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Societats de pescadors 
denuncien l’increment de 
furtius al riu Ter a Osona 
Demanen més vigilància davant les accions d’incivisme i l’ús de tècniques prohibides
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(Pàgines 4 i 5) 

Els municipis 
de la riera de 
Merlès estudien  
permetre-hi el 
bany aquest estiu

(Pàgina 7)

Voluntaris fan batudes per posar-hi fre 

Albert Castells: 
“La quantitat 
de residus que 
generem és 
insostenible”

(Pàgines 10 i 11)

Societats de pescadors d’Osona denun-
cien l’augment de furtius al riu Ter i al 
pantà de Sau. Ho associen també a acci-
ons d’incivisme com l’abandonament de 

deixalles a la llera del riu o les fogueres 
que encenen tot i estar prohibides. A 
través de la Federació Catalana de Pesca 
hi ha voluntaris ambientals que recor-

ren el riu per detectar-hi la presència de 
furtius. A la foto, un pescador diven-
dres a les Masies de Roda, amb una 
carpa i un carpí en primer terme.

Un vigatà impulsa 
des de Corea un 
portal de cinema 
subtitulat en 
català

(Pàgina 37)

Victòria del CP 
Manlleu amb 
el Tordera, que 
el manté líder i 
l’acosta a l’OK Lliga

(Pàgina 19)

Vall de Núria crea 
una ruta històrica 
a través dels quatre 
ponts que envolten 
el santuari

(Pàgina 41)

(Pàgina 2)

Controls pel confinament comarcal
Des de la matinada de divendres hi torna a haver confinament 
comarcal per frenar el coronavirus. Els Mossos han fet diversos 
controls, com aquest a l’entrada de Ripoll. 

(Pàgina 3)

90 anys de la 
proclamació de la 
República
Francesc Macià proclamava 
la República Catalana el 14 
d’abril de 1931. Regidors de 
Vic també van fer el mateix al 
balcó de l’Ajuntament.

(Pàgines 8 i 9)
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s El nombre de pacients a l’UCI 
de Vic s’ha doblat i ja supera 
el de les dues anteriors onades
Les noves variants del 
coronavirus es transmeten 
amb més facilitat i també 
provoquen quadres clínics 
més greus. Això ha fet que 
les unitats de cures intensi-
ves dels hospitals catalans 
tinguin una elevada ocupa-
ció i que en el cas de l’Hos-
pital Universitari de Vic 
la xifra de pacients s’hagi 

doblat en els últims quinze 
dies. Aquests 22 malalts 
greus per Covid-19 suposen 
superar els que hi va haver 
durant la segona i la terce-
ra onada. Segons dades de 
Salut, Osona va registrar la 
setmana passada 10 defunci-
ons a causa del coronavirus. 
Va ser la quarta comarca on 
n’hi va haver més.
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El confinament comarcal que va en-
trar en vigor divendres continuarà 
actiu com a mínim fins d’aquí a dues 
setmanes. Salut justifica la mesura 

basant-se en la pressió a les unitats 
de cures intensives, on s’està produ-
int un increment d’ingressos que el 
doctor Josep Maria Argimon consi-

dera “insostenible”. A l’UCