet,	0
Mollet	C,	6	-	EF	Sabadell,	1
Vic.Riuprimer.B	-	Caldes	Montbui,	ajornat
Sabadell	Nord,	1	-	Vilassar	Mar	C,	1
Barberà	Andalucia,	3	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	2
Cerdanyola	Vallès	C,	2	-	Molletenca,	2
Sabadell	B,	0	-	Mercantil	B,	6
Base	Ripollet,	1	-	Polinyà,	3

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

GRUP 8

Lliçà	de	Vall,	2	-	St.	Celoni,	1
Mollet	B,	2	-	Granollers	C,	4
Ol.	La	Garriga,	5	-	Vallès	At.,	0
Torelló.B	-	Manlleu.B,	ajornat
Ametlla	Vallès,	0	-	Les	Franqueses,	4
Cardedeu,	1	-	Vic.Riuprimer,	4
FUE.Vic,	2	-	Mercantil	C,	3
Llerona,	3	-	Parets	C,	2

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

GRUP 17

Porqueres,	1	-	Llagostera	B,	0
L’Escala,	2	-	Begur,	3
Bisbalenc,	15	-	Sta.	Eugènia,	1
Esplais	-	EF	Baix	Ter,	ajornat
FUE	Olot	B,	4	-	St.	Gregori,	1
EF.Ripollès,	4	-	EF	Bosc	de	Tosca,	1
Figueres	-	Peralada,	ajornat
Descansa:	Banyoles

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pBisbalenc	....................2	 2	 0	 0	 19	 2	 6
	 2.-	Begur	............................2	 1	 1	 0	 5	 4	 4
	 3.-	Porqueres	.....................2	 1	 1	 0	 3	 2	 4
	 4.-	Banyoles	.......................1	 1	 0	 0	 8	 1	 3
	 5.-	Peralada	........................1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 6.-	FUE	Olot	B	...................2	 1	 0	 1	 5	 3	 3
	 7.-.EF.Ripollès................. 2. 1. 0. 1. 4. 4. 3
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........2	 1	 0	 1	 3	 5	 3
	 9.-	Figueres	........................1	 0	 1	 0	 1	 1	 1
	10.-	Llagostera	B	.................2	 0	 1	 1	 1	 2	 1
	11.-	Esplais	...........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	L’Escala	.........................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	13.-	qEF	Baix	Ter	.................1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	14.-	qSt.	Gregori	..................2	 0	 0	 2	 2	 12	 0
	15.-	qSta.	Eugènia	...............1	 0	 0	 1	 1	 15	 0

CADET SEGONA DIVISIÓ.  
GRUP 4

La	Canya,	9	-	Ter-Brugent,	1
EF	Gironès-Sàbat	C,	2	-	EF	Bosc	de	Tosca	B,	3
Vall	d’en	Bas,	0	-	Banyoles	At.,	5
St.	Gregori	C,	0	-	Vall	del	Ter,	12
Jov.	St.	Pere	Martir,	2	-	Les	Preses,	3
Torelló.D,	0	-	Besalú,	3
Cornellà	Terri,	1	-	Porqueres	B,	3
Descansa:	St.Roc	Olot

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	La	Canya	.......................2	 2	 0	 0	 15	 3	 6
	 2.-	Les	Preses	.....................2	 2	 0	 0	 11	 2	 6

	 3.-	Banyoles	At.	.................2	 2	 0	 0	 8	 1	 6
	 4.-	Vall	del	Ter	...................1	 1	 0	 0	 12	 0	 3
	 5.-	Besalú	...........................1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 6.-.Torelló.D..................... 2. 1. 0. 1. 6. 5. 3
	 7.-	Porqueres	B	..................2	 1	 0	 1	 5	 7	 3
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......2	 1	 0	 1	 5	 8	 3
	 9.-	St.Roc	Olot	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Jov.	St.	Pere	Martir......1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	11.-	Cornellà	Terri	..............1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	12.-	EF	Gironès-Sàbat	C	.....2	 0	 0	 2	 3	 6	 0
	13.-	Vall	d’en	Bas	.................1	 0	 0	 1	 0	 5	 0
	14.-	Ter-Brugent	.................1	 0	 0	 1	 1	 9	 0
	15.-	St.	Gregori	C	................2	 0	 0	 2	 0	 20	 0

GRUP 24

OAR	Vic	B,	1	-	Torelló	C,	2
Gurb,	3	-	St.	Vicenç,	3
Centelles	B,	3	-	EF	Ripollès	B,	5
Moià	B,	0	-	FUE	Vic	B,	3
Voltregà,	8	-	Manlleu	C,	1
Descansa:	Riudeperes

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

GRUP 25

Riudeperes	B	-	Sta.	Eugènia,	ajornat
Moià,	1	-	Taradell,	0
Folgueroles,	1	-	Vic	Riuprimer	C,	5
Avinyó	-	Centelles,	ajornat
Tona,	1	-	FUE	Vic	C,	2
Seva,	3	-	OAR	Vic,	2
Descansa:	St.	Julià

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	C	........2	 2	 0	 0	 11	 3	 6
	 2.-	Centelles	......................1	 1	 0	 0	 4	 0	 3
	 3.-	Sta.	Eugènia	.................1	 1	 0	 0	 5	 3	 3
	 4.-	Seva	...............................1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 5.-	FUE	Vic	C	.....................1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 6.-	Moià	..............................2	 1	 0	 1	 4	 5	 3
	 7.-	Riudeperes	B	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	St.	Julià	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	OAR	Vic	........................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	10.-	Taradell	........................1	 0	 0	 1	 0	 1	 0
	11.-	Avinyó...........................1	 0	 0	 1	 2	 6	 0
	12.-	Folgueroles	..................1	 0	 0	 1	 1	 5	 0
	13.-	Tona	..............................2	 0	 0	 2	 1	 6	 0

GRUP 36

Lliçà	d’Amunt	B,	2	-	Centelles	C,	1
Cardedeu	C,	1	-	Ol.	La	Garriga	B,	4
Vallès	At.	B,	2	-	Canovelles	B,	1
Bellavista	Milan,	0	-	Granollers	B,	5
Llinars	B,	3	-	Ametlla	Vallès	B,	3
Descansa:	Sta.	Eulàlia	Ronçana

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

INFANTIL PREFERENT. GRUP 2

FUE	Olot,	2	-	Mollet,	2
EF	Mataró,	2	-	Girona	B,	0
Vilassar	Mar,	1	-	Tiana,	0
Aqua	Hotel,	11	-	Les	Franqueses,	1
Vic.Riuprimer,	5	-	Blanes,	1
Parets,	2	-	EF	Gironès-Sàbat,	0
Granollers,	9	-	Palamós,	0
St.	Gabriel	B	-	Quart,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pVic.Riuprimer.......... 3. 3. 0. 0. 14. 2. 9
	 2.-	Parets	............................3	 3	 0	 0	 5	 0	 9
	 3.-	Aqua	Hotel	...................3	 2	 0	 1	 20	 4	 6
	 4.-	Granollers.....................2	 2	 0	 0	 14	 0	 6
	 5.-	EF	Mataró	.....................3	 2	 0	 1	 3	 5	 6
	 6.-	Mollet	...........................3	 1	 1	 1	 7	 4	 4
	 7.-	FUE	Olot	.......................3	 1	 1	 1	 10	 8	 4
	 8.-	Quart	.............................1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 9.-	Vilassar	Mar	.................2	 1	 0	 1	 1	 1	 3
	10.-	Blanes	...........................3	 1	 0	 2	 6	 7	 3
	11.-	Girona	B	........................2	 1	 0	 1	 1	 2	 3
	12.-	St.	Gabriel	B	.................2	 1	 0	 1	 5	 8	 3
	13.-	qEF	Gironès-Sàbat	.......2	 0	 0	 2	 0	 3	 0
	14.-	qTiana	...........................3	 0	 0	 3	 1	 14	 0
	15.-	qPalamós	......................2	 0	 0	 2	 1	 14	 0
	16.-	qLes	Franqueses	..........3	 0	 0	 3	 2	 21	 0

GRUP 3

Joanenc,	1	-	Mollerussa,	2
Gim.	Manresa	B,	2	-	Sabadell,	1
Cerdanyola	Vallès,	0	-	Base	Jabac	i	Ter.	B,	4
Bordeta	Lleida,	2	-	Vic.Riuprimer.B,	3

Júpiter,	0	-	Terrassa,	0
Rapitenca,	0	-	FIF	Lleida,	5
Nat.	Terrassa	,	2	-	Igualada,	3
Mercantil	B,	3	-	Lleida	Esp.	T.,	1

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

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ 
GRUP 7

Sabadell	B,	5	-	Vilanova	Vallès,	0
Mollet	C,	4	-	Ol.	La	Garriga,	0
Polinyà,	1	-	Manlleu.B,	3
Vilassar	Dalt	B,	4	-	Base	Ripollet,	0
Base	Montcada,	4	-	Can	Rull	Romulo,	0
Ripollet,	6	-	Vic.Riuprimer.C,	2
Cerdanyola	Vallès	B	-	Molletenca,	ajornat
Lliçà	de	Vall,	1	-	Martorelles,	2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pSabadell	B	...................2	 2	 0	 0	 13	 0	 6
	 2.-	Vilassar	Dalt	B	.............2	 2	 0	 0	 8	 0	 6
	 3.-	Base	Montcada	............2	 2	 0	 0	 6	 0	 6
	 4.-	Mollet	C	........................2	 2	 0	 0	 5	 0	 6
	 5.-	Martorelles	..................2	 1	 1	 0	 5	 4	 4
	 6.-	Ripollet	.........................2	 1	 0	 1	 7	 4	 3
	 7.-.Manlleu.B................... 2. 1. 0. 1. 3. 2. 3
	 8.-	Molletenca	...................1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 9.-	Cerdanyola	Vallès	B	....1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	10.-	Lliçà	de	Vall..................1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	11.-	Polinyà	..........................1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	12.-	Base	Ripollet	................1	 0	 0	 1	 0	 4	 0
	13.-	qVilanova	Vallès	..........1	 0	 0	 1	 0	 5	 0
	14.-.qVic.Riuprimer.C....... 2. 0. 0. 2. 2. 8. 0
	15.-	qCan	Rull	Romulo	.......2	 0	 0	 2	 0	 8	 0
	16.-	qOl.	La	Garriga	............2	 0	 0	 2	 0	 12	 0

GRUP 8

Torelló,	1	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	2
Mollet	B,	6	-	Lliçà	d’Amunt,	1
Vic.Riuprimer.D,	0	-	FUE.Vic,	5
St.	Celoni,	2	-	Cardedeu,	1
Canovelles,	2	-	Les	Franqueses	B,	1
Parets	B,	0	-	Vallès	At.,	3
Manlleu,	6	-	OAR.Vic,	1
Ol.	La	Garriga	B	-	Granollers	B,	ajornat

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

GRUP 18

Banyoles,	4	-	PU	Figueres,	0
EF.Ripollès,	1	-	FUE	Olot	B,	2
Porqueres,	2	-	Begur,	5
EF	Bosc	de	Tosca,	4	-	Quart	B,	3
Llagostera	B,	1	-	Figueres	B,	2
Peralada,	4	-	Bisbalenc,	3
Aro,	2	-	Esplais,	1
EF	Baix	Ter,	6	-	L’Escala,	0

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

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Besalú,	0	-	Les	Preses	B,	0
Vall	d’en	Bas,	4	-	Santjoanen,	1
St.	Roc	Olot,	2	-	EF	Bosc	de	Tosca	B,	2
Vall	del	Ter,	9	-	La	Canya,	0
Banyoles	At.	-	EF.Ripollès.C,	ajornat

FUE	Olot	C,	7	-	Torelló.D,	0
Descansa:	Jov.	St.	Pere	Marti

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

GRUP 30

Taradell,	10	-	Sta.	Eugènia	B,	1
FUE	Vic	B,	8	-	Torelló	C,	1
Fruitosenc	C	-	Joanenc	D,	ajornat
Avinyó,	0	-	Riudeperes	B,	12
OAR	Vic	B,	3	-	Centelles	B,	2
Manlleu,	3	-	Moià,	4
Descansa:	Gurb

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pRiudeperes	B	.............2	 2	 0	 0	 16	 1	 6
	 2.-	FUE	Vic	B	.....................2	 2	 0	 0	 11	 2	 6
	 3.-	Taradell	........................1	 1	 0	 0	 10	 1	 3
	 4.-	Fruitosenc	C	.................1	 1	 0	 0	 7	 0	 3
	 5.-	Moià	..............................1	 1	 0	 0	 4	 3	 3
	 6.-	OAR	Vic	B.....................2	 1	 0	 1	 4	 6	 3
	 7.-	Avinyó...........................2	 1	 0	 1	 4	 13	 3
	 8.-	Gurb	..............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Manlleu	........................1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
	10.-	Centelles	B	...................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	11.-	Joanenc	D	.....................1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	12.-	Sta.	Eugènia	B	..............2	 0	 0	 2	 2	 13	 0
	13.-	Torelló	C	.......................2	 0	 0	 2	 1	 15	 0

GRUP 31

Les	Preses	-	Riudeperes	C,	ajornat
FUE	Vic	C	-	EF	Ripollès	B,	ajornat
Sta.	Eugènia	-	Tona,	ajornat
Centelles,	3	-	Corcó,	5
Taradell	B,	0	-	Voltregà,	6
EF	Bosc	de	Tosca	C,	1	-	Pradenc,	1
Descansa:	Torelló

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	EF	Bosc	de	Tosca	C	......2	 1	 1	 0	 8	 2	 4
	 2.-	Voltregà	........................1	 1	 0	 0	 6	 0	 3
	 3.-	Corcó	.............................1	 1	 0	 0	 5	 3	 3
	 4.-	Centelles	......................2	 1	 0	 1	 7	 7	 3
	 5.-	Pradenc	.........................1	 0	 1	 0	 1	 1	 1
	 6.-	FUE	Vic	C	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Riudeperes	C	...............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Torelló	..........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	EF	Ripollès	B	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Sta.	Eugènia	.................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Tona	..............................1	 0	 0	 1	 2	 4	 0
	12.-	Les	Preses	.....................1	 0	 0	 1	 1	 7	 0
	13.-	Taradell	B	.....................1	 0	 0	 1	 0	 6	 0

ALEVÍ PREFERENT. GRUP 2

EF	Mataró	-	Badalona,	ajornat
Damm,	1	-	St.	Andreu,	1
Aqua	Hotel,	7	-	Vic.Riuprimer,	3
St.	Cugat	B,	4	-	Espanyol,	5
Barcelona	B,	7	-	Gim.	Manresa,	0
Sabadell,	0	-	Cornellà,	3
Mollet,	0	-	Mercantil,	4
Vila	Olímpica,	2	-	Europa,	1

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

GRUP 6

Peralada,	2	-	Porqueres,	7
Cassà,	5	-	Bisbalenc		At.,	4
Quart,	3	-	St.	Celoni	B,	1
EF	Baix	Ter,	0	-	Llagostera	B,	9
Figueres,	6	-	Vic.Riuprimer.B,	3
EF	Bosc	de	Tosca,	7	-	Roses,	1
Girona.B,	0	-	Banyoles,	2
EF.Ripollès	-	FUE	Olot,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Llagostera	B	.................3	 3	 0	 0	 20	 3	 9
	 2.-	Porqueres	.....................3	 2	 0	 1	 13	 6	 6
	 3.-	Figueres	........................3	 2	 0	 1	 13	 8	 6
	 4.-	Bisbalenc		At.	...............3	 2	 0	 1	 10	 7	 6
	 5.-	Quart	.............................3	 2	 0	 1	 8	 7	 6
	 6.-	Banyoles	.......................3	 2	 0	 1	 6	 5	 6
	 7.-.Girona.B...................... 3. 1. 1. 1. 11. 6. 4
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........3	 1	 1	 1	 11	 6	 4
	 9.-.Vic.Riuprimer.B......... 3. 1. 1. 1. 11. 7. 4
	10.-	FUE	Olot	.......................2	 1	 1	 0	 4	 2	 4

	11.-	Cassà	.............................3	 1	 1	 1	 9	 11	 4
	12.-	Peralada	........................3	 1	 1	 1	 7	 10	 4
	13.-.EF.Ripollès................. 2. 0. 0. 2. 4. 12. 0
	14.-	qSt.	Celoni	B	................2	 0	 0	 2	 1	 10	 0
	15.-	qEF	Baix	Ter	.................2	 0	 0	 2	 2	 15	 0
	16.-	qRoses	...........................3	 0	 0	 3	 3	 18	 0

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ.  
GRUP 4

EF	Mataró	B,	4	-	Martinenc,	3
Badalona	B,	2	-	Grama	B,	4
Vic.Riuprimer.D,	1	-	Vilassar	Dalt,	4
St.	Gabriel	B,	1	-	Parets	B,	0
Vilassar	Mar,	4	-	Premier	Barcelona	C,	2
St.	Cugat	E,	6	-	Argentona,	1
Mercantil	B,	1	-	Alella,	4
Santvicentí,	6	-	Mollet	B,	3

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

GRUP 5

Granollers,	4	-	Cardedeu,	4
Mollet	C,	1	-	Base	Montcada,	2
Vic.Riuprimer.C	-	Mercantil	C,	ajornat
Vallès	At.,	4	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	0
Manresa	C,	2	-	Les	Franqueses,	3
Parets,	8	-	Base	Jàbac	Terrassa,	1
Vilassar	Dalt	B,	1	-	St.	Cugat	C,	8
Cerdanyola	V.,	4	-	Manlleu,	2

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

GRUP 11

Llançà	B,	1	-	Ter	Brugent,	2
Farners,	2	-	Vall	d’en	Bas,	3
Manlleu.B,	4	-	Banyoles	At.,	7
PU	Figueres,	0	-	Figueres	D,	9
Vall	del	Ter,	4	-	Banyoles	B,	4
Comacros,	4	-	Gironès-Sàbat	B,	2
Bescanó,	5	-	EF	Bosc	de	Tosca	B,	9
Les	Preses,	4	-	FUE	Olot	C,	2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pBanyoles	At.	...............2	 2	 0	 0	 10	 4	 6
	 2.-	Vall	d’en	Bas	.................2	 2	 0	 0	 8	 3	 6
	 3.-	Comacros	......................2	 2	 0	 0	 10	 7	 6
	 4.-	Banyoles	B	....................2	 1	 1	 0	 14	 4	 4
	 5.-	Vall	del	Ter	...................2	 1	 1	 0	 9	 6	 4
	 6.-	Figueres	D	....................1	 1	 0	 0	 9	 0	 3
	 7.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......2	 1	 0	 1	 14	 11	 3
	 8.-	Les	Preses	.....................1	 1	 0	 0	 4	 2	 3
	 9.-	Ter	Brugent	..................1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	10.-	FUE	Olot	C	...................2	 1	 0	 1	 7	 8	 3
	11.-.Manlleu.B................... 1. 0. 0. 1. 4. 7. 0
	12.-	Farners	..........................2	 0	 0	 2	 2	 6	 0
	13.-	Bescanó	.........................2	 0	 0	 2	 9	 14	 0
	14.-	qGironès-Sàbat	B	.........2	 0	 0	 2	 4	 9	 0
	15.-	qLlançà	B	......................2	 0	 0	 2	 2	 7	 0
	16.-	qPU	Figueres	...............2	 0	 0	 2	 0	 19	 0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ  
GRUP 8

Puigreig,	3	-	Torelló,	4
Manlleu.D,	3	-	Manresa	D,	5
Joanenc	B,	2	-	Cardona,	6
Tona,	5	-	Berga	B,	1
Callús,	6	-	Solsona	B,	2
FUE.Vic,	9	-	Riudeperes,	7
Gim.	Manresa	E,	11	-	OAR.Vic,	4
Descansa:	Artés

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pCardona	......................2	 2	 0	 0	 15	 3	 6
	 2.-.FUE.Vic....................... 2. 2. 0. 0. 16. 12. 6
	 3.-	Gim.	Manresa	E	...........1	 1	 0	 0	 11	 4	 3
	 4.-	Callús	............................1	 1	 0	 0	 6	 2	 3
	 5.-.Tona............................ 1. 1. 0. 0. 5. 1. 3
	 6.-	Manresa	D	....................1	 1	 0	 0	 5	 3	 3
	 7.-.Torelló........................ 1. 1. 0. 0. 4. 3. 3
	 8.-	Artés	.............................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 9.-	Solsona	B	......................2	 0	 1	 1	 5	 9	 1
	10.-	Puigreig	........................1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
	11.-	Riudeperes	...................1	 0	 0	 1	 7	 9	 0



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 29 de març de 202130 Resultats i classificacions

	12.-	Joanenc	B	......................1	 0	 0	 1	 2	 6	 0
	13.-	qBerga	B	.......................1	 0	 0	 1	 1	 5	 0
	14.-	qOAR	Vic	................... 2	 0	 0	 2	 9	 18	 0
	15.-	qManlleu	D	................ 2	 0	 0	 2	 4	 14	 0

GRUP 9

OAR	Vic	B,	10	-	Vic	Riuprimer	E,	0
St.	Celoni	C,	2	-	Llerona,	7
St.	Feliu	de	Codines,	2	-	Cardedeu	B,	4
Vilanova	V.	-	Canovelles	B,	ajornat
Bellavista	Milan	-	Les	Franqueses	C,	ajornat
Ametlla	V.,	5	-	Vallès	At.	B,	2
Pla	d’en	Boet,	4	-	Manlleu	C,	3
Ponent	-	Granollers	C,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pOAR	Vic	B	................ 2	 2	 0	 0	 18	 2	 6
	 2.-	Granollers	C	.................1	 1	 0	 0	 7	 4	 3
	 3.-	Ametlla	V.	.....................1	 1	 0	 0	 5	 2	 3
	 4.-	Cardedeu	B...................1	 1	 0	 0	 4	 2	 3
	 5.-	Llerona	.........................2	 1	 0	 1	 9	 10	 3
	 6.-	Pla	d’en	Boet	................2	 1	 0	 1	 8	 10	 3
	 7.-	Canovelles	B	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Ponent	..........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Bellavista	Milan	..........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Vilanova	V.	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	11.-	Les	Franqueses	C	.........0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	12.-	Manlleu	C	.................. 1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
	13.-	St.	Feliu	de	Codines	....1	 0	 0	 1	 2	 4	 0
	14.-	qVallès	At.	B	.................1	 0	 0	 1	 2	 5	 0
	15.-	qSt.	Celoni	C	................1	 0	 0	 1	 2	 7	 0
	16.-	qVic	Riuprimer	E	...... 1	 0	 0	 1	 0	 10	 0

GRUP 10

Mercantil	G,	3	-	OAR	Vic	C,	3
Montmeló,	4	-	Molletenca,	1
Vilassar	Dalt	C,	3	-	Granollers	B,	5
Llerona	B,	0	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	10
Vilassar	Mar	E,	7	-	Les	Franqueses	B,	4
Canovelles,	6	-	Sabadell	G,	3
EF	Mataró	D,	3	-	Mollet	D,	3
Parets	C,	11	-	Lliçà	d’Amunt,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pParets	C	......................2	 2	 0	 0	 18	 5	 6
	 2.-	Vilassar	Mar	E	.............2	 2	 0	 0	 16	 5	 6
	 3.-	Granollers	B	.................2	 2	 0	 0	 8	 4	 6
	 4.-	Mollet	D	.......................2	 1	 1	 0	 6	 5	 4
	 5.-	Les	Franqueses	B	.........2	 1	 0	 1	 18	 7	 3
	 6.-	Unif.	Sta.	Perpètua......2	 1	 0	 1	 12	 3	 3
	 7.-	Molletenca	...................2	 1	 0	 1	 12	 4	 3
	 8.-	Canovelles	....................2	 1	 0	 1	 8	 6	 3
	 9.-	Montmeló	....................2	 1	 0	 1	 5	 4	 3
	10.-	Vilassar	Dalt	C	.............2	 1	 0	 1	 6	 7	 3
	11.-	EF	Mataró	D	.................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	12.-	OAR	Vic	C	.................. 2	 0	 1	 1	 7	 10	 1
	13.-	Mercantil	G	..................2	 0	 1	 1	 3	 14	 1
	14.-	qLliçà	d’Amunt	............1	 0	 0	 1	 1	 11	 0
	15.-	qSabadell	G	..................2	 0	 0	 2	 4	 15	 0
	16.-	qLlerona	B	....................2	 0	 0	 2	 0	 24	 0

GRUP 34

Torelló	B,	10	-	Les	Preses	B,	0
EF	Ripollès	B,	5	-	Banyoles	At.	C,	7
Banyoles	C,	4	-	Vall	del	Ter	B,	2
Ter	Brugent	B,	3	-	EF	Bosc	de	Tosca	D,	4
Besalú	B,	5	-	Porqueres	B,	13
Montagut	-	La	Canya,	ajornat
Descansa:	FUE	Olot	E,	Jov.	St.	Pere	Màrtir

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pTorelló	B	.................. 2	 2	 0	 0	 21	 3	 6
	 2.-	Banyoles	C	....................2	 2	 0	 0	 14	 5	 6
	 3.-	Porqueres	B	..................1	 1	 0	 0	 13	 5	 3
	 4.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......1	 1	 0	 0	 9	 5	 3
	 5.-	Banyoles	At.	C	.............2	 1	 0	 1	 10	 16	 3
	 6.-	EF	Bosc	de	Tosca	D	......2	 1	 0	 1	 7	 13	 3
	 7.-	Montagut	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	La	Canya	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	FUE	Olot	E	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Ter	Brugent	B	..............1	 0	 0	 1	 3	 4	 0
	11.-	Vall	del	Ter	B	...............1	 0	 0	 1	 2	 4	 0
	12.-	qEF	Ripollès	B	........... 2	 0	 0	 2	 10	 16	 0
	13.-	qBesalú	B	......................1	 0	 0	 1	 5	 13	 0
	14.-	qLes	Preses	B	...............1	 0	 0	 1	 0	 10	 0

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ.  
GRUP 14

Pradenc	B	-	Riudeperes	B,	ajornat
Moià,	4	-	Roda	de	Ter,	1
Taradell	B,	1	-	Centelles	B,	6
St.	Julià	B,	1	-	Tona	B,	2
Osona	Sud,	2	-	FUE	Vic	C,	1
Fruitosenc	D,	1	-	Sta.	Eugènia	B,	5

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

GRUP 15

Sta.	Eugènia	C,	2	-	Torelló	C,	12
EF	Bosc	de	Tosca	E	-	EF	Ripollès	C,	ajornat
OAR	Vic	D,	1	-	St.	Vicenç,	11

Voltregà,	0	-	Folgueroles,	8
Manlleu,	1	-	FUE	Vic	B,	8
Centelles	C	-	Pradenc,	ajornat
Descansa:	Ribetana

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSt.	Vicenç	....................2	 2	 0	 0	 17	 3	 6
	 2.-	Torelló	C	.......................1	 1	 0	 0	 12	 2	 3
	 3.-	Pradenc	.........................1	 1	 0	 0	 8	 0	 3
	 4.-	Folgueroles	..................1	 1	 0	 0	 8	 0	 3
	 5.-	FUE	Vic	B	.....................2	 1	 0	 1	 8	 9	 3
	 6.-	EF	Ripollès	C................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Ribetana	.......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Centelles	C	...................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Manlleu	........................1	 0	 0	 1	 1	 8	 0
	11.-	Sta.	Eugènia	C	..............1	 0	 0	 1	 2	 12	 0
	12.-	OAR	Vic	D	....................1	 0	 0	 1	 1	 11	 0
	13.-	Voltregà	........................2	 0	 0	 2	 2	 14	 0

GRUP 16

Moià	B,	1	-	Taradell,	4
Roda	B,	2	-	Sta.	Eugènia,	8
Calldetenes,	1	-	St.	Julià,	6
Centelles	-	Pradenc	C,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Sta.	Eugènia	.................1	 1	 0	 0	 8	 2	 3
	 2.-	St.	Julià	.........................1	 1	 0	 0	 6	 1	 3
	 3.-	Taradell	........................1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 4.-	Pradenc	C	.....................1	 1	 0	 0	 6	 4	 3
	 5.-	Centelles	......................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Moià	B...........................1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	 7.-	Roda	B	...........................1	 0	 0	 1	 2	 8	 0
	 8.-	Calldetenes	..................2	 0	 0	 2	 5	 12	 0

BENJAMÍ PREFERENT. GRUP 2

Barcelona	B,	6	-	Base	Jabac	i	Ter.,	2
St.	Cugat,	2	-	Sabadell,	0
Mercantil,	5	-	Vic	Riuprimer,	2
Aqua	Hotel,	2	-	Premier	Barcelona,	3
Cardedeu,	0	-	Gavà	B,	2
Cornellà,	4	-	Mataró,	1
Europa,	1	-	Damm,	11
Gim.	Manresa,	1	-	Espanyol,	7

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

GRUP 6

Unió	Girona,	5	-	Roses,	1
EF	Ripollès	-	Bisbalenc	At.,	ajornat
Quart,	7	-	L’Escala,	0
Vilablareix,	1	-	EF	Bosc	de	Tosca	B,	6
Figueres,	5	-	EF	Baix	Ter,	3
Porqueres,	3	-	Vall	del	Ter,	5
Llagostera	-	Banyoles,	ajornat
Girona	B,	6	-	FUE	Olot,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Quart	.............................3	 2	 0	 1	 16	 5	 6
	 2.-	FUE	Olot	.......................3	 2	 0	 1	 20	 11	 6
	 3.-	Llagostera	.....................2	 2	 0	 0	 7	 0	 6
	 4.-	EF	Baix	Ter	...................3	 2	 0	 1	 13	 7	 6
	 5.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......3	 2	 0	 1	 10	 5	 6
	 6.-	Girona	B	........................3	 2	 0	 1	 9	 4	 6
	 7.-	Figueres	........................2	 2	 0	 0	 9	 6	 6
	 8.-	Vall	del	Ter	...................3	 2	 0	 1	 8	 7	 6
	 9.-	Bisbalenc	At.	................2	 1	 0	 1	 7	 7	 3
	10.-	Banyoles	.......................2	 1	 0	 1	 8	 11	 3
	11.-	Unió	Girona	.................3	 1	 0	 2	 7	 12	 3
	12.-	L’Escala	.........................3	 1	 0	 2	 5	 13	 3
	13.-	EF	Ripollès................. 1	 0	 0	 1	 0	 5	 0
	14.-	qVilablareix	..................2	 0	 0	 2	 3	 9	 0
	15.-	qRoses	...........................2	 0	 0	 2	 3	 10	 0
	16.-	qPorqueres	...................3	 0	 0	 3	 3	 16	 0

GRUP 7

Palamós,	1	-	Girona,	11
Cal	Aguido,	3	-	Fornells,	6
Hostalric,	0	-	GEiEG,	5
St.	Celoni,	2	-	Figueres	B,	7
EF	Bosc	de	Tosca,	9	-	Vic	Riuprimer	B,	0
Torelló,	3	-	Quart	B,	3
Blanes	-	Racing	Blanenc,	ajornat
Sta.	Eugènia	-	Malgrat,	ajornat

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Figueres	B	....................3	 3	 0	 0	 26	 7	 9
	 2.-	Girona	...........................3	 3	 0	 0	 18	 3	 9
	 3.-	Quart	B	.........................3	 2	 1	 0	 16	 5	 7
	 4.-	Fornells	.........................3	 2	 0	 1	 21	 8	 6
	 5.-	GEiEG	............................2	 2	 0	 0	 10	 0	 6
	 6.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........3	 2	 0	 1	 13	 9	 6
	 7.-	Torelló	....................... 2	 1	 1	 0	 9	 3	 4
	 8.-	Cal	Aguido	...................3	 1	 0	 2	 10	 9	 3
	 9.-	Malgrat	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Racing	Blanenc	............1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	11.-	St.	Celoni	......................2	 0	 0	 2	 3	 9	 0
	12.-	Sta.	Eugènia	.................1	 0	 0	 1	 3	 11	 0
	13.-	Palamós	........................1	 0	 0	 1	 1	 11	 0

	14.-	qBlanes	.........................2	 0	 0	 2	 1	 14	 0
	15.-	qVic	Riuprimer	B	...... 2	 0	 0	 2	 0	 14	 0
	16.-	qHostalric	.....................3	 0	 0	 3	 0	 25	 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ 
GRUP 8

Parets,	3	-	Vic	Riuprimer	C,	0
Mollet	B,	1	-	Granollers,	0
Molletenca,	2	-	Mercantil	B,	4
Vilassar	Mar	B,	5	-	Base	Montcada,	2
Barberà	Andalucia,	1	-	Les	Franqueses,	7
Unif.	Sta.	Perpètua,	4	-	Ol.	La	Garriga,	1
Cardedeu	B,	3	-	OAR	Vic,	1
Gim.	Manresa	E,	11	-	Manlleu,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pGim.	Manresa	E	.........2	 2	 0	 0	 18	 2	 6
	 2.-	Mollet	B	........................2	 2	 0	 0	 8	 1	 6
	 3.-	Vilassar	Mar	B	.............2	 2	 0	 0	 9	 4	 6
	 4.-	Parets	............................2	 2	 0	 0	 5	 0	 6
	 5.-	Les	Franqueses	............2	 1	 0	 1	 9	 5	 3
	 6.-	Unif.	Sta.	Perpètua......1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 7.-	Cardedeu	B...................1	 1	 0	 0	 3	 1	 3
	 8.-	Base	Montcada	............2	 1	 0	 1	 6	 8	 3
	 9.-	Mercantil	B	..................2	 1	 0	 1	 5	 9	 3
	10.-	OAR	Vic	..................... 1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	11.-	Molletenca	...................2	 0	 0	 2	 5	 8	 0
	12.-	Ol.	La	Garriga...............1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	13.-	Granollers.....................2	 0	 0	 2	 0	 3	 0
	14.-	qBarberà	Andalucia	....1	 0	 0	 1	 1	 7	 0
	15.-	qVic	Riuprimer	C	...... 2	 0	 0	 2	 1	 10	 0
	16.-	qManlleu	................... 1	 0	 0	 1	 1	 11	 0

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 8

OAR	Vic	B,	12		-	Ol.	La	Garriga,	B,	2
Vilanova	Vallès,	3	-	Folgueroles,	1
Granollers	B,	5	-	Riudeperes,	3
Llinars,	3	-	Parets,	3
Manlleu	B,	5	-	Cardedeu,	3
Llerona,	8	-	St.	Feliu	de	Codines,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pParets	D	......................2	 1	 1	 0	 9	 5	 4
	 2.-	OAR	Vic	B	.................. 1	 1	 0	 0	 12	 2	 3
	 3.-	Llerona	.........................2	 1	 0	 1	 10	 7	 3
	 4.-	Manlleu	B	.................. 1	 1	 0	 0	 5	 3	 3
	 5.-	Granollers	B	.................1	 1	 0	 0	 5	 3	 3
	 6.-	Vilanova	Vallès	............1	 1	 0	 0	 3	 1	 3
	 7.-	Llinars	...........................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	 8.-	Pradenc	.........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 9.-	Canovelles	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	10.-	Cardedeu	C	..................1	 0	 0	 1	 3	 5	 0
	11.-	Riudeperes	................ 1	 0	 0	 1	 3	 5	 0
	12.-	qFolgueroles	.............. 1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	13.-	qSt.	Feliu	de	Codines	..1	 0	 0	 1	 1	 8	 0
	14.-	qOl.	La	Garriga	B	.........1	 0	 0	 1	 2	 12	 0

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Centelles,	2	-	Sta.	Eugènia,	3
Osona	Sud	-	Taradell,	ajornat
Torelló	B,	0	-	FUE	Vic	B,	0
Fruitosenc	E,	0	-	Moià,	5
Corcó,	2	-	OAR	Vic	C,	4
Descansa:	FUE	Vic,	Calldetenes

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

GRUP 10

Manlleu	C,	0	-	Roda,	6
Moià	B,	7	-	Torelló	C,	3
FUE	Vic	C,	9	-	Les	Preses	B,	0
EP	Olot	B,	3	-	Vall	del	Ter	B,	1
Vic	Riuprimer	D,	3	-	Centelles	B,	2
Descansa:	EF	Bosc	de	Tosca	E,	EF	Ripollès	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pRoda	............................2	 2	 0	 0	 14	 5	 6
	 2.-	EP	Olot	B	......................2	 2	 0	 0	 7	 3	 6
	 3.-	FUE	Vic	C	.....................1	 1	 0	 0	 9	 0	 3
	 4.-	Moià	B...........................2	 1	 0	 1	 12	 11	 3
	 5.-	Vic	Riuprimer	D	..........1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 6.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	EF	Ripollès	B	................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Centelles	B	...................1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	 9.-	Vall	del	Ter	B	...............1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	10.-	Torelló	C	.......................1	 0	 0	 1	 3	 7	 0
	11.-	Manlleu	C.....................1	 0	 0	 1	 0	 6	 0
	12.-	Les	Preses	B	.................2	 0	 0	 2	 2	 13	 0

PREBENJAMÍ. GRUP 19

OAR	Vic,	3	-	Pirinaica,	1
Berga,	0	-	Torelló,	5
Vic	Riuprimer,	2	-	Joanenc,	2
Fruitosenc,	0	-	Manlleu,	10
Descansa:	Gim.	Manresa,	Manresa

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Vic	Riuprimer	........... 2	 1	 1	 0	 7	 6	 4
	 2.-	Manlleu	..................... 1	 1	 0	 0	 10	 0	 3

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

FEMENÍ PREFERENT. GRUP 1

Martinenc,	13	-	Verdu-Vall	del	Corb,	0
Palautordera,	2	-	Llerona,	0
Pubilla	Casas,	4	-	Cornellà,	0
St.	Cugat,	1	-	At.	Vilafranca,	1
Cerdanyola	Vallès	-	Enfaf	Andorra,	ajornat
Fontsanta-Fatjo,	5	-	Júpiter,	2
Porqueres,	1	-	Sabadell,	1
La	Roca	PBB,	0	-	AEM	B,	0
Manlleu,	2	-	Manu	Lanzarote,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFontsanta-Fatjo	.........7	 7	 0	 0	 27	 7	 21
	 2.-	Pubilla	Casas	................7	 6	 0	 1	 19	 6	 18
	 3.-	La	Roca	PBB	.................7	 4	 2	 1	 11	 7	 14
	 4.-	Martinenc	....................7	 4	 1	 2	 28	 8	 13
	 5.-	Cornellà	........................6	 4	 1	 1	 17	 8	 13
	 6.-	St.	Cugat	.......................7	 3	 2	 2	 15	 12	 11
	 7.-	Palautordera	................7	 3	 2	 2	 12	 9	 11
	 8.-	Cerdanyola	Vallès	.......6	 3	 1	 2	 20	 10	 10
	 9.-	Manlleu	..................... 7	 3	 1	 3	 13	 9	 10
	10.-	Manu	Lanzarote	..........7	 2	 3	 2	 15	 11	 9
	11.-	At.	Vilafranca...............7	 2	 3	 2	 11	 11	 9
	12.-	Porqueres	.....................7	 1	 5	 1	 9	 9	 8
	13.-	Sabadell	........................7	 2	 1	 4	 12	 17	 7
	14.-	AEM	B	...........................7	 1	 2	 4	 7	 8	 5
	15.-	qJúpiter.........................7	 1	 0	 6	 4	 26	 3
	16.-	qEnfaf	Andorra............5	 0	 2	 3	 6	 9	 2
	17.-	qLlerona	.......................5	 0	 0	 5	 2	 22	 0
	18.-	qVerdu-Vall	del	Corb	..5	 0	 0	 5	 1	 40	 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

Pontenc,	6	-	Vilassar	Mar,	2
Sta.	Susanna,	2	-	Molinos,	2
Torelló,	3	-	FUE	Olot,	0
Sta.	Eugènia,	4	-	Base	Montcada,	4
Figueres,	0	-	EF	Mataró,	3
Descansa:	Cassà,	Unif.	Sta.	Perpètua,	
Seagull	Bdn.	B,	St.	Quirze	Vallès

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pPontenc.......................3	 3	 0	 0	 16	 3	 9
	 2.-	Torelló	....................... 3	 3	 0	 0	 9	 1	 9
	 3.-	EF	Mataró	.....................2	 2	 0	 0	 9	 2	 6
	 4.-	Seagull	Bdn.	B	..............3	 2	 0	 1	 4	 2	 6
	 5.-	Sta.	Eugènia	.................3	 1	 1	 1	 6	 10	 4
	 6.-	Unif.	Sta.	Perpètua......2	 1	 0	 1	 7	 3	 3
	 7.-	St.	Quirze	Vallès	..........2	 1	 0	 1	 3	 4	 3
	 8.-	FUE	Olot	.......................3	 1	 0	 2	 4	 7	 3
	 9.-	Figueres	........................3	 1	 0	 2	 1	 5	 3
	10.-	Cassà	.............................3	 1	 0	 2	 5	 11	 3
	11.-	qBase	Montcada	..........1	 0	 1	 0	 4	 4	 1
	12.-	qSta.	Susanna	...............2	 0	 1	 1	 5	 6	 1
	13.-	qMolinos	......................4	 0	 1	 3	 3	 13	 1
	14.-	qVilassar	Mar...............2	 0	 0	 2	 2	 7	 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 5

Gerunda,	0	-	Cornellà	Terri,	2
Voltregà,	2	-	Vic	Riuprimer	B,	5
Vilafant,	0	-	La	Pera,	2
Taradell,	2	-	L’Estartit,	3
Castellterçol,	2	-	OAR	Vic,	1
Descansa:	L’Armentera,	Moià

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

FEMENÍ JUVENIL PRIMERA 
DIVISIÓ GRUP 2

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

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

	15.-	qManu	Lanzarote	C	....2	 0	 0	 2	 3	 9	 0
	16.-	qVilassar	Mar...............2	 0	 0	 2	 1	 7	 0

GRUP 6

Mollet,	1	-	La	Roca	PBB	B,	2
St.	Feliu	Codines,	0	-	Mercantil,	10
OAR	Vic	B,	1	-	Centelles,	4
La	Romanica,	0	-	Masnou	B,	8
Vallès	At.,	6	-	Llerona,	3
Descansa:	FUE	Vic,	MartorellesFUE	Vic

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Centelles	.................... 2	 2	 0	 0	 17	 2	 6
	 2.-	Mercantil	......................2	 2	 0	 0	 15	 3	 6
	 3.-	Masnou	B	.....................1	 1	 0	 0	 8	 0	 3
	 4.-	Vallès	At.	......................1	 1	 0	 0	 6	 3	 3
	 5.-	La	Roca	PBB	B	..............1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 6.-	Martorelles	..................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Mollet	...........................1	 0	 0	 1	 1	 2	 0
	 8.-	FUE	Vic	...................... 1	 0	 0	 1	 3	 5	 0
	 9.-	Llerona	.........................1	 0	 0	 1	 3	 6	 0
	10.-	OAR	Vic	B	.................. 1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	11.-	St.	Feliu	Codines	.........1	 0	 0	 1	 0	 10	 0
	12.-	La	Romanica	................2	 0	 0	 2	 1	 21	 0

FEMENÍ INFANTIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 8

Cornella	Terri,	8	-	Cabanes,	1
Figueres,	4	-	L’Estartit	B,	2
Vall	d’en	Bas,	1	-	FUE	Olot,	0
Porqueres	-	Base	Roses,	ajornat
Descansa:	Ripoll	At.

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Cornella	Terri	..............1	 1	 0	 0	 8	 1	 3
	 2.-	Figueres	........................1	 1	 0	 0	 4	 2	 3
	 3.-	Vall	d’en	Bas	.................1	 1	 0	 0	 1	 0	 3
	 4.-	Cabanes	........................2	 1	 0	 1	 9	 11	 3
	 5.-	Ripoll	At.	................... 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 6.-	Porqueres	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Base	Roses	....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	FUE	Olot	.......................1	 0	 0	 1	 0	 1	 0
	 9.-	L’Estartit	B	...................2	 0	 0	 2	 5	 12	 0

FEMENÍ ALEVÍ SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 4

La	Roca	PBB	B,	2	-	OAR	Vic,	5
Centelles,	1	-	Torelló,	11
Cirera,	8	-	Sinera,	2
Vilassar	Mar,	10	-	Llavaneres,	0
Mollet,	0	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	10
Manu	Lanzarote,	2	-	F.	Terrassa	C,	2
Descansa:	Llerona	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVilassar	Mar...............2	 2	 0	 0	 20	 0	 6
	 2.-	OAR	Vic	..................... 2	 2	 0	 0	 9	 3	 6
	 3.-	Torelló	....................... 1	 1	 0	 0	 11	 1	 3
	 4.-	Unif.	Sta.	Perpètua......1	 1	 0	 0	 10	 0	 3
	 5.-	Cirera	............................1	 1	 0	 0	 8	 2	 3
	 6.-	Llerona	B	......................1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 7.-	Mollet	...........................2	 1	 0	 1	 1	 10	 3
	 8.-	Manu	Lanzarote	..........1	 0	 1	 0	 2	 2	 1
	 9.-	F.	Terrassa	C	.................2	 0	 1	 1	 3	 6	 1
	10.-	La	Roca	PBB	B	..............1	 0	 0	 1	 2	 5	 0
	11.-	Llavaneres	....................2	 0	 0	 2	 0	 11	 0
	12.-	Centelles	.................... 2	 0	 0	 2	 2	 15	 0
	13.-	Sinera	............................2	 0	 0	 2	 2	 18	 0

FEMENÍ BENJAMÍ. GRUP 2

Fund.	Terrassa,	2	-	Ol.	Can	Fatjo,	10
Llerona,	1	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	2
Centelles,	1	-	Torelló,	10
MF	St.	Adrià,	0	-	Mirasol-Baco	Unión,	4
Fontsanta-Fatjo,	9	-	Sabadell,	1
Descansa:	EF	Mataró

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Ol.	Can	Fatjo	................2	 2	 0	 0	 19	 3	 6
	 2.-	Fontsanta-Fatjo	...........1	 1	 0	 0	 9	 1	 3
	 3.-	Torelló	....................... 2	 1	 0	 1	 10	 3	 3
	 4.-	Mirasol-Baco	Unión	....1	 1	 0	 0	 4	 0	 3
	 5.-	Sabadell	........................2	 1	 0	 1	 12	 10	 3
	 6.-	Unif.	Sta.	Perpètua......1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 7.-	MF	St.	Adrià	.................2	 1	 0	 1	 2	 4	 3
	 8.-	Fund.	Terrassa	.............1	 0	 0	 1	 2	 10	 0
	 9.-	Llerona	.........................2	 0	 0	 2	 2	 11	 0
	10.-	Centelles	.................... 1	 0	 0	 1	 1	 10	 0
	11.-	EF	Mataró	.....................1	 0	 0	 1	 1	 11	 0

Futbol Sala

DIVISIÓ D’HONOR. GRUP 1

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMontcada	...................7	 6	 0	 1	 34	 18	 18
	 2.-	pManlleu	................... 7	 6	 0	 1	 31	 17	 18
	 3.-	Sant	Cugat	....................7	 5	 2	 0	 30	 19	 17
	 4.-	Ripollet	B	.....................7	 5	 1	 1	 37	 20	 16
	 5.-	Vilafant	.........................7	 5	 0	 2	 32	 24	 15



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 29 de març de 2021 31Resultats i classificacions

	 6.-	Parets	............................7	 5	 0	 2	 27	 22	 15
	 7.-	Castellar	.......................7	 3	 2	 2	 27	 24	 11
	 8.-	Lloret	............................7	 3	 1	 3	 25	 28	 10
	 9.-	Cardedeu	......................7	 2	 1	 4	 34	 32	 7
	10.-	Riudellots	.....................7	 2	 1	 4	 22	 24	 7
	11.-	St.	Julià	de	Ramis	........7	 2	 1	 4	 17	 27	 7
	12.-	Barri	Can	Calet	............7	 1	 2	 4	 31	 38	 5
	13.-	Pineda	de	Mar	.............7	 1	 2	 4	 19	 26	 5
	14.-	qMalgrat	.......................7	 1	 2	 4	 24	 35	 5
	15.-	qVilamajor....................7	 1	 0	 6	 16	 39	 3
	16.-	qSporting	Montmeló	..7	 0	 1	 6	 18	 31	 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	..................10	 7	 2	 1	 39	 24	 23
	 2.-	Albelda	.........................8	 5	 2	 1	 26	 16	 17
	 3.-	La	Garriga	.....................8	 5	 1	 2	 27	 20	 16
	 4.-	Padre	Damián	..............6	 5	 0	 1	 19	 8	 15
	 5.-.Ripoll.......................... 6. 4. 2. 0. 17. 3. 14
	 6.-	Prat	................................8	 4	 2	 2	 24	 16	 14
	 7.-	Teià	...............................7	 4	 2	 1	 23	 19	 14
	 8.-.Centelles..................... 9. 3. 1. 5. 28. 33. 10
	 9.-	Segarra	..........................7	 3	 0	 4	 19	 28	 9
	10.-	Sansur	B	........................7	 2	 0	 5	 18	 33	 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

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Bigues	i	Riells	C	..........2	 2	 0	 0	 22	 1	 6
	 2.-	Can	Llong	.....................2	 2	 0	 0	 22	 1	 6
	 3.-	Canada	Place-Fènix	.....2	 1	 1	 0	 13	 7	 4
	 4.-	At.	Arrahona	B	.............2	 1	 1	 0	 9	 8	 4
	 5.-	Unión	Llagostense	B	...2	 1	 1	 0	 7	 6	 4
	 6.-	Llinars	...........................2	 1	 0	 1	 11	 6	 3
	 7.-	St.	Feliu	Llobregat.......2	 1	 0	 1	 9	 7	 3
	 8.-	Ol.	Argentona	..............2	 1	 0	 1	 7	 10	 3
	 9.-.Centelles.B.................. 2. 0. 1. 1. 4. 7. 1
	10.-.Ripoll.B....................... 2. 0. 0. 2. 3. 9. 0
	11.-	Tecla	Futsal	..................2	 0	 0	 2	 3	 12	 0
	12.-	At.	Aguilar	Segarra		....2	 0	 0	 2	 0	 36	 0

SEGONA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

Montmeló,	3	-	Ciutat	Mataró	B,	5
At.	Català,	3	-	St.	Cebrià	Vallalta,	3
Arenys	de	Mar,	2	-	Aiguafreda,	0
Racing	Pineda,	11	-	St.	Celoni,	0
Santvicentí,	4	-	Caldes	B,	1
At.	Masnou,	3	-	Hummel	Alella	B,	6
Descansa:	Castellterçol

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pArenys	de	Mar	...........2	 2	 0	 0	 10	 0	 6
	 2.-	pHummel	Alella	B	.......2	 2	 0	 0	 14	 5	 6

	 3.-	St.	Cebrià	Vallalta	.......2	 1	 1	 0	 10	 7	 4
	 4.-	At.	Català	......................2	 1	 1	 0	 6	 5	 4
	 5.-	Racing	Pineda	..............2	 1	 0	 1	 16	 6	 3
	 6.-	Santvicentí	...................1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 7.-	Ciutat	Mataró	B	...........1	 1	 0	 0	 5	 3	 3
	 8.-	Caldes	B	........................2	 1	 0	 1	 7	 9	 3
	 9.-	At.	Masnou...................1	 0	 0	 1	 3	 6	 0
	10.-.Aiguafreda................. 2. 0. 0. 2. 2. 5. 0
	11.-	qMontmeló	..................2	 0	 0	 2	 7	 12	 0
	12.-.qCastellterçol............. 1. 0. 0. 1. 2. 8. 0
	13.-	qSt.	Celoni	....................2	 0	 0	 2	 0	 19	 0

TERCERA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

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

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

FEMENÍ LLIGA NACIONAL 
BARCELONA

Centelles,	5	-	Esclop,	3
Corbera,	0	-	Ol.	Argentona,	10
Montserrat,	5	-	Egara,	2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Ol.	Argentona	..............5	 4	 0	 1	 25	 6	 12
	 2.-.Centelles..................... 4. 4. 0. 0. 24. 10. 12
	 3.-	Esclop	............................5	 3	 0	 2	 18	 8	 9
	 4.-	Corbera	.........................5	 1	 1	 3	 13	 31	 4
	 5.-	Montserrat	...................5	 1	 0	 4	 14	 26	 3
	 6.-	Egara	.............................4	 0	 1	 3	 7	 20	 1

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
BARCELONA GRUP 1

Blanesport,	1	-	Riudellots,	0
Manlleu,	4	-	Palafolls,	1
Vilamajor,	0	-	PB	Montmeló,	3
Dosrius,	0	-	Quart,	3
Descansa:	Cardedeu,	Lloret	de	Mar

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pPB	Montmeló	.............2	 2	 0	 0	 5	 0	 6
	 2.-	pBlanesport	..................2	 2	 0	 0	 5	 1	 6
	 3.-	Riudellots	.....................2	 1	 0	 1	 7	 1	 3
	 4.-	Cardedeu	......................1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 5.-	Quart	.............................1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
	 6.-.Manlleu...................... 2. 1. 0. 1. 4. 3. 3
	 7.-	Lloret	de	Mar	...............0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Palafolls	........................2	 0	 0	 2	 2	 8	 0
	 9.-	Vilamajor	......................2	 0	 0	 2	 1	 7	 0
	10.-	Dosrius	.........................2	 0	 0	 2	 0	 10	 0

Hoquei

NACIONAL CATALANA.  
GRUP 1

Noia,	6	-	Caldes,	3
Cerdanyola,	2	-	Olot,	3
Congrés,	4	-	Vic.B,.0
Barça	C-GEiEG,	ajornat

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Barça	C	..........................4	 4	 0	 0	 21	 10	 12
	 2.-	Noia	...............................5	 3	 0	 2	 19	 21	 9
	 3.-	Congrés	........................5	 3	 0	 2	 13	 9	 9
	 4.-	GEiEG	............................4	 2	 1	 1	 7	 5	 7
	 5.-	Olot	...............................5	 2	 1	 2	 15	 15	 7
	 6.-	Cerdanyola	...................5	 2	 0	 3	 26	 15	 6
	 7.-	Caldes	...........................5	 1	 1	 3	 11	 25	 4
	 8.-.Vic.B............................ 5. 0. 1. 4. 12. 24. 1

GRUP 2

Sentmenat,	1	-	Manlleu.B,.3
Piera,	4	-	Voltregà.B,.2
Vilaseca,	2	-.Tona,.5
Sta.	Perpètua-Shum,	sr.

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.Manlleu.B................... 5. 4. 0. 1. 27. 9. 12
	 2.-.Voltregà.B................... 5. 2. 1. 2. 16. 18. 7
	 3.-	Shum	.............................4	 2	 0	 2	 11	 15	 6
	 4.-	Sta.	Perpètua................3	 2	 0	 1	 14	 12	 6
	 5.-.Tona............................ 4. 2. 0. 2. 12. 13. 6
	 6.-	Vilaseca	........................5	 2	 0	 3	 17	 19	 6
	 7.-	Piera	..............................5	 2	 0	 3	 18	 22	 6
	 8.-	Sentmenat	....................5	 1	 1	 3	 13	 20	 4

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

Folgueroles,	2	-	Lloret,	3
Ripoll,	3	-	Cassanenc,	6
Farners,	1	-	Voltregà.C,	7
Roda,	2	-	Palafrugell,	2
Descansa:	GEiEG

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Cassanenc	.....................5	 3	 1	 1	 24	 17	 10
	 2.-.Voltregà.C................... 4. 3. 0. 1. 18. 11. 9
	 3.-.Roda............................ 5. 2. 2. 1. 19. 15. 8
	 4.-	GEiEG	............................3	 2	 0	 1	 11	 7	 6
	 5.-	Lloret	............................4	 2	 0	 2	 13	 13	 6
	 6.-	Farners	..........................5	 2	 0	 3	 10	 16	 6
	 7.-	Palafrugell	...................4	 1	 1	 2	 7	 10	 4
	 8.-.Ripoll.......................... 3. 1. 0. 2. 7. 10. 3
	 9.-.Folgueroles................. 3. 0. 0. 3. 6. 16. 0

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Centelles,	4	-	Vic.C,	1
Sant	Feliu,	6	-	Tona.B,	2
Roda.B,	4	-	Caldes,	2
Descansa:	Ripoll.B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Sant	Feliu	.....................3	 3	 0	 0	 21	 5	 9
	 2.-.Centelles..................... 3. 3. 0. 0. 13. 4. 9
	 3.-.Tona.B......................... 3. 1. 1. 1. 7. 9. 4
	 4.-.Ripoll.B....................... 3. 1. 1. 1. 14. 17. 4
	 5.-.Roda.B......................... 3. 1. 0. 2. 7. 13. 3
	 6.-	Caldes	...........................4	 1	 0	 3	 15	 22	 3
	 7.-.Vic.C............................ 3. 0. 0. 3. 7. 14. 0

TERCERA CATALANA. GRUP A1

Shum,	4	-	Vilassar,	4
Cerdanyola,	5	-	Arenys	de	Mar,	3
Descansa:	Centelles.B,	Taradell.B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Vilassar	.........................3	 2	 1	 0	 18	 10	 7
	 2.-	Cerdanyola	...................2	 2	 0	 0	 12	 6	 6
	 3.-	Shum	.............................3	 1	 1	 1	 17	 17	 4
	 4.-.Taradell.B................... 3. 1. 1. 1. 15. 15. 4
	 5.-.Centelles.B.................. 3. 1. 1. 1. 11. 14. 4
	 6.-	Arenys	de	Mar	.............4	 0	 0	 4	 15	 26	 0

GRUP A2

Barberà,	4	-	Taradell.C,	5
Voltregà.D	-	Figueres,	sr.
Bigues	i	Riells,	5	-	Farners,	6
Descansa:	Salt

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Bigues	i	Riells	..............3	 2	 0	 1	 18	 15	 6
	 2.-.Taradell.C................... 2. 1. 1. 0. 9. 8. 4
	 3.-	Farners	..........................3	 1	 1	 1	 13	 13	 4
	 4.-	Barberà	.........................3	 1	 0	 2	 16	 13	 3
	 5.-.Voltregà.D.................. 2. 1. 0. 1. 11. 11. 3
	 6.-	Salt	................................2	 1	 0	 1	 5	 7	 3
	 7.-	Figueres	........................3	 1	 0	 2	 10	 15	 3

FEMENÍ NACIONAL CATALANA. 
GRUP 1

Sfèric,	0	-	Mataró,	0
Cerdanyola,	0	-	Bigues	i	Riells,	2
Palau	Plegamans,	8	-	Lloret,	3
Vilanova,	3	-	Voltregà.B,.3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Palau	Plegamans	.........5	 5	 0	 0	 23	 12	 15
	 2.-.Voltregà.B................... 5. 3. 2. 0. 23. 10. 11
	 3.-	Mataró	..........................5	 2	 3	 0	 12	 5	 9
	 4.-	Lloret	............................5	 2	 1	 2	 13	 22	 7
	 5.-	Cerdanyola	...................5	 1	 1	 3	 9	 14	 4
	 6.-	Sfèric	.............................5	 0	 3	 2	 12	 15	 3
	 7.-	Bigues	i	Riells	..............5	 1	 0	 4	 7	 18	 3
	 8.-	Vilanova	.......................5	 0	 2	 3	 13	 16	 2

GRUP 2

Vilassar,	5	-	Reus,	5
Manlleu.B,.3.-	Alpicat,	4
Jonquerenc,	3	-	Caldes,	2
Descansa:	Vila-sana

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Alpicat	..........................5	 3	 1	 1	 23	 13	 10
	 2.-	Jonquerenc	...................4	 3	 0	 1	 10	 13	 9
	 3.-.Manlleu.B................... 4. 2. 0. 2. 12. 10. 6
	 4.-	Caldes	...........................5	 2	 0	 3	 16	 17	 6
	 5.-	Vila-sana	.......................4	 1	 2	 1	 15	 14	 5
	 6.-	Reus	..............................4	 1	 2	 1	 15	 15	 5
	 7.-	Vilassar	.........................4	 0	 1	 3	 6	 15	 1

FEMENÍ PRIMERA CATALANA

Horta,	2	-	Voltregà.C,	4
Mollet,	3	-	Vic,	0
Sferic,	5	-	Cerdanyola,	2
Cubelles,	1	-	Mataró,	4
Descansa:	Roda,	Igualada

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Mollet	...........................5	 3	 1	 1	 16	 13	 10
	 2.-	Mataró	..........................3	 3	 0	 0	 17	 4	 9
	 3.-	Sferic	.............................3	 3	 0	 0	 15	 6	 9
	 4.-.Voltregà.C................... 4. 2. 1. 1. 16. 10. 7
	 5.-	Igualada	........................2	 2	 0	 0	 8	 2	 6
	 6.-	Cerdanyola	...................5	 2	 0	 3	 13	 21	 6
	 7.-	Cubelles	........................4	 1	 0	 3	 14	 15	 3
	 8.-	Horta	.............................4	 1	 0	 3	 13	 24	 3
	 9.-.Vic............................... 3. 0. 0. 3. 2. 10. 0
	10.-.Roda............................ 3. 0. 0. 3. 10. 19. 0

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP B

Girona,	10	-	Tona,	3
Cerdanyola,	4	-	Malgrat,	2
Sabadell,	1	-	Arenys	de	Mar,	13
Sant	Feliu,	0	-	Sant	Cugat,	6

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Girona	...........................4	 3	 1	 0	 27	 8	 10
	 2.-	Sant	Cugat	....................3	 2	 1	 0	 11	 4	 7
	 3.-	Arenys	de	Mar	.............2	 2	 0	 0	 23	 8	 6
	 4.-	Cerdanyola	...................3	 2	 0	 1	 9	 5	 6
	 5.-.Tona............................ 3. 1. 0. 2. 9. 14. 3
	 6.-	Sant	Feliu	.....................3	 1	 0	 2	 6	 15	 3
	 7.-	Malgrat	.........................3	 0	 0	 3	 10	 22	 0
	 8.-	Sabadell	........................3	 0	 0	 3	 4	 23	 0

Tennis taula

FEMENÍ DIVISIÓ HONOR. 
GRUP 4

Ripollet,	2	-	Figueres,	4
St.	Cugat,	4	-	Girbau.Vic.TT,.2
Calella,	1	-	Figueres,	5
Calella,	3	-	Girbau.Vic.TT,.3
St.	Cugat,	1	-	Figueres,	5
Ripollet,	3	-	Girbau.Vic.TT,	3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	Figueres	........................4	 3	 1	 0	 17	 7	 7
	 2.-	Suris	Calella	.................4	 2	 1	 1	 13	 11	 5
	 3.-	Ripollet	.........................4	 1	 1	 2	 11	 13	 3
	 4.-.Girbau.Vic.TT............. 4. 0. 3. 1. 11. 13. 3
	 5.-	St.	Cugat	.......................4	 1	 0	 3	 8	 16	 2

DIVISIÓ HONOR. GRUP 4

Calella,	5	-		Girbau.Vic.TT,.1
CN	Sabadell,	4	-	St.	Josep-St.	Jordi,	2
Olot,	3	-	Calella,	3
Ripollet,	3	-	Girbau.Vic.TT,.3
St.	Cugat,	1	-	Figueres,	5

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .PF. .PC. .Pt.
	 1.-	St.	Josep-St.	Jordi	........4	 3	 0	 1	 15	 9	 6
	 2.-	Olot	...............................4	 2	 1	 1	 17	 7	 5
	 3.-	Calella	...........................4	 2	 1	 1	 14	 10	 5
	 4.-	CN	Sabadell	..................4	 1	 0	 3	 8	 16	 2
	 5.-.Girbau.Vic.TT............. 4. 1. 0. 3. 6. 18. 2

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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Escalant entre preses de colors
St. Joan de les Abadesses

Ariadna Reche

Un cop l’any, David Campru-
bí canvia la distribució de les 
prop de 2.000 preses de colors 
que pengen de la paret i el 
sostre del Roco Gym, la seu 
del club d’escalada en rocò-
drom de Sant Joan de les Aba-
desses que presideix. Durant 
una setmana, les descargola, 
les neteja i les recol·loca per-
què els socis puguin enfron-
tar-se a “nous reptes”. “No hi 
ha cap altra instal·lació com 
aquesta a la comarca”, explica. 
I per aquest motiu, diu que 
tenen socis de tot el Ripollès.

El projecte va començar 
el 2017 quan Camprubí, 
conjuntament amb dos 
campdevanolencs més 
–Artur Martí i Enric López–, 
va decidir fer-se càrrec del 
gimnàs i crear el club després 
que el propietari se’l volgués 
traspassar. “El local ja funci-
onava com a club esportiu i 
tenia el rocòdrom. El canvi 
va ser fàcil”, explica. La nova 

entitat és una aposta “per 
potenciar l’escalada i acon-
seguir que cada cop aglutini 
més afició a la comarca”. En 
aquesta línia, hi ha un canvi 
que esperen que els ajudi: 
“Aquest any –si es poden 
celebrar els jocs– la modali-
tat entra a les olimpíades i 
s’espera que es 
popularitzi a 
tot arreu”.

Al Roco 
Gym ofereixen 
“la instal·lació 
i cursets, tant 
d’iniciació 
com de com-
petició”. Als 
cursos, tenen 
atletes des de 4 anys fins a 
18 que agrupen per nivells. 
“No importa tant l’edat sinó 
el que saben fer”, diu el pre-
sident. Als que volen compe-
tir els entrena Enric López 
conjuntament amb l’empresa 
d’esports de muntanya Oxi-
neu. L’última competició 
en què van participar va ser 
el Campionat de Catalunya 

del 2019. D’entre els quinze 
escaladors del club, tres van 
fer podi: “Va ser l’any que 
vam portar-hi més gent i 
vam estar molt contents dels 
resultats”. La modalitat que 
practiquen dins del gimnàs 
és la boulder, que consisteix 
a escalar sense corda a poca 

alçada i amb 
matalassos 
a terra per 
esmorteir 
l’impacte de 
la caiguda. 
“És un esport 
complet i 
instintiu; 
molts nens 
s’enfilen a 

tot el que troben i això ajuda 
al desenvolupament motor”. 
Pels adults, Camprubí creu 
que es converteix en un 
repte que s’afronta en con-
junt perquè “cadascú troba 
formes diferents de fer una 
via”. 

Normalment entrenen al 
rocòdrom, però també han fet 
alguna sortida a la muntanya 

a indrets propers com Ogassa 
o Montgrony. “El Ripollès és 
una comarca privilegiada per 
escalar roques”. L’objectiu 
de les sortides és “connec-
tar amb la natura, que és el 
que falta dins del gimnàs”. 
“Escalar indoor serveix per 
posar-te fort, per estar prepa-
rat quan surts a roca. Però les 
competicions només es fan 
a rocòdroms perquè és més 
fàcil adaptar la competició”, 
conclou. Quasi cada tarda és 
al gimnàs perquè també fa 
d’entrenador. El que li agrada 
més, diu, és veure les ganes 
de millorar dels nens i nenes 
que s’entrenen al club. “L’ob-
jectiu del club és ajudar-los 
a assolir els seus objectius”. 
Com que el gimnàs és petit, 
no disposen d’una superfície 
per via, sinó que cada color 
és una dificultat. “Tenim 
tot l’espai ple de preses per 
aprofitar més l’espai”. En un 
futur, tenen la intenció de 
traslladar-se a una nau indus-
trial per muntar un rocòdrom 
“més atractiu i actual”.

Últim minut

El públic  
ha tornat
Lluís de Planell

Periodista

El públic 
ha tornat a 
l’esport no 
professional. 
Ens feia mol-
ta falta a tots. 
Practicar l’es-

port sense públic és com 
fer l’amor tot sol, que n’hi 
diuen una altra cosa. Les 
limitacions d’aforament 
a casa nostra no calen, la 
proporció espectadors/
espai als recintes espor-
tius ens permet mantenir 
prou distància per no 
haver d’aplicar aquestes 
mesures.

El problema el tenim 
en algunes instal·lacions. 
Per tal de tenir el públic 
controlat es limiten els 
espais d’accés i si tothom 
ha de passar pel mateix 
lloc són fàcils les aglome-
racions. Cal recordar, això 
sí, la necessitat de portar 
la mascareta ben posada, 
el gel hidroalcohòlic, etc.

Cal fer portes obertes, 
però, si us plau!, no pas 

per entrar sense pagar, 
que les entitats espor-
tives econòmicament ja 
s’ho passen prou mala-
ment i els calen ingressos. 
Les portes obertes han de 
ser dins el recinte. Tot-
hom s’ha de poder moure 
per on li convé preci-
sament per estar prou 
distanciats de les altres 
bombolles.

Les cues arriben en aca-
bar: aleshores venen les 
presses i les presses por-
ten cues que es poden pal-
liar, per exemple, obrint 
les sortides d’emergència. 
És cert que podríem tenir 
paciència i deixar sortir, 
però la paciència l’hem 
esgotat del tot lluitant 
contra la pandèmia.

El cert és que les enti-
tats esportives necessiten 
públic, viuen del públic 
fins i tot aquelles que no 
en depenen econòmica-
ment.

L’esport és espectacle, 
també altres coses, però 
sobretot espectacle, i a 
l’espectacle li calen espec-
tadors.

Aposten per 
potenciar 

l’escalada i 
aconseguir més 

afició

Roco Gym
Any de fundació
2017
Socis
60

David 
Camprubí

El campdevanolenc David Camprubí és un aficionat a l’es-
port de muntanya en general i un gran apassionat de 

l’escalada en particular. Va descobrir la seva passió als 
12 anys, quan van instal·lar un rocòdrom sota el pont 

del carrer Major del seu poble, a tocar del riu Freser. 
“Hi anàvem amb el meu pare i el meu germà a la 
tarda i m’enfilava per allà”, diu. Veient les ganes 
que hi posava, a casa li van comprar l’equipació: 
peus de gat, arnès i cordes. I també va poder 
conèixer escaladors més grans que se l’emporta-
ven a escalar roca. 

Amb 18 anys, va començar a entrenar al gim-
nàs de Sant Joan de les Abadesses que ara ges-

tiona. Camprubí va participar en campionats de 
Catalunya, d’Espanya i a Opens fins que va haver de 

parar per una lesió. “Soc molt competitiu i entrenava 
massa dur”, reconeix. Ara, gràcies a haver constituït el 

Roco Gym, ha reprès l’esport i s’està tornant a entrenar 
per reprendre també la competició. “M’entrena l’Enric des 

de fa un any”, diu. 

“Les entitats 
esportives 

necessiten el 
públic i viuen  

del públic”
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RIPOLLÈS

Jordi Berdala en una imatge de 2009 com a director del Festival Isaac Albéniz

Un metge enamorat de la Vall
Jordi Berdala es jubila després de quatre dècades exercint a Camprodon

Camprodon

Jordi Remolins

El doctor Jordi Berdala, cam·
prodoní de pedra picada mal·
grat ser originari de Girona, 
es jubila a punt de fer 65 de 
la seva tasca com a metge de 
família d’atenció primària 
a l’àrea bàsica de salut de 
Camprodon. Des de 1983, 
quan va acabar la carrera de 
Medicina, que ja es va instal·
lar a la Vall de Camprodon. 
Va triar el destí influenciat 
per la presència de les pistes 
d’esquí de Vallter 2000, un 
esport al qual sempre ha 
estat aficionat, i amb la pers·
pectiva que amb el temps ja 
optaria per establir·se en un 
altre espai geogràfic. Final·
ment hi ha acabat exercint 
tota la seva carrera. És més, 
amb el temps el va acabar 
sorprenent molt gratament 
la gent que hi viu: “Són 
persones sanes, amables, 
tranquil·les, que no tenen la 
pressa d’altres indrets, i que 
han acabat fent de la meva 
una feina agradable”, afirma 
Berdala. 

Aquest enamorament amb 
Camprodon i la seva Vall 
és deguda al dinamisme 
del territori. Berdala valora 
que “tenim turisme a totes 
les èpoques de l’any” i això 
permet veure una successió 
de cares i de gent nova que 
li ha fet molt més agradable 
una estada que ja s’ha con·
vertit en definitiva. La seva 
perspectiva de la zona és que 
es tracta d’una vall oberta 
i d’un centre neuràlgic a 
Camprodon que defineix 
com a municipi “distret, gens 
monòton, que fa de molt bon 

del PSC, amb qui també va 
compartir un mandat previ 
a l’oposició. Ell, que afirma 
que “no he tingut mai car·
net de partit”, li ha agradat 
col·laborar i desenvolupar 
tasques que realment han 
estat fructíferes a la Vall. Un 
dels més destacats ha estat 
el Festival Isaac Albéniz, del 
qual ha estat director durant 
20 anys, i que li ha permès 
difondre la vàlua d’aquest 
compositor clàssic arreu de 
la geografia catalana i euro·
pea “per tal que se’l reco·
negui com un mestre de la 
música i el piano”, a més dels 
cursos internacionals que 
ha organitzat per promoure 
l’ensenyament de la interpre·
tació.

El vincle que sovint han 
tingut alguns metges de la 
comarca amb el món cultu·
ral, com és el cas també de 
Daniel Palomeras amb la 
literatura, o Eudald Maideu 
amb l’humanisme, és pel fet 
que, segons Berdala, “el met·
ge és un personatge inquiet”. 
Creu que a alguns els agafa 
per un àmbit o per un altre, 
però que la majoria que ell 
coneix estan involucrats o bé 
en diverses tasques culturals 
o bé en ONG “buscant vies 
alternatives al servei del ciu·
tadà”. Per això no és estrany 
que l’àmplia activitat de Ber·
dala a tots nivells s’hagi vist 
amplificada també amb el 
món dels cavalls, on va pro·
moure un club hípic. 

El repòs del metge ena·
morat de la Vall serà parcial. 
Continuarà rebent visites al 
Centre de Revisions Mèdi·
ques del Ripollès. Ho fa amb 
la satisfacció d’haver com·
plert una part fonamental de 
la seva vida laboral, i el prec 
que va deixar com a comiat 
per tots els seus pacients 
amb una carta oberta on 
demanava “disculpes si en 
algun moment no he respost 
com vosaltres esperàveu”.

viure·hi”. Per tot plegat no 
és estrany que Jordi Berdala 
s’integrés ràpidament, i a 
més s’impliqués en la vida 
política, cultural i social cam·
prodonina.

Però els inicis no van ser 
fàcils. En el moment que va 
acabar la carrera, aconse·
guir una plaça era una tasca 
complicada. Enlloc no es tro·
bava feina perquè si alguna 
cosa sobraven eren metges. 
Aleshores va sorgir·li l’opor·
tunitat de traslladar·se a 
Camprodon en la figura de 
metge lliure autoritzat, que 
havia convocat el Col·legi de 
Metges. Fins aleshores havia 
estat fent substitucions per 
les vacances de professionals 
que exercien per l’Institut 
Català de la Salut, recorrent 
la majoria de pobles de zones 
rurals de les comarques giro·
nines “des de Portbou fins 

a Santa Coloma de Farners, 
passant per Vilafant”. En sor·
gir la plaça camprodonina, 
que aleshores estava coberta 
per dos titulars, va incor·
porar·se amb un dret sobre 
una quota de 400 cartilles 
que sobraven a tota la Vall, 
i que ell es va haver d’anar 
guanyant amb el seu exercici 
mèdic.

Paral·lelament es va posar 
en contacte amb la família 
Pujol que dirigia les pistes 
d’esquí de Vallter 2000, i va 
veure clar que podia treba·
llar·hi. “Era un aspecte que 
més que agradar·me m’apas·
sionava i em permetia exercir 
com si estigués a casa”, diu 
Berdala. Combinant la seva 
consulta a diferents pobles 
de la Vall, va estar·hi treba·
llant durant 13 anys. Dispo·
saven d’un local d’infermeria 
on s’atenien els accidents 

de les pistes d’esquí, des de 
quarts de 10 del matí fins a 
les 5 de la tarda, i ell hi tenia 
presència física durant tota 
aquesta jornada. Després de 
baixar de Vallter es dedicava 
a passar consulta itinerant 
“perquè els altres dos metges 
es desplaçaven poc fora de 
Camprodon”. Sant Pau de 
Segúries, Llanars, Vilallonga 
de Ter, Setcases i Molló eren 
destins habituals que li van 
permetre fer·se amb una 
cartera de pacients suficient 
que s’han perllongat fins 
avui dia.

Berdala se sent estimat 
pels seus pacients i en 
general per la gent de tota 
la Vall. El contacte ha estat 
estret, perquè a més va ser 
el primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Camprodon, 
amb l’equip de govern d’Es·
teve Pujol sota el paraigua 
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ActivitAts d’Abril
Activitats adaptades a la normativa de prevenció de la Covid-19

dissabte 3 d’abril

divendres  9 d’abril

dies 10 i 11 matí
Mercats de les 40 Hores
Unió Intersectorial del Ripollès 
i Unió de Botiguers. Pl. Sant Eudald. 

dissabte 10 d’abril

dissabte 10 d’abril
la màgia de Fèlix brunet
A les 16.30. Pl. Sant Eudald. 

dissabte 17 d’abril

‘Marabunta’, de Guillem Albà
A les 19.30. Teatre Comtal.

dijous 22 d’abril
revetlla de sant Jordi
Recital de poesia ‘Presència de 
Josep Carner’, a càrrec de M. 
Dolors Vilaplana i Florenci Crivillé. 
Espai Espriu (davant la Biblioteca 
Lambert Mata).

divendres 23 d’abril
diada de sant Jordi – sardanes
Amb la cobla Tres Vents.
A les 18.00. Pl. Sant Eudald.

cineclub
A les 19.30. Cinema Comtal.

dissabte 24 d’abril

Mostra de labors i manualitats 
De 9 a 14.00. Pl. de la Lira. 

diumenge 25 d’abril
Espectacle familiar ‘teatre Nu - 
En Patufet’ (i els seus pares)
A les 12.00. Teatre Comtal.

divendres 30 d’abril
cicle Gaudí. ‘sentimental’, de 
cesc Gay.
A les 19.30. Cinema Comtal.

Altres
visites guiades Museu – Monestir

Exposició
de lluís

carbonell
Aguilar

Ànima

Íntims
cicle de teatre de prop

9 d’abril de 2021
Divendres a les 20.30
Teatre Comtal - Ripoll

teatre

companyia Mi perla negra
Actriu - Silvia Albert Sopale

Direcció -  Carolina Torres Topaga
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Pagar amb criptomonedes al bar
El bar Alesia de Ripoll accepta el pagament de qualsevol consumició en monedes virtuals

Ripoll

Ariadana Reche

El bar Alesia de Ripoll, ubi-
cat just davant del monestir, 
va canviar de propietaris 
el passat mes d’octubre. 
De les novetats que s’han 
incorporat, n’hi ha una que 
crida especialment l’atenció. 
I és que a caixa s’accepta el 
pagament de qualsevol con-
sumició en monedes virtuals, 
com bitcoins o ethereums. 
“És la moneda del futur”, 
creu Albert Bernabé, actual 
propietari del bar i impulsor 
de la iniciativa. “Molta gent 
ve perquè en té i no sap on 
gastar-les”. Abans es dedi-
cava a les finances i diu que, 
quan la situació ho permeti, 
té la intenció d’organitzar un 
seminari a l’Alesia per acos-
tar la moneda a la comarca. 
Destapa què té en ment: “Bit-
coins & Burgers, per explicar 
què són i menjar hambur-
gueses –el plat estrella del 
bar– després”. 

Agafar un negoci en plena 
pandèmia pot semblar una 
bogeria, però Bernabé creu 
que “si vas amb por, no faràs 

ba abans”, revela. Els rècords 
s’anoten en una pissarra que 
hi ha darrere la barra; els 
més ràpids se la mengen en 
poc més de dos minuts.

Des de fa dues setmanes, 
ha incorporat també una 
carta mexicana. “He fet un 
estudi de què no hi ha d’aquí 
a Vic i, per exemple, falta un 
mexicà”. Per aquest motiu, 
va decidir contractar Dani 
Rios, procedent d’Hondures 
i amb experiència en aquest 
tipus de cuina. “Amb ell hem 
creat la carta i ara l’oferim 
els dimecres i els dissab-
tes”. La intenció és que es 
quedi només els dimecres 
i incorporar plats de dife-
rents cultures per a cada dia 
de la setmana. En aquesta 
línia, Bernabé ha estat dos 
mesos aprenent a fer sushi 
a la Hofmann de Barcelona i 
espera que aviat pugui oferir 
menjar japonès els dijous. 

Sense parar d’apostar per 
innovar, el nou Alesia es 
defineix com un establiment 
pet friendly, en què qualsevol 
animal és benvingut. “Tenim 
plats amb aigua per als gos-
sos i també hi ha pinso o fins 
i tot menú, per si volen men-
jar”, explica Bernabé. Aques-
ta iniciativa l’ha impulsat 
Xevi Artigas, treballador del 
bar i del centre veterinari 
Gat i Gos. L’equip el com-
pleten Chantal Solà i Albert 
Murillo com a cambrers.
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Albert Bernabé i la resta de treballadors del bar Alesia de Ripoll

mai res”. Reconeix que és 
difícil tenir un bar amb les 
restriccions que imposa el 
govern, però també té clar 
que “m’espavilaré amb el 
que vingui”. Bernabé és de 
Campdevànol i va tornar 
fa poc a la comarca després 
d’haver viscut dotze anys al 
Canadà. “M’ho vaig vendre 
tot i vaig venir perquè troba-

va a faltar la família”, explica. 
La pandèmia el va allunyar 
de la temptació de desfer el 
camí perquè “aquí el govern 
no posa facilitats”. I durant el 
confinament, va elaborar un 
pla de negoci hipotètic que 
s’ha materialitzat en el bar 
que ara regenta. “Ho vaig fer 
per avorriment i he acabat 
agafant el traspàs de l’Ale-

sia”, diu. 
Bernabé ha aprofitat “el 

temps que hem hagut d’estar 
parats” per duplicar l’oferta 
d’hamburgueses amb algu-
nes apostes com: Tex Mex, 
Teriaki, Americana, Barbacoa 
o Tataki de tonyina. “L’Ame-
ricana és la més bèstia –de 
dimensions– i estem fent 
competicions de qui se l’aca-



ESPECIALNOU9EL

“Estem buscant la fórmula perquè 
el bosc no sigui com les Rambles”
Entrevista a Pere Carrera, alcalde de Campelles (ERC-AM)
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Pere Carrera, alcalde de Campelles

Campelles

Jordi Remolins

Hauria cregut mai que arri-
baria a alcalde d’un munici-
pi com Campelles?

No havia estat mai la meva 
intenció. Però vistes les cir-
cumstàncies de fa un any, la 
meva responsabilitat, i el fet 
que la gent confiava en mi, 
vaig assumir-ho.

En tot cas vostè ja duia 
temps involucrat en la vida 
política de Campelles, fins i 
tot en diversos grups muni-
cipals.

Aquí passa allò que tant 
comentem dels pobles. No 
és tant el grup polític com 
l’aportació a l’Ajuntament. 
Més enllà de representar un 
partit, és tenir-hi una certa 
afinitat i també la facilitat 
que et donen a l’hora de pre-
sentar-te a unes eleccions. 
Sempre s’acaben valorant 
més les persones que no pas 
el partit pel qual et presentes.

En pocs mesos de dife-
rència Campelles va perdre 
Joan Dordas i Manel Palau, 
que havien estat els dos 
grans referents de la políti-
ca local en les últimes dèca-
des. Com s’ha viscut aquesta 
circumstància?

Tant amb Manel Palau com 
amb Joan Dordas sempre hi 
he tingut una bona relació. 
Tots dos van fer la seva feina, 
i jo també espero fer la meva. 
De tots dos en vaig aprendre 
i ara que soc alcalde entenc 
la seva manera d’actuar en 
moments que potser jo com 
a regidor no ho acabava d’en-
tendre.

Pot haver-hi gent que 
es pensi que pel nombre 
d’habitants ser alcalde d’un 
poble com Campelles és el 
mateix que ser-ho d’una 
comunitat de veïns d’un edi-
fici de Barcelona. Res més 
lluny de la realitat, no?

Doncs sí. Hi ha similituds, 
però és molt diferent. Ser 
alcalde d’un poble comporta 
una sèrie de responsabilitat 
i prendre unes decisions, fer 
avenir a la gent que no sem-
pre veu de la mateixa forma 
un determinat aspecte. Cal 
escoltar opinions, arribar a 
acords, donar prioritat a un 
projecte respecte a un altre. 
Un president d’escala té els 
problemes molt més acotats 
respecte a un alcalde. Entre 
buscar diners a les adminis-
tracions, estar pendent de 
subvencions, ja tenim prou 
feina. I encara sort de les 
secretàries i administratives 
que ens guien moltíssim.

Com va trobar l’Ajunta-
ment després de succeir 
Joan Dordas?

Bé. L’Ajuntament ja havia 
fet el pla pels quatre anys 
de mandat i jo segueixo 
aquestes premisses en obres 
i serveis, en millores, i en tot 
el que hi havia programat. 
No tenim dèficit i fins i tot 
comptem amb una mica de 
superàvit. La meva idea és 
seguir així sense estirar més 
el braç que la màniga.

Si algun altre regidor del 
seu grup no pogués exercir 
com a tal, l’equip de govern 
quedaria en mans de Junts. 
Ho considera just?

És el que deia abans que als 
pobles amb llistes obertes es 
vota més les persones que el 
partit. I entre Junts i el nos-
tre partit que es va presentar 
vinculat a ERC, hi ha bona 
col·laboració i menys pugna 
política que no podria haver-
hi en pobles o ciutats més 
grans.

Judit Cornellà era la prin-
cipal antagonista de Joan 
Dordas durant les eleccions, 
i també va entrar a l’Ajun-
tament quan ell va morir. 
S’han reconduït les diferèn-
cies entre ella i l’equip de 
govern?

Sí, tenim bona col-
laboració. Durant la cam-
panya electoral hi ha més 
pugna, però després d’aquells 

tres mesos, els serveis del 
poble estan garantits. Ara 
l’alcalde soc jo, però ho 
podria ser tranquil·lament 
qualsevol altre. Si se’n tenen 
ganes no hi ha problema. 
Simplement cal la bona ente-
sa entre veïns, concordança, i 
treballar en el dia a dia.

Quant falta perquè el cas-
tell de Campelles esdevingui 
un atractiu primordial del 
municipi?

Actualment se n’ha acabat 
la primera fase, per des-
cobrir-ne les restes arque-
ològiques, i l’accés amb 
unes escales metàl·liques. 
Ara entrarem en la segona, 
fent una estructura també 
de metall amb una rampa 
que pujarà sobre els quatre 
metres on arribarà la tor-
re. I per l’última deixarem 
revestir tot el castell de 
pedra. Segurament que l’any 
vinent ja tindrem aquestes 
dues fases restants acabades, 
gràcies a la col·laboració de 
Patrimoni de la Generalitat, 
que s’hi han abocat de ple 
i hi ha posat diners. Si fos 
per l’Ajuntament no s’hau-
ria pogut fer. Anteriorment 
no s’hi havia pogut fer cap 
actuació perquè estava en 
un terreny privat. Fins que 
l’Ajuntament no va comprar-
ho, no s’hi va poder fer res. 
Reconstruir tot això significa 
parlar de centenars de milers 
d’euros.

La gent que té segona 
residència a Campelles ve a 
buscar la pau del municipi 
i el balcó privilegiat sobre 
la comarca, però en canvi 
l’Ajuntament també busca 
nous visitants que hi vin-
guin. Com es troba aquest 

equilibri entre tots dos fac-
tors?

La gent ve a gaudir de 
naturalesa i tranquil·litat. 
Amb la pandèmia ens estem 
convertint en un poble de 
tercera residència, amb molta 
gent gran. Detectem molta 
gent jubilada que ha llogat 
o comprat casa, i que hi han 
passat el confinament. Però 
també han vingut joves que 
són el nostre objectiu. Per 
això reclamem que ens facin 
arribar la fibra òptica, perquè 
vingui gent a treballar des de 
casa. El poble està molt bé, 
però hem d’evitar que només 
ho sigui de gent gran. Ara 
mateix rehabilitarem un altre 
pis per poder fer un lloguer 
social a una nova família que 
revitalitzi el poble.

Durant el confinament 
van arribar moltes autoca-
ravanes al municipi. Hi ha 
forma de regular-ho?

Els caps de setmana se’n 
podien comptar entre cinc i 
set. Tampoc és greu, però si 
es massifiqués més, hauríem 
de prendre determinacions 
o fer-ne un pàrquing especí-
fic. No creiem que sigui un 
greuge fort, perquè es tracta 
de famílies, i no hem detectat 
abocament de residus dels 
lavabos.

Els boletaires i les curses 
de muntanya són una joia o 
una nosa pel municipi?

Això és una joia. És d’agra-
ir que vinguin, però també hi 
ha l’inconvenient de la mas-
sificació. I és que de finals 
d’agost a mitjans d’octubre, 
amb l’excusa d’anar a buscar 
bolets, ens trobem amb un 
excés de gent com s’hi troben 
al Montseny. Per això estem 
buscant juntament amb la 
Diputació una fórmula per 
regular l’accés al bosc perquè 
no es converteixin en les 
Rambles.

La relació amb el nucli del 
Baell és tan fluida com vol-
drien els seus veïns?

Els mateixos veïns tenen 
una mena d’associació amb 
representant a l’Ajuntament. 
No hi ha cap mena de proble-
ma, perquè qualsevol cas se 
soluciona com a la resta del 
municipi. Hi ha la mateixa 
bona entesa de sempre i peri-
òdicament hi fem visites per 
tenir tots els serveis en ordre.

Fa un parell d’anys sem-
blava que Font Arian havia 
d’obrir les instal·lacions. 
Com es troba ara mateix 
aquesta opció?

De moment només sabem 
que hi han entrat tràilers i 
que hi estan remenant. No 
se’ns ha comunicat res, però 
se suposa que si hi ha acti-
vitat és perquè volen fer-hi 
alguna cosa. Esperem que 
s’obri aviat i que generi llocs 
de treball.

El festival cultural 
Campelles Emociona té la 
continuïtat garantida?

Totalment. L’any passat 
no es va fer res per la pan-
dèmia. Es va considerar que 
com menys reunions, millor. 
Aquest any es reprendrà amb 
un parell o tres d’obres com-
plint amb totes les mesures 
de seguretat, sempre que la 
cosa no es compliqui.

Hi ha possibilitat que 
Jordi Coromina torni a invo-
lucrar-s’hi?

No tenim cap porta tan-
cada, i sempre que hi hagi 
col·laboracions seran benvin-
gudes.

Joan Dordas estava molt 
en desacord amb la forma 
com Junts governa al Con-
sell amb el suport de PSC i 
MES. Com ho veu vostè?

En Joan era més militant 
d’ERC. Jo en soc simpatitzant 
tot i que més independent. 
Les pugnes de partit em cos-
ta d’entendre-les, com ara 
els entrebancs perquè Pere 
Aragonès sigui president del 
país. A Campelles el que ens 
convé és tirar el poble enda-
vant sigui qui sigui el partit 
que hi estigui al capdavant.

Li semblaria bé un govern 
comarcal de concentració?

Seria més a desitjar que no 
pas anar-nos tirant els plats 
pel cap. Està bé tenir idees 
contraposades, però sabent 
fins a quin punt es pot exigir 
o no. No perquè jo tingui 
una idea, la meva ha de ser la 
millor. En això consisteix la 
democràcia.

“Amb la Covid 
ens estem 

convertint en un 
poble de tercera 

residència”

“Esperem que 
Font Arian obri 

aviat i generi 
nous llocs de 

treball”
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Cicles Formatius de Grau Superior de l’entorn de la tecnologia i la indústria 4.0

Preparem 
a professionals
per donar resposta
a les necessitats 
de la indústria 
del futur!
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Ripoll s’integra a GIDomus per 
implantar la rehabilitació energètica
Sis pobles de les comarques gironines formen part del programa que incidirà en edificis residencials

Ripoll

J.R.

Ripoll, Olot, Banyoles, Salt, 
la Bisbal d’Empordà i Santa 
Coloma de Farners van for-
malitzar dijous passat el pro-
grama conjunt GIDomus, que 
ha de servir per multiplicar 
la rehabilitació energètica 
en edificis residencials de 
les diferents àrees d’influ-
ència. Amb un sistema de 
finestreta única municipal 
i dirigida, GIDomus pretén 
amplificar l’experiència 
d’eficiència i ús d’energies 
renovables en habitatges de 
tot el territori gironí que ja 
s’ha implementat a Olot des 

de principis d’any amb el 
GarrotxaDOMUS. L’assesso-
rament tècnic, administratiu 
i financer que es vol propor-
cionar des de l’administració 
local té com a objectius la 
millora de la sostenibilitat, 
la reducció de la factura 
energètica, millorar el con-
fort i la qualitat de vida, 
l’autoconsum de les energi-
es renovables, els habitatges 
més intel·ligents, i la millora 
de l’accessibilitat i seguretat 
de les llars.

El paper de Ripoll com a 
capital comarcal ha de supo-
sar un punt de partida pels 
estudis de viabilitat en tot 
el Ripollès. L’experiència 
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Ripoll vol promoure l’ús d’energies renovables en edificis

prèvia garrotxina ha con-
vertit l’Ajuntament d’Olot 
en el màxim responsable en 
concepte i desenvolupament 
del programa, encara que 
les decisions es prendran 
sobretot des del Comitè de 
Direcció de Projectes que 
integraran els sis municipis, 
coordinats per la fundació 
EuroPACE i supervisats 
per la Diputació de Girona. 
La Comissió Europea ha 
aportat 60.000 euros per 
cobrir la fase de disseny del 
GIDomus, un dels dos únics 
projectes de l’Estat espanyol 
acceptats en la convocatò-
ria European City Facility. 
Durant la presentació tele-
màtica del projecte, l’alcalde 
ripollès Jordi Munell va 
destacar que “Ripoll ja ha 
fet accions per rehabilitar 
edificis del barri vell”, així 
com també va aprofitar per 
justificar l’encaix existent 
entre el projecte i la sensibi-
litat i objectius del municipi 
en matèria de sostenibilitat i 
eficiència.

Ripoll organitza   
un casal esportiu 
de Setmana Santa

Ripoll L’Ajuntament de 
Ripoll i el Consell Espor-
tiu del Ripollès comencen 
aquest dilluns un casal espor-
tiu per a nens i nenes d’entre 
4 i 12 anys. El casal tindrà 
una durada de quatre dies, 
fins a l’1 d’abril, i se cen-
trarà en la pràctica de jocs i 
esports, entre d’altres. Totes 
les activitats es duran a ter-
me al Centre de Tecnificació 
de l’Avellaneda, de 9 del matí 
a 1 del migdia, amb grups 
reduïts per la pandèmia.

Obren la convocatòria 
per demanar ajuts per 
anar a l’escola bressol

Ripoll Des del passat dimarts 
16 de març ja està oberta la 
convocatòria per sol·licitar 
ajuts individuals per assis-
tència a una llar d’infants. 
Aquest ajut engloba els nens 
i nenes de Ripoll d’entre 0 i 
3 anys i cobreix només l’as-
sistència a centres educatius 
de la capital ripollesa. Entre 
les bases per demanar aquest 
ajut hi ha l’obligació d’estar 
empadronat amb una anti-
guitat de mig any i no supe-
rar el llindar de renda fixat.

Xerrades per encarar 
l’educació sexual dels 
infants al Ripollès

Ripoll Les Associacions de 
Famílies d’Alumnes dels 
Centres Educatius de Ripoll, 
conjuntament amb l’Ajunta-
ment i Educació, organitza-
ran unes xerrades per abor-
dar l’educació sexual en els 
infants. Estaran adreçades 
als pares i mares, i se sepa-
raran segons franges d’edat 
en infants de 0 a 6 anys (8 
d’abril), de 6 a 9 (15 d’abril), 
de 9 a 12 (22 d’abril) i de 12 a 
16 (29 d’abril). Totes elles es 
faran en format telemàtic.
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Un passadís es va  convertir l’any 1995 
en un lloc per a l’art. La sala del Ca-
sino de Vic compleix 25 anys oferint 
una programació regular d’exposici-

ons que combina artistes consagrats 
amb nous valors, la major part oso-
nencs. L’aniversari se celebra aquests 
dies amb una mostra antològica que 

també homenatja l’aparellador i in-
teriorista vigatà Jaume Cabeza, autor 
de la transformació de l’espai, que va 
morir l’any passat. 

25 anys d’art al Casino de Vic
La sala, resultat de la transformació d’un passadís, ho celebra amb una antològica d’artistes que hi han exposat

Vic

Jordi Vilarrodà

Va ser fa 25 anys. La junta 
del Casino de Vic que presi-
dia en aquell moment Jaume 
Ortiz va emprendre una 
reforma en què la mirada 
artística hi va ser molt pre-
sent. El pintor Josep Vernis 
va intervenir a la Sala Ver-
daguer, que des de llavors 
està decorada amb els seus 
murals. I paral·lelament, es 
va decidir habilitar un espai 
permanent per a exposicions 
aprofitant el llarg passadís 
d’accés a la Sala Modernista. 
Jaume Cabeza, aparellador i 
interiorista, que llavors era 
membre de la junta, es va 
encarregar de la transfor-
mació. Des de llavors, no ha 
parat d’acollir exposicions, 
com la que s’hi pot veure 
des d’aquest divendres i que 
recull obres de 24 artistes 
que des de l’any 1995 han 
passat pel Casino. Amb el 
títol de “Sobre blanc tot fun-
ciona” –les parets i sostre 
blancs de la sala són el seu 
element identificador– és 
també un homenatge a 
Jaume Cabeza, que va morir 
l’any passat. 

“Quan hi ha entitats que 
fan una aposta tan decidi-
da per la cultura, s’ha de 
fer”, explica la crítica d’art, 
comissària d’exposicions i 
professora Ana M. Palomo, 
que va ser la primera res-
ponsable de programació 
de la sala. “Jo sabia d’on 
podia treure material per fer 
exposicions”. Per començar, 
de l’Escola d’Art, que tenia 
entre els seus docents diver-
sos artistes, i que era planter 
de noves generacions. “Els 

Tres comissaris n’han portat el ritme

Vic La regularitat de la sala no hauria estat 
possible sense els comissaris que han selec-
cionat els artistes. En 25 anys, n’hi ha hagut 
tres que han dut a terme aquesta tasca. 

D’esquerra a dreta, a la fotografia, Ana M. 
Palomo (de 1995 a 2004), Natàlia Pérez (de 
2004 a 2009) i Ernest Crusats (de 2009 fins a 
l’actualitat). De fons, l’exposició antològica 
inaugurada divendres. 
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L’Ateneu debat sobre la postpandèmia
Vic Humanisme, ciència i societat en temps de la postpan-
dèmia són els eixos del cicle de conferències que ha ence-
tat l’Ateneu de Vic al Casino. Dijous va tenir lloc la prime-
ra de les tres sessions programades, amb un diàleg entre 
Marc Sureda, historiador i conservador del Museu Episco-
pal de Vic, i Joaquim Pla, físic i professor de la UVic-UCC, 
responent a la pregunta “La ciència (també) és cultura?”, 
moderats per la periodista científica Núria Jar (a la foto-
grafia). La propera sessió tindrà lloc el 29 d’abril i tractarà 
sobre els efectes de la pandèmia en els malalts oncològics, 
entre la psicòloga Tània Estapé i Cristina Herrera, activista 
d’Osona contra el Càncer. El cicle culminarà el 27 de maig 
amb un col·loqui sobre les perspectives ètiques entorn de 
la Covid-19 entre els filòsofs Joan Manuel del Pozo i Ester 
Busquets. 
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A punt per al canvi    
de junta al Casino
Vic Els socis del Casino han 
avalat l’única candidatura 
que es presenta a les elec-
cions per renovar la junta 
de l’entitat, encapçalada 
per l’editora Montse Ayats. 
Divendres, ella i el president 
actual, Enric Comas, van 
escenificar el traspàs. Comas 
va recordar els gairebé 175 
anys d’història del Casino, 
“com capes que es sobrepo-
sen”, i Ayats va manifestar el 
seu “respecte i il·lusió” per 
representar l’entitat. 

de fora de la comarca van 
ser minoria, hi havia noms 
de sobra a Osona”, diu Palo-
mo. Natàlia Pérez, que li va 
agafar el relleu, va introduir 
la fotografia en les exposi-
cions. I Ernest Crusats, el 
comissari actual, ha recollit 
el que estan fent “les noves 
generacions de la plàstica”. 
Crusats destaca que cada 
artista disposa “d’un mun-
tador professional” a l’hora 
de preparar l’exposició i de 
difusió, de la qual es fa càr-
rec el mateix Casino. “És un 
orgull íntim ser el comissari 
d’aquest espai”, explica. En 

un moment de canvi de junta 
al Casino, tant el president 
sortint, Enric Comas, com 
la que serà nova presidenta, 
Montse Ayats, van refermar 
el compromís amb el vessant 
artístic de l’entitat. 

L’exposició actual, selecci-
onada pels tres comissaris, 
recull des d’obra dels crea-
dors consagrats i veterans, 
com Josep Vernis o Joan Fur-
riols, fins a les noves gene-
racions representades per 
noms com els de Marc Badia, 
Marina Raurell o Anna Dot 
–amb una subtil intervenció– 
passant per altres que estan 

en la maduresa creativa com 
Jordi Lafon, Alícia Casadesús 
o Marià Dinarès. Fins a un 
total de 24 creadors, entre els 
quals n’hi ha també dos de 
desapareguts als quals s’ho-
menatja, el fotògraf Xesco 
Jiménez i Aina Roca, que va 
morir d’accident tot just l’es-
tiu passat. L’exposició estarà 
oberta fins al 30 de maig, i 
el proper dia 16 d’abril es 
complementarà amb la taula 
rodona “Jaume Cabeza i la 
ciutat”, que recordarà el ves-
sant cultural, social i profes-
sional de qui va convertir un 
passadís en un espai d’art. 

La sala d’exposi-
cions del Casino 

es va obrir l’any 1995 quan la 
ciutat encara comptava amb 
galeries d’art privades que 
programaven regularment. 
Existia des de feia poc la sala 
d’H, Associació per a les Arts 
Contemporànies, que també 
des de l’àmbit associatiu 
oferia espai als llenguatges 
més avantguardistes, i el 
Col·legi d’Aparelladors, amb 
una interessant trajectòria 
des de la seva antiga seu, a 
la plaça Major. Sense oblidar 
el Temple Romà, espai mag-
nífic però d’una trajectòria 
més irregular, o la Llotja del 
Blat, insuficient com a sala 
pública. El Casino va obrir 
el ventall de creadors que 
disposaven d’un espai digne 
per donar a conèixer la seva 
obra. Un passadís convertit 
en sala, que sobre el seu fons 
blanc (“sobre blanc tot fun-
ciona”, anotat en un dibuix 
de Jaume Cabeza) permetia 
molta flexibilitat. L’existèn-
cia d’uns comissariats esta-
bles va donar continuïtat i 
coherència a les programa-
cions. 

Gràcies a iniciatives com 
la del Casino, es renovava el 
compromís de Vic amb l’art 
contemporani, que ja venia 
de lluny: d’Els Vuit, d’Inqui-
etud o del col·lectiu Òxid de 
Boira. I avui segueix.

Jordi 
Vilarrodà

Compromís de 
la ciutat i l’art
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El ‘carpe diem’ de Guillem Roma
L’Atlàntida va acollir dissabte la presentació de ‘Kiribati’, quart disc del cantant i músic

Vic 

Jordi Vilarrodà

Hi ha qui diu que la sortida 
de la pandèmia portarà a un 
esclat de ganes de viure que 
s’assemblarà als feliços anys 
vint del segle passat. Veurem 
si la predicció es compleix, 
però la presentació de Kiri-
bati, el nou disc de Guillem 
Roma, el vespre de dissabte 
a L’Atlàntida, en semblava 
una premonició. Més ben dit, 
sembla que tota la música 
del cantautor manlleuenc 
estigui feta per a moments 
com aquests. Una invitació 
al carpe diem, malgrat que 
siguem conscients que el 
nostre món no és perfecte.

Per això es diu Kiribati, 
aquest disc, prenent el nom 
del primer país del món 
que –si un imprevist no ho 
impedeix– serà cobert per les 
aigües del mar que l’efecte 
del canvi climàtic està fent 
pujar. Però fins i tot això 
dona a Guillem Roma per 
fer un gir lluminós i dir que 
“serem peixos nedant junts 
sota el mar”, en el tema més 
ambiental d’un disc dominat 
per la mirada cap a Mèxic i 
Cuba. Els dos països, cada un 
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Guillem Roma, amb la resta de músics que el van acompanyar dissabte en aquesta estrena a L’Atlàntida de Vic

d’ells amb una potent tradi-
ció musical, han estat per a 
Roma un referent des que hi 
va viure. Però en aquest tre-
ball són el fonament sobre el 
qual edifica les cançons, que 
en algun cas també deixen 
sentir la influència de l’hava-
nera. Que no és sinó la ree-
laboració des de casa nostra 

del record musical caribeny. 
Una influència que que-

dava clara ja des de l’inici 
amb La posibilidad, que amb 
Sentir-se petit decantava 
més cap al son i en Ya nunca 
lo sabrás cap al bolero, per 
arribar a La profecía, el tema 
que en el disc interpreta amb 
Sílvia Pérez Cruz i que dis-

sabte va fer en companyia de 
la seva germana, una Marta 
Roma tot terreny que tan 
aviat es lluïa al violoncel com 
feia percussions, cors o, en 
aquest tema preciós i inti-
mista, un duet. El públic ja 
estava predisposat quan Gui-
llem Roma va organitzar-los 
en dues veus en No fer tant, 

el tema amb què s’ha donat 
a conèixer el disc i que resu-
meix la filosofia slow que 
l’impregna. Cal deixar temps, 
“buidar-se per tornar-se a 
omplir”. I és ara, en la pandè-
mia, que potser ho hem vist 
més clar. “Aprofitar el que 
tenim”, deia Roma enllaçant 
amb Oasis, el tema següent, o 
la preciosa i despullada Can-
ción de las cosas inútiles, que 
acaben essent les més útils 
de totes. 

Didak Fernández a la per-
cussió i Guillem Plana a la 
guitarra exercien de còmpli-
ces musicals del projecte, i al 
baix, Miquel Sospedra –baixa 
covidiana de darrera hora– 
era substituït per Anthoni 

Da Cruz, molt solvent en 
unes cançons que no havia 
pogut ni assajar. Ara més que 
mai, els músics fan miracles 
per salvar els concerts. I en 
aquest calien, perquè era una 
estrena. El concert es va cen-
trar en el nou disc (només 
amb l’excepció d’El teu llit) i 
fins al final no va recuperar 
temes coneguts com Conne-
xions i, és clar, Despedida per 
dir adeu. Deixant un somriu-
re, encara que ara s’amagui 
rere la mascareta. 

Preparant el Festival Nits a Vic...
Vic A la carpa koi, un peix ornamental d’origen asiàtic, se li ator-
guen els atributs de la paciència i la resistència. I per aquest motiu 
l’ha escollit com a símbol el Festival Nits de Cinema Oriental de 
Vic, que aquest diumenge presentava a L’Atlàntida l’edició d’en-
guany, la divuitena, que tindrà lloc entre els dies 20 i 25 del proper 
mes de juliol. Les carpes neden contra corrent amb determinació, 
i així ho fan els organitzadors del certamen, que ja l’any passat va 
ser un dels primers festivals de cinema que es va celebrar, després 
del confinament. El festival ha obert les inscripcions de pel·lícules i 
curtmetratges, que es poden fer fins al dia 21 de maig a la platafor-
ma Festhome, però ja va avançar tres títols d’aquesta edició: Shock 
Wave 2, un film d’acció de Hong Kong que es projectarà en la Nit 
Movistar+; The Secret Zoo, una producció de Corea del Sud en to de 
comèdia, i Tokyo Dragon Chef, un film japonès que barreja els dos 
registres. A la fotografia, el director del festival, Quim Crusellas, i 
la regidora de Cultura, Susagna Roura, en la presentació. 
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La influència 
musical del disc 
mira cap a Cuba   

i cap a Mèxic

... i organitzant el Festival EnCanta a Roda
Roda de Ter Un total de 13 concerts integren la programació del 
quart Festival EnCanta, que tindrà lloc a Roda de Ter entre els dies 
13 i 16 del proper mes de maig. El festival torna a les seves dates 
habituals després que l’edició de l’any passat s’hagués d’ajornar al 
mes de setembre. La voluntat, però, és la mateixa: la d’acostar al 
públic propostes de qualitat en escenaris diversos de Roda. “La pro-
gramació d’enguany és la més eclèctica i diversa que hem proposat 
mai”, va dir Jaume Salés, tècnic de Cultura, en la presentació que 
va fer al costat de Roger Canadell, regidor de l’àrea (a la fotogra-
fia). Alba Carmona, Les Cruet, Pau Alabajos, Ariana Abecasis, Lia 
Sampau, Maria Jaume, Gerard Aledo o Magalí Sare formen part del 
cartell del festival. Els escenaris que s’han escollit són la Casa Cul-
tural 1 d’Octubre, els jardins de la Fundació Miquel Martí i Pol, el 
Museu de l’Esquerda i Can Grau, al camí de Malars, que s’incorpora 
per primer cop a la programació. Les entrades anticipades són a 3 
euros per concert, i hi ha un abonament total de 28 euros. 
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Ramon Llull a ritme de jazz
El quartet de Manel Camp i l’actor Joan Crosas porten Llull al Festival BBVA de Música Religiosa 
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Joan Crosas, en primer terme, amb els músics del quartet dirigit per Manel Camp (a l’esquerra, al piano)

17è Festival BBVA de 
Música Religiosa de 
Vic. ‘Art’. Manel Camp 
Quartet i Joan Crosas. 
Església de l’Escorial, 
Vic. Dissabte, 27 de març 
de 2021.

Vic

Montserrat Rius

Per si algú tenia dubtes, 
dissabte al vespre va quedar 
ben palès que Ramon Llull i 
el jazz no són només incom-
patibles, sinó que formen 
una parella agermanada i 
brillant. Manel Camp, músic, 
compositor i pedagog, va 
compondre l’any 2016 una 
obra musical inspirada i 
basada en textos de Ramon 
Llull. Va voler així participar 
en els actes d’homenatge a la 
figura del gran savi en el 700 
anys de la seva mort. L’art 
del filòsof, obra escrita per 
convertir infidels, radiografi-
at per entendre, comprendre 
i gaudir dels nou principis 
fonamentals de l’art. 

I així va ser com la trom-
peta i l’ugel ens van cantar la 
bondat i van exhibir el seu 

poder; que la bateria ens va 
recordar a cada moment la 
voluntat de no oblidar que la 
música és un camí de saviesa; 
que el contrabaix és la virtut 
més pregona per cercar la 
veritat, que el so del piano 
representa l’eternitat que 
no mor mai, que la paraula 
pot ser la grandesa de l’àni-

ma i que la glòria d’aquest 
espectacle es deu a Manel 
Camp Quartet i Joan Crosas. 
Quatre músics reputats i 
reconeguts que ens van fer 
somiar i gaudir. Tots quatre 
en van ser els protagonistes. 
Sincerament, no sabria quin 
triar. El ritme ininterromput, 
abassegador, de la bateria de 

Lluís Ribalta; l’amanyaga-
ment de la corda, del compàs 
que acaronava el contrabaix 
d’Horacio Fumero; el so net, 
transparent, celestial de 
l’ugel i la trompeta de Matt-
hew Simon, i el sempre, únic 
i irrepetible, piano de Manel 
Camp ens van fer anar d’un 
a l’altre sense parar, merave-

‘Stabat Mater’ amb Nàiades, a Casserres
Les Masies de Roda El monestir de Sant Pere de Casserres va ser 
l’escenari del tercer concert del Festival de Música Religiosa de Vic 
amb la coral Nàiades dirigida per Ferran Albrich, Eudald Dantí a l’or-
gue, Judit Muñoz, soprano, i Laura Vila, mezzosoprano. En el progra-
ma, dues obres: la Messe Basse de Gabriel Fauré, una missa petita, tal 
com la definia el seu compositor, lluminosa, preciosa, carregada de 
tendresa, especialment en alguns fragments del Sanctus i el Kyrie; i 
l’Stabat Mater de Pergolesi, el dolor de Maria davant l’agonia i mort 
del seu fill. Una obra d’una gran espiritualitat. L’execució per part 
del cor femení, de la soprano i la mezzosoprano, acompanyats per 
Eudal Dantí, va ser impecable, amb molt bona afinació i dicció. Vam 
viure moments bellíssims amb les dues solistes cantant alhora i, 
especialment, amb l’Amén, on ja hi intervenien totes les veus. Clar i 
excel·lent sonoritat de l’orgue i encertadíssima direcció. És el primer 
concert de celebració dels seus 20 anys. L’últim, el dels focs artifi-
cials, està previst per a finals d’any amb l’estrena d’una obra de Jordi 
Domènech per tancar aquest aniversari. Llarga vida. M.R.
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L’exposició “Mask”, de 
Víctor Castelo, s’obre 
a la galeria Tres-e-u

Vic La galeria Tres-e-u de Vic 
inaugura aquest dimecres 
l’exposició “Mask”, amb obra 
del fotògraf vigatà Víctor 
Castelo. La mostra reflexiona 
sobre el paper simbòlic de les 
màscares, element que apa-
reix gairebé al mateix temps 
que l’autoconsciència, i que 
el fotògraf explica a través de 
referències que van des de 
Dalí fins a La casa de papel.  
L’exposició quedarà oberta 
a la sala de la plaça Gaudí a 
partir de les 7 de la tarda. 

llats, bocabadats i seguint el 
ritme amb els peus, el cap i 
el cor. Per arrodonir-ho, l’en-
cisadora veu de Joan Crosas, 
tot recitant textos de Llull, 
una veu hipnòtica, clara, fer-
ma, amb aquella dicció que 
no et fa perdre ni una coma. 

Un grup per fer-ne reverèn-
cies. 

El panorama jazzístic cata-
là guanya, amb ells, un graó 
més cap a la perfecció amb 
aquest espectacle innova-
dor, agosarat, contemporani 
i d’una altíssima qualitat. 
Un jazz i unes paraules per 
no perdre-se-les. I encara 
hi podríem afegir la part de 
l’espectacle de circ que for-
mava part de l’estrena i que 
enguany amb aquest format 
no va ser possible. Música, 
moviment, paraula. I ja està 
tot dit. 

Tres concerts més
Vic El 17è Festival BBVA 
de Música Religiosa conti-
nua aquesta setmana amb 
tres concerts més. Aquest 
dilluns, amb el violoncel-
lista Daniel Claret; dimarts, 
amb el duet Hirundo Maris 
(Arianna Savall i Petter 
Udland Johansen), i dime-
cres, amb el quartet Ensem-
ble Exclamatio. Tots tres a 
l’església de l’Escorial, a 2/4 
de 9 del vespre. 

Montse Vall-llovera exposa a Centelles
Centelles Amb la sorpresa de trobar una bona quantitat de ven-
talls pintats i personalitzats, creats expressament per a l’ocasió, 
es va obrir divendres a Centelles la mostra de Montse Vall-llo-
vera al Niu del Palau. Sota el títol de “Fleurs et couleurs”, hi 
predominen els motius florals i els colors molt ben distribuïts 
donen vida als quadres. L’alcalde, Josep Paré, es va mostrar 
molt sorprès i content “de la qualitat dels quadres exposats”. 
Per a la regidora de Cultura, Anna Chávez, el Niu del Palau 
“compleix amb el seu objectiu de promocionar la cultura”. Vall-
llovera, que havia viscut a Centelles, considera “un gran plaer” 
poder-hi exposar finalment. La pandèmia va anar posposant la 
inauguració que ja s’havia de fer quan hi havia la sala del carrer 
Jesús, a Can Giol. Vall-llovera, que es va definir com a “pràctica-
ment autodidacta”, busca en la seva obra “la bellesa de les flors 
i els seus colors des del meu punt de vista”. L’exposició es podrà 
visitar fins al dia 18 d’abril. L’autora és nascuda a Rajadell, de 
jove va viure uns anys a França i ha viscut a Aiguafreda, i Vic 
esta vinculada amb Centelles perquè hi viuen els seus fills. J.P. JO
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Camins de guerra... i de turisme
La Vall de Camprodon proposa tres rutes ludificades per descobrir el patrimoni militar de diferents etapes 

Camprodon

Isaac Muntadas

L’aposta de les valls del 
Ripollès per un turisme 
familiar que interactuï amb 
el patrimoni cultural, histò-
ric i natural del territori és 
total. Fa uns dies es presen-
tava el projecte “Anar fent”, 
del Met de Ribes, i un mes 
després ha estat el torn de 
la presentació de “Camins i 
batalles: episodis del patri-
moni militar de la Vall de 
Camprodon”. Un projecte 
que va iniciar-se a finals del 
2016 per la Mancomunitat de 
la Vall de Camprodon, com a 
soci de l’Agrupació Europea 
de Cooperació Territorial del 
País d’Art i Història Trans-
fronterer de les valls cata-
lanes del Tec i del Ter, en el 
marc del Patrimc@t. Aquest 
projecte té un pressupost 
de 60.000 euros, 39.000 dels 
quals estan finançats per 
fons europeus Feder.

El projecte “Camins i 
batalles” vol fer visitable 
el patrimoni militar de la 
Vall de Camprodon per 
mitjà de rutes ludificades, 
relats divulgatius i elements 
transmèdia. Sílvia Caselles, 
de l’empresa Iternatura, va 
explicar que han aprofitat 
tres rutes de senderisme 
existents on s’hi integren 
elements militars de l’edat 
mitjana, moderna i contem-
porània i que contenen uns 
relats divulgatius amb dinà-
miques d’interacció i desco-
berta. 

El logotip del projecte és 
una explosió “d’un petard o 
de joia” amb dues persones 
caminant. Per jugar als tres 
jocs dels itineraris cal anar a 
la web app. Tot seguit, s’obre 
una carta on s’explica la his-
tòria i apareixen els punts 
per on s’ha de caminar. En 

Sant Vicenç de Torelló repassa els   
30 anys de la recuperació del Divino

Sant Vicenç de Torelló Durant aquesta setma-
na i el proper cap de setmana encara es poden 
veure al casal i al casal de la gent gran de Sant 
Vicenç les exposicions que recorden els 30 anys 
de la recuperació del Contrapàs Llarg, El Divi-
no, una peça d’origen medieval que va quedar 
en l’oblit durant bona part del segle XX. Aquest 
és el segon any que a causa de la pandèmia no 
es pot representar i a banda de les mostres foto-
gràfiques, aquest dissabte de rams a l’hora en 
què s’hagués interpretat va sonar la música pels 
altaveus del centre del poble. També es pot veu-
re un documental retrospectiu a YouTube i els 
més petits poden jugar als jocs interactius que 
s’han creat per a l’ocasió vinculats a un conte 
que explica la història de la peça.
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La darrere època    
de la revista ‘El Ter’, 
en format digital

Manlleu La Diputació ha 
digitalitzat una nova capça-
lera de l’hemeroteca local 
de Manlleu. Es tracta de la 
revista El Ter: revista de la 
terra, de la indústria i de les 
arts, la darrera capçalera de 
titularitat municipal amb 
finalitats informatives. Es pot 
consultar al repositori “Tren-
cadís: fons locals digitalitzats 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals”. Es poden con-
sultar els números des de la 
seva aparició, l’abril de 1996, 
fins al desembre de 2015.

aquests check points, el joc et 
fa una pregunta, et proposa 
resoldre un trencaclosques 
o, senzillament, ja et dona 
la recompensa només per 

arribar-hi. Per complementar 
l’aplicació, es pot adquirir 
un mapa-guia a l’oficina de 
turisme de Camprodon. Tam-
bé s’han fet unes fotografies 

de 360 graus de llocs emble-
màtics perquè les persones 
que no hagin estat a la vall 
“tinguin ganes de venir”.

La web app també té una 

GUERRA MODERNA

La batalla de Campro-

don a les planes de 

Llanars (segle XVII) 

El protagonista de la 
història, situada en ple 
segle XVII, és un mem-
bre del sometent que 
va participar a la batalla 
de Camprodon el 1658. 
Representa que escriu a 
la seva mare per explicar-
li les penúries. La ruta 
és de 3,7 quilòmetres i el 
recorregut es pot cobrir 
amb entre una hora i mit-
ja i dues hores.

GUERRA CIVIL

La Guerra Civil espa-

nyola i el camí de la 

retirada (segle XX)

La xicota d’un soldat 
republicà que fa el camí 
de la retirada li explica el 
seu pas per Coll d’Ares. 
Es calcula que hi van pas-
sar entre 85.000 i 95.000 
persones entre el gener i 
el març de 1939. Durant 
el camí, uns testimonis 
t’expliquen històries. 
Aquesta ruta té 14 quilò-
metres i es completa en 
unes quatre o cinc hores.

connexió amb Instamaps 
en què, segons explicava la 
tècnica del projecte, Alícia 
Guillaumes, s’hi poden geo-
localitzar tots els vestigis del 
patrimoni militar de cada 
època, ordenats en diferents 
blocs com, per exemple, el 
búnquers, els castells, els 
jueus durant la Segona Guer-
ra Mundial, els hospitals dels 
refugiats, la residència de 
Juan Negrín o els accidents 
d’avió. El president de la 
Mancomunitat, Pedro Cabre-
ro, va agrair la feina de totes 
les persones que han fet pos-
sible aquest projecte, inclòs 
l’anterior president, Xavi 
Juncà, i va recordar “que les 
fronteres són artificials i el 
que importen són les perso-
nes. El patrimoni militar són 
pedres i al darrere hi ha les 
persones que van patir”. El 
joc ja està actiu i només calen 
tres coses: un mòbil, ganes 
de caminar i de conèixer la 
història. 

LES TRES RUTES

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Autors del projecte i alcaldes de la Vall de Camprodon, divendres a la presentació a Camprodon, que també es va poder seguir en línia

GUERRA MEDIEVAL

El castell de Rocabru-

na i el setge de la fam 

(segle XI) 

El fill del senyor de Roca-
bruna escriu al seu pare 
durant un assetjament 
dels sarraïns demanant-
li ajuda i consol. Una de 
les qüestions a resoldre 
serà quina arma es feia 
servir per atacar un cas-
tell des de la distància. La 
catapulta és la resposta 
correcta. La ruta és d’uns 
700 metres i es pot recór-
rer en una mitja hora.
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Vic

Miquel Erra

En Pau i la Laia passen un 
cap de setmana a casa dels 
oncles, a pagès, on entre 
d’altres tindran l’oportunitat 
de veure néixer un vedell. 
Mentre els infants lectors 
segueixen les peripècies 
d’aquests entranyables ger-
mans literaris, també podran 
aprendre que una vaca adulta 
pesa entre 600 i 700 quilos; 
que tenen un camp de visió 
molt ampli, de 330 graus; que 
poden pujar escales, però no 
saben baixar-les; que beuen 
més de 100 litres d’aigua al 
dia, o que el part d’un vedell 
pot durar entre dues i tres 
hores. Aquest doble nivell 
de lectura és l’atractiu dels 
dos primers títols d’una nova 
col·lecció d’“En Pau i la Laia” 
que acaba de publicar Eumo 
Editorial, Neix un vedell i 
Cuidem les gallines. Es tracta 
d’una edició ampliada amb 
els coneixements i les curio-
sitats que hi ha aportat Imma 
Puigcorbé, pagesa i format-
gera de Mas El Lladré, de les 
Llosses. L’objectiu, a banda 
de fomentar l’hàbit de lec-
tura entre els més petits, és 
posar en valor la vida rural. 

La presentació d’aquests 
dos nous títols es va escenifi-

dibuixats pel traç de la nino-
taire Pilarín Bayés, tenen ara 
l’oportunitat de contribuir, 
també, a posar en valor la 
vida rural. A ritme de ron-
dalla, Palacín va aprofitar 
per demanar a la directora 
d’Eumo Editorial que la nova 
col·lecció recuperi altres 
contes d’en Pau i la Laia rela-
cionats amb animals, com els 
conills, els pollets, les mones 
o els esquirols. Montse Ayats 
va respondre anunciant la 
publicació de dos nous títols 
de cara a la tardor. 

L’acte va comptar amb la 
mestra Clara Guindolain, de 
Sant Pere de Torelló, que va 
llegir part d’un dels contes. 
També ella va reconèixer 
que, avui, “els mestres ens 
trobem que hi ha molta 
canalla que no han vist mai 
una vaca. I això a la comarca 
d’Osona!”. Al final es van sor-
tejar entre els nens i nenes 
presents els tres dibuixos 
que Pilarín Bayés va anar 
dibuixant durant els parla-
ments. “Vull agrair la feina 
de les tres autores per con-
tribuir a fomentar l’hàbit de 
la lectura en edats precoces 
i endinsar-los en l’aventura 
del coneixement”, va reblar 
el rector de la UVic, Josep-
Eladi Baños, que no es va 
voler perdre la presentació.

car dijous passat, al claustre 
de la Casa de Convalescència, 
en un acte familiar i partici-
patiu, titulat “En Pau i la Laia 
aprenen paraules del món de 
pagès”, emmarcat dins dels 
preàmbuls de Sant Jordi que 
organitza la UVic-UCC. En el 
torn de paraules, Puigcorbé 
va destacar que va proferir 
un “sí rotund” quan li van 
proposar de participar del 
projecte. “Tinc la sort que he 

nascut a pagès i això, actual-
ment, molta canalla ja no ho 
poden dir; ni ells, ni els seus 
pares, ni els seus avis”. És per 
això que, segons ella, “es va 
perdent la cultura de pagès, 
una cultura popular que crec 
que aporta uns valors”, va 
remarcar Puigcorbé, molt 
activa a les xarxes socials, 
a través de les quals “tam-
bé busco aquest feed-back 
amb la gent de ciutat”. La 

llossenca va voler destacar 
el realisme que traspuen les 
històries d’en Pau i la Laia: 
“És tot verídic; tal com passa 
a pagès”, va certificar amb un 
somriure.

Després de més de 30 anys 
de singladura i una cinquan-
tena de títols a les espatlles, 
en Pau i la Laia, sorgits de 
la imaginació de les mestres 
osonenques Adelina Palacín 
i Assumpta Verdaguer, i 

En Pau i la Laia, a pagès
Eumo Editorial recupera dos contes dels històrics personatges per a una nova col·lecció 
que posa en valor la vida rural, amb l’assessorament d’Imma Puigcorbé, de les Llosses

Ripoll

Jordi Remolins

Núria Perpinyà va néixer 
entre les muntanyes que 
encloten la vila de Ribes de 
Freser, en una família que 
ha treballat i viscut del món 
de la neu. Explica que “vam 
venir al món amb esquís als 
peus, però a mi m’agrada 
l’estiu i la calor”. Per això 
sempre ha estat molt de 
pantalons curts, i ara, just al 
llindar dels 40 anys, ha tirat 
endavant un projecte dife-
rent del que marca el seu dia 
a dia com a tècnica del Pla 
de Desenvolupament Comu-
nitari de l’Ajuntament de 
Ripoll, el municipi on viu des 
de ja fa temps, també enclo-
tat entre muntanyes. De fet, 
arran de la combinació dels 
seus dos pobles s’autodefi-
neix com a “ribepollesa”.

La iniciativa ha suposat 
“tirar-me a la piscina en una 
època difícil”, diu Perpinyà, 

però alhora un repte marcat 
per la recerca del km 0. Ella 
mateixa dibuixa els shorts, 
busca el patronatge, va a la 
fàbrica a comprar la tela i 
amb la col·laboració d’una 
molt bona amiga, Marta 
Vilar, que és dissenyadora 
tèxtil, fan els shorts de mos-
tra que acaben fabricant-se 
en un taller de Torelló. Paral-
lelament ha creat la marca 
13 del 6 by Núria Perpinyà, 
basant-se en la data del seu 
naixement, fent els tràmits 
legals per poder-la vendre, 
fotografiant-se amb les pri-
meres mostres, i encarregant 
el logo i embalatge a la tam-
bé ripollesa Anna Colomer. 

La idea amb què treballa 
Perpinyà és fer petites pro-
duccions, però cuidades al 
detall: “Compro la roba que 
m’agrada i no miro quantes 
unitats en sortiran. Si en són 
quatre bé, i si en són vuit 
també, perquè sobretot bus-
co exclusivitat”, especifica. 

També pretén que siguin 
shorts aptes per a totes les 
dones i així ho indica a l’eti-
queta, independentment de 
les dimensions corporals.

Els primers shorts estan a 
punt de sortir a la venda, a 
través d’e-commerce, un web 
personal, l’Instagram Shop i 
també tres o quatre botigues 
físiques del Ripollès que ja 
s’hi han interessat. 

La resposta de la gent que 
ja ha vist la proposta a través 
de les seves xarxes socials 
“és molt bona, m’animen i 
fins i tot em fan les primeres 
comandes”. El projecte s’està 
coent a foc lent, en part per 
les circumstàncies del con-
finament per la pandèmia, 
però també perquè s’ho pren 
com un hobby, sense pressió 
“perquè si he de patir ja no 
m’agrada”. Inicialment els 
shorts estan destinats al 
públic femení, però també 
està treballant en una línia 
de gorres unisex.

La “ribepollesa” Núria Perpinyà ha creat una marca de roba 
per llançar la seva pròpia línia de pantalons curts

‘Shorts’ de km 0

Puigcorbé: “Es 
va perdent la 

cultura de pagès 
entre la canalla”
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Adelina Palacín i Pilarín Bayés, dues de les ‘mares’ d’en Pau i la Laia, dijous durant l’acte a la Casa de Convalescència

Núria Perpinyà, exhibint un dels models que ella mateixa ha dissenyat



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: 6-4-21.

Teatre

Àries de reservat

De Marc Rosich Cia. Elena Martinell

Adults
10 d’abril 2021 a les 19.00

12 anticipada

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig. Entreu a: www.el9nou.cat
Sorteig: 6-4-21.

Guanyador: Alfons Panadès,
de Vic

Guanyadora: Assumpta Campdelacreu,
de Sant Julià de Vilatorta

Guanyadors del sorteig del mes de març

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet a taquilles.
Tarifa entrada general 18

Teatre

HORARIS
Divendres 2 d’abril

i diumenges 11 i 18 d’abril
Inici de la representació: 18.30h

Teatre de La Passió d’Olesa
(pl. de l’Oli, s/n - Olesa de Montserrat)

La Passió d’Olesa de Montserrat

Una versió especial d’1h 15’ que concentra tota la 
intensitat i emotivitat d’un espectacle amb cinc segles 
d’història, en un format adaptat al moment actual.

Et sorprEndrà!
torna a gaudir dEl tEatrE amb amics 
o En família!

Oferta
subscriptors

Sorteig d’entrades gratuïtes. 
www.el9nou.cat Sorteig: 6-4-21.

Oferta
subscriptors

Sorteig d’entrades gratuïtes. 
www.el9nou.cat Sorteig: 6-4-21.

PromocióOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’un decantador de vi + un set d’obridors.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 6-4-21.

T’apassiona
el món del vi?

Gaudeix dels teus millors vins,
amb els lots d’un decantador amb suport de fusta
i un set d’obridors que et regala
Converteix-te en un autèntic sommelier!

SorTeig
eSpecial

Dilluns, 29 de març de 202142
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GODZILLA VS KONG

EUA 2021. Dir. Adam Wingard. 
Amb Kyle Chandler. Ciència-
ficció. Godzilla i Kong, dues de les 
forces més poderoses d’un planeta 
habitat per tota mena d’aterridores 
criatures, s’enfronten en un 
espectacular combat que sacseja 
els fonaments de la humanitat. 
Monarch s’embarca en una missió 
d’alt risc i posa rumb cap a territoris 
inexplorats per descobrir els orígens 
d’aquests dos titans, en un últim 
esforç per tractar de salvar dues 
bèsties que semblen tenir les hores 
comptades sobre la faç de la Terra.

LIBERTAD
Espanya 2021. Dir. Enrique 
Urbizu. Amb Bebe i Isak Férriz. 
Western. Ambientada a Cadis en 
els primers anys del segle XIX. La 
protagonista, Lucía La Llanera, 
després de gairebé dues dècades 
tancada acusada de bandolerisme, 
és alliberada al costat del seu fill 
Juan, a qui va donar a llum a la 
presó. La seva llibertat durarà poc, 
perquè la mare i el fill es veuran 
inclosos en una guerra oberta 
dirigida pel governador de Cadis 
contra els bandolers de la zona.

TOM Y JERRY

EUA 2020. Dir. Tim Story. Amb 
Cloë Moretz. Animació. Tom i 
Jerry, el gat i el ratolí més populars 
de la història de l’animació, tornen 
a retrobar-se. Però aquesta nova 
adaptació és en una ubicació 
diferent, ja que Jerry s’ha instal·lat 
en el millor hotel de Nova York, 
que està preparant “les noces 
del segle”. L’arribada del ratolí 
provoca certs inconvenients 
que poden arruïnar aquest 
gran esdeveniment. Per això, 
Kayla, la planificadora d’aquest 
esdeveniment, decideix contractar 
Tom per atrapar Jerry. D’aquesta 
manera, comença una batalla 
sense límits entre el gat i el ratolí 
que podria destruir la carrera de 
Kayla, les noces i, fins i tot, l’hotel. 
Mescla d’imatge real i animació.

UN EFECTO ÓPTICO
Espanya 2020. Dir. Juan 
Cavestany. Amb Carmen Machi 
i Pepón Nieto. Comèdia. Alfredo 
i Teresa són un matrimoni de 
Burgos que viatja a Nova York amb 
la intenció de desconnectar i fer 
tots els plans que surten a la guia. 
Però només d’aterrar comencen a 
percebre senyals, subtils i no tant, 
que en realitat no són a la ciutat 
que els van vendre a l’agència. On 
són doncs? 

Pel·lícules

Dilluns 29

Campdevànol. Cicle de 
Cinema Drets de les Dones. 
Projecció de Les costures de 
la pell. Auditori Centre Cívic 
La Confiança. 19.00.

Vic. XVII Festival de Música 
Religiosa de Vic. Concert 
de Daniel Claret, violoncel. 
Església de l’Escorial. 20.30.

Dimarts 30

Moià. Tertúlia literària. De 
la novel·la Nosaltres en la 
nit, de Kent Haruf, a càrrec 
de la filòloga Teresa Arnal. 
Biblioteca de Moià. 19.30.

Vic. Mira, toca, olora i 
escolta l’art en família. 
Proposta de visita familiar 
on descobrireu que les 
obres d’art no només es 
poden gaudir amb la vista, 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 

sinó també amb la resta de 
sentits i que, a través d’ells, 
es pot fer un viatge en el 
temps i traslladar-nos a l’edat 
mitjana. Museu Episcopal. 
10.30-11.30.

Visió romànica. Un 
aprofundiment en el romànic 
català que culmina amb la 
pujada al campanar romànic 
més alt de Catalunya. Museu 
Episcopal. 11.30-13.00.

XVII Festival de Música 
Religiosa de Vic. Concert 
d’Hirundo Maris. Església de 
l’Escorial. 20.30.

Dimecres 31

Castellterçol. Club de 
lectura. Primavera, estiu 
etcètera, de Marta Rojals. En 
línia. 19.30.

Vic. Mira, toca, olora i 

escolta l’art en família. 
Proposta de visita familiar 
on descobrireu que les 
obres d’art no només es 
poden gaudir amb la vista, 
sinó també amb la resta 
de sentits i que, a través 
d’ells, es pot fer un viatge 
en el temps i traslladar-nos 
a l’edat mitjana. Museu 
Episcopal de Vic. 10.30-
11.30.

Visió gòtica. Una visita 
on ens endinsarem en la 
meravellosa col·lecció de 
gòtic català i en el claustre 
i els retaules de la catedral 
de Vic. L’art, el patrimoni, el 
museu i la ciutat dialogaran 
per mostrar-te alguns 
dels seus secrets més ben 
amagats. Museu Episcopal de 
Vic. 11.30-13.00.

Inauguració de l’exposició 
“Mask”, del fotògraf Víctor 
Castelo. Galeria fotogràfica 
Tres-e-u. 19.00.

XVII Festival de Música 
Religiosa de Vic. Concert 
Ensemble Exclamatio amb 
Oleguer Aymamí, violoncel 
barroc. Església de l’Escorial. 
20.30.

Farmàcies

EsGLésIA DE L’EsCOrIAL
VIC
 
Dilluns, dimarts i dimecres, 
XVII Festival de Música 
Religiosa de Vic

Vic

✚FARGAS

C. Bisbe Morgades, 25 | 

dia 29

✚ARUMÍ

Pl. Divina Pastora, 5 | dia 30

✚URGELL

Rbla. Hospital, 18 | dia 31

roda de Ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dies 29, 30 i 

31

st. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 29, 30 

i 31

Tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dies 29, 30 i 31

Torelló

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 29

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 30

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 31

Manlleu

✚MARTA

Av. Roma, 100-102 | dia 29

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 30

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 31

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 30

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 31

sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 29

ripoll

 ✚ROCA

Ctra. Barcelona, 38 | dies 

29, 30 i 31

st. Joan Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 29, 

30 i 31

CArTELLErA

rIPOLL  Dilluns

Comtal Tom i Jerry 18.00

VIC  Dilluns i dimarts

Sucre Tom i Jerry 16.20 i 20.00
 Tom y Jerry 14.50 i 18.15
 Libertad 15.45 i 19.45
 Godzilla vs Kong 16.05, 17.45 i 20.05
 Monster Hunter 15.45, 17.45 i 20.10
 Nomaland 16.10 i 18.25
 Nomaland (VOSE) 20.05
 Los traductores 15.35 i 19.45
 Inmune 20.30
 El padre 20.25
 Relic 18.15
 Minari. Historia de mi familia 18.15
 Raya y el último dragón 17.55
 Raya i l’últim drac 15.50
 Raya i el último dragón (3D) 17.35

VIC  Dimarts Dijous

L’Atlàntida Smuggling Hendrix (VOSC) 20.00 (Cineclub Vic) -
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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

Entrada de l’Ajuntament. 
Exposició de l’escultura de 
la font de la plaça Clavé i 
explicació. Horari: de dilluns a 

divendres de 8.00 a 15.00 i de 16.00 

a 19.00.

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 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.

Tona

Centre d’Interpretació del 
Camp de les Lloses. Exposició 
“Caput aut navis. A cara 
o creu”. Horari: de dimarts 

a divendres de 10.00 a 14.00 i 

dissabtes i diumenges d’11.00 a 

14.00. Fins al 29 d’agost.

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.

Centelles

Biblioteca La Cooperativa. 
Exposició “Quan parles fas 
màgia”, del Voluntariat per la 
Llengua. Horari: el de la biblioteca. 

Fins al 29 de març.

Sala d’exposicions Niu del 
Palau. Exposició “Fleurs et 
couleurs”. Pintures de Montse 
Vall-llobera i Clapés. Horari: 

dissabtes de 18.00 a 20.00 i festius de 

12.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00.

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

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.

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.

Ripoll

Biblioteca Lambert Mata. 
Exposició “Tabú. El món de la 
sexualitat i les emocions en la 
infància”, de l’Associació Reach. 
Horari: el de la 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.

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 tres-e-u. 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.

Galeria tres-e-u. Exposició 
“Mask”, de Víctor Castelo. 
Horari: dilluns, dimecres i 

divendres de 17.00 a 20.00 i 

dimarts, dijous i dissabtes de 10.00 

a 13.00. Dies 2 i 5 d’abril tancats. 

Del 31 de març al 21 d’abril.

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 el muralista 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.

Museu de la Torneria. 
Exposició “Fulles. Un món 
extraordinari”, de flora 
catalana. 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. De l’1 al 5 d’abril tancada. 

Fins al 30 d’abril.

Sala d’exposicions Art32. 
Exposició “Expressionise 
contemporani”, d’Enric 
Colldecarrera. Fins al 30 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. Fins 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. Fins al 30 

d’abril.

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.

Casino de Vic. Exposició “Sobre 
blanc tot funciona”, a Jaume 
Cabeza (1942-2018). Horari: el 

del Casino. Fins al 30 de maig.

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 

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Tan depressa, l’he guisa-
da, que l’última essa m’és mancada / 2. Absència 
d’orina al santuari. Sortiu, pastors, sortiu, que 
us ho diu l’àngel / 3. El darrer dels mohicans. 
Família que es perpetua. Origen d’aborigen 
sense origen / 4. Barret dels gendarmes quan 
entren al Quebec. Té al voltant tot de terra cre-
mada / 5. Brebatge que cura (i si no, ja curarà 
el següent). Amb una mica de companyia fa la 
casa molt més ornamental / 6. A tu. Fan de mal 
ensotar, essent espècies arbòries del Japó. Fi 
sense principi / 7. Tallar la túnica perquè arribi 
als talons. Segons com aterri, dispararé / 8. Del 
contingut de la caixa que ni és dinerari ni mor-
tuori. Posa en marxa els detectius / 9. Amics de 
Generar Confiança. Resoldre que és qüestió de 
dret / 10. Si és nostre ja se n’ocuparà el pare. 
El tresor públic, a la panxa dels operaris / 11. 
La meitat d’un. No els escau a totes, un vermell 
tan fosc, però a la Carme sí. Original Versió / 12. 
Lliri de la varietat més curta. És a l’ànima com 
a la cessió l’excessiu / 13. Un poc més reflexiu 
que el maoista. Per més que en sigui no estàs 
autoritzat a pelar-lo.

VERTICALS: 1. Sembla un barret petit però 
pot cobrir tot el pol. Com a insecte no pot de-
fugir les responsabilitats / 2. L’un, ara sencer. 
Greixatge amb calers pel mig. Com a inicials an-
gelicals són confidencials / 3. Pels enfiladissos 

és pur i autèntic. Exercici radiofònic: emissió 
de dos mots amb significat conjunt / 4. Satis-
fer les taxes per no perdre el respecte. Fixi el 
pes de la càrrega (però amb tarifa reduïda) / 5. 
Queixes per com liquiden els papagais. No és 
que cometi pífies, és que en fa cometre. Dòlar 
excarcerat / 6. Ma cosina s’hi amaga per jugar-
s’hi la fortuna. Material per fer motors com-
post de ceràmica i metalls / 7. Pilota a l’olla. 
No és estètic però tampoc estàtic: no té direc-
ció. Exagerada però menys / 8. Passo la mà-
nega mentre diuen el pregó. Incompetència, 
estupidesa / 9. A tots els acudits reacciona bé. 
Sorollet que delata els bevedors / 10. Ai, uix, 
quina angúnia, l’antic marit! Idioma molt útil 
per adreçar-se al pastor alemany. Al punt de 
mira / 11. Per la daina és un desastre però pels 
pollets és la vida. Acostar-se massa al piló del 
sostre / 12. Res de canonades, es refereixen a 
les tubes. Herbes patrocinades per Saint Lau-
rent.



NOU9EL GUIA MÈDICA Dilluns, 29 de març de 2021 45

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

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.

Lloguer

Llogo plaça de pàrquing. C. 
Manlleu / ronda Camprodon,  
Vic, i bòxer per a 2 cotxes al c. 
Soledat, de Vic. Tel. 629 44 99 
35.

Treball

Es necessita noi/a amb ganes 
de treballar per a tasques 
de magatzem i agrobotiga a 
Gurb. Interessats envieu CV a

immatio@gmail.com.

peTiTS aNuNCiS

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49
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Nuri Total,  
a ‘La tramoia’
La cantautora Nuri Total 
presenta el CD-llibre Ay 
madre, dimecres al pro-
grama de Jordi Sunyer.

La tramoia 
dimecres, 21.00 i 23.00

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 29

7.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Santa Llúcia de 
Puigmal. 
7.30 TELÓ DE FONS. Desencís 
generacional. 
8.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.  
12.30 ... I BONA LLETRA. Entre-
vista a Quim Torra, expresident 
de la Generalitat, autor de Les 
hores greus. Dietari de Canonges; 
Jaume Padrós, president del 
Col·legi de Metges de Barcelona, 
i Ester Busquets, coordinadora 
de la Càtedra de Bioètica de la 
UVic-UCC, sobre la llei de l’eu-
tanàsia. 
13.30 CAMINS DE L’EIX. La 
Garrotxa. 
13.45 GASTROMÒBIL. Cuina. 
14.00 AVENTURA’T. Esquí. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 DIBUIXOS ANIMATS.  
16.30 PAISATGES ENCREUATS. 
Muntanyes de Prades. 
17.00 VOLTA I VOLTA. Cuina. 
Pera farcida del Vallès. 
17.30 EN JOC. Reemissió. CP 
Voltregà Stern Motor - Caldes. 
19.00 ON/OFF, LES TRES 
XEMENEIES. Documental. 
20.00 TELÓ DE FONS.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
21.00 TEMPS AFEGIT. Entre-
vista a Gabriel Marcelli, pilot de 
trial. Presenten: Esther Rovira i 
Laia Miralpeix.
22.00 AVENTURA’T.  
22.30 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TEMPS AFEGIT.
0.00 EL 9 INFORMATIU. 
0.30 MERCAT DEL RAM.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 

DINÀMIC.  

Dimarts 30

7.00 EL 9 INFORMATIU.  
7.30 TORNA-LA A TOCAR, 
SAM. Presenta: Pitu Anaya. 
8.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 EL 9 INFORMATIU.  
12.30 TEMPS AFEGIT.  
13.30 GAUDEIX LA FESTA. 
D’armats i caramellaires. 
14.00 EL 9 INFORMATIU.  
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 DIBUIXOS ANIMATS. 
16.30 PAISATGES ENCREUATS. 
Collserola. 
17.00 VOLTA I VOLTA. Cuina. 
Fricandó d’albergínia. 
17.30 TEMPS AFEGIT.  
18.30 CAMINS DE L’EIX.  
19.00 MOHA, TANCANT EL 
CERCLE. 
19.30 MÚSICA AL PALAU 
GÜELL. 
20.00 QUATRE PARAULES. 
Adrià Alsina, professor de la 
UVic-UCC, sobre el llibre Per 
què la independència va fracas-
sar i per què encara és possible. 
Presenta: Jordi Vilarrodà. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
21.00 QUATRE PARAULES.  
21.30 CAMINS DE L’EIX. 
22.00 QUATRE PARAULES.  
22.30 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 LA LLEGENDA DEL 
FALATELL. Capítol 3. 
23.30 QUATRE PARAULES.
0.00 GAUDEIX LA FESTA.
0.30 EL 9 INFORMATIU.  
1.00 MOHA, TANCANT EL 
CERCLE. Documental. 
1.30 MÚSICA AL PALAU 
GÜELL. 
2.00 QUATRE PARAULES.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.   

Dimecres 31

7.00 EL 9 INFORMATIU. 
7.30 QUATRE PARAULES. 
8.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín.  
12.00 EL 9 INFORMATIU.  
12.30 QUATRE PARAULES.  
13.00 AVENTURA’T.  
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sant Benet de 
Bages - Tines Riera de Mura. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 DIBUIXOS ANIMATS. . 
16.30 PAISATGES ENCREUATS. 
El Cadí. 
17.00 VOLTA I VOLTA. Cuina. 
Magret d’ànec al curri vermell. 
17.30 QUATRE PARAULES. 
18.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.  
18.30 AVENTURA’T. 
19.00 LA MEVA AMIGA LA 
MAR. 
19.30 MÚSICA AL PALAU 
GÜELL. 
20.00 AVENTURA’T.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
21.00 LA TRAMOIA. Entrevista 
a la cantautora Nuri Total sobre 
el CD-llibre Ay madre; i la direc-
tora de la coral Xicalla, Roser 
Pugès, per parlar de les carame-
lles a Vic. Presenta: Jordi Sunyer.
22.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.  
22.30 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 LA TRAMOIA.  
0.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA.
0.30 EL 9 INFORMATIU.
1.00 LA MEVA AMIGA LA 
MAR.  
1.30 MÚSICA AL PALAU 
GÜELL. 
2.00 AVENTURA’T.  
2.30 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

L’actualitat 
d’Osona, cada dia 
Natàlia Peix presenta 
l’informatiu d’Osona 
que s’estrena, cada dia, a 
2/4 de 9 del vespre, i que 
recull les notícies més 
destacades de la comarca.

El 9 Informatiu 
de dl. a dc., 20.30 i 22.30

Gabriel Marcelli,  
al ‘Temps afegit’
El pilot de trial gallec, 
que viu a Osona, serà 
aquest dilluns a l’espai 
que repassa setmanalment 
l’actualitat esportiva de la 
comarca.

Temps afegit 
dilluns, 21.00 i 23.00

Entrevista  
a Adrià Alsina
Jordi Vilarrodà conversa-
rà amb el professor de la 
UVic Adrià Alsina, autor 
de Per què la independèn-
cia va fracassar i per què 
encara és possible.

Quatre paraules 
dimarts, 20.00, 21.00, 22.30

Sortirà el dijous 1 d’abril

El dilluns 5 d’abril no hi haurà Diari

Per Setmana Santa

Dilluns, 29 de març de 2021 47

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
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Addicte a les xarxes soci-
als?

Menys del que, per edat, 
em tocaria.

Una cançó.
Ja només pel solo de Mark 

Knopfler, Sultans of Swing, 
de Dire Straits.

Un llibre.
The Count of Monte Cristo, 

d’Alexandre Dumas.
Una pel·lícula.
C’era una volta il West, de 

Sergio Leone.
Un programa o sèrie de 

televisió.
South Park.
Un programa de ràdio.
Crims, a Catalunya Ràdio.
L’última obra de teatre 

que ha vist.
El musical de Billy Elliot, 

amb bona companyia.
Un restaurant.
El Panoramix de Molló. 

Bon menjar, bones vistes i 
bona gent.

El plat preferit.
Un de nostrat: els canelons 

de la meva àvia. Un d’exòtic: 
la barbacoa coreana.

Una beguda.
Per rutina: la llet amb 

cacau abans d’anar a dormir.
L’últim viatge que ha fet.
A l’estranger, a Madrid.
El millor lloc de la comar-

ca.
Les vistes de Tona des dels 

turons de l’Ausetana.
I de Catalunya?
La Costa Brava.
I del món?
El Japó.
On no portaria mai ningú?
A un ascensor. Només 

faltaria que s’encallés i no 
hi hagués tema de conversa. 
Que incòmode.

Amb quin alcalde o alcal-
dessa aniria a sopar?

Amb Josep Salom, exalcal-
de de Tona. I em sembla que 
li toca convidar a ell.

Amb qui no faria mai el 
cafè?

Al derbi de Primera 
entre el Vic-Riuprimer 
i el Tona hi havia un 
espectador d’excepció, 
el porter del Barça 
Arnau Tenas, format 
als equips base del club 
vigatà. Amb la sorti-
da de Neto del Barça 
aquest estiu s’obren 
les portes a un dels dos 
porters del Barça B. Si 
fóssim en Koeman no 
tindríem dubtes. 

Parlen de la màgia de 
Twitter i la tele, però 
no la dels diaris. Marc 
Comas va sortir fa uns 
dies a la contraportada 
d’EL 9 NOU i un seu 
amic que estava fent 
una calçotada a Palafolls 
(!) li va passar una foto 
de la pàgina del diari. 
L’havien utilitzada per 
embolicar calçots al 
Maresme. Després de 
llegir-la, és clar.

Diaris

La cantant Núria Gra-
ham es queixava aquest 
diumenge per les xarxes 
socials que “una senyo-
ra” l’havia escridassat 
perquè s’estava menjant 
una poma davant del 
mar. És el que tenen les 
pomes, que a la que les 
mossegues t’expulsen 
del Paradís. En canvi, 
si hagués estat fumant 
ningú li hauria dit res.

La poma

El Merma estrenava 
dissabte, en el marc 
del Mercat del Ram, 
nova vestimenta: una 
singular bata que no 
duia des dels anys 50. 
A sota el cap de llúpia, 
l’incombustible Manel 
Dot, que, tot i que habi-
tualment ja no la porta, 
li va tocar exercir “de 
substitut”. Substitut de 
luxe per un dia històric.

El substitut

Koeman

Cromos
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“Acabarem abans si et dic 
quines manies no tinc”

Amb algú que tingui pres-
sa.

Quin és l’últim regal que 
li han fet?

Màscares i gel hidroalco-
hòlic. Com a hipocondríac es 
valora molt.

A quina hora es lleva?
A les 7.
A quin cantó del llit 

dorm?
Al mig.
Una paraula que li agradi?
Aixafaguitarres.
L’última vegada que va 

anar a missa?
Fa un parell de mesos, a un 

enterrament.
Un insult.
Fracassat.
Una mania.
En són tantes que acaba-

rem abans si et dic quines no 
tinc.

Un personatge històric.
Mercè Rodoreda, Pep 

Guardiola, Pepe Rubianes... 
Gent sense complexos amb 
el que fa.

Qui és el teu/teva crush?
Patricia Arquette a True 

Romance.
Un hobby.
Quan no intento fer cine, 

gaudeixo mirant-lo.
Un lema.
Els camins del senyor són 

inescrutables.
El treball dignifica?
Gens. Si no els rics també 

ho farien.
Què el treu de pollegue-

ra?
L’R3 i els radars incompta-

bles de la C-17.
Què li fa riure?
La clau de l’humor és l’es-

pontaneïtat.
I plorar?
Qui més m’ha fet plorar és 

l’al·lèrgia al pol·len. Maleït 
sigui.

Quin esport practica?
Hoquei patins des dels 4 

anys i encara no n’he après.
És fanàtic del Barça?
Sí. I soci número 90.158.
El paper de vàter, plegat o 

arrugat?
Plegat.
L’últim partit polític que 

ha votat.
Junts a les catalanes i 

Laporta a les del Barça.
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra?

Soc molt impacient. Em 
practicaria l’harakiri tot just 
llevar-me, per anar a la idea.

Què repetiria si tornés a 
tenir 20 anys?

Només en tinc 25. Però 
tornaria a estudiar a Los 

Angeles.
I què no repetiria?
Apostar per la meva voca-

ció molt abans i estalviar-me 
la primera carrera.

Què canviaria del seu cos?
Que la barba em creixi 

amb més consistència.
I del seu caràcter?
Deixar de justificar-me en 

excés.
Si mai el perden, on l’hau-

rien d’anar a buscar?
A una sala de cinema.
Per què o per qui diria 

una mentida?
La mentida és una gran 

història que algú arruïna 
amb la veritat.

Els seus amics de veritat 
caben en una mà?

No. Però en dues potser sí.
Un secret confessable.
M’agrada dormir abraçat a 

un peluix.
A sobre o a sota?
Contra la paret.
Què haurem après de la 

pandèmia?
Que els jocs de taula 

segueixen sent divertits. 
I que estem governats per 
negligents.

Quina resposta ha hagut 
de pensar més estona?

La del personatge històric. 
N’hi ha tants!

Marc Vidal

SOC AIXÍ...

Tona

Director de cinema


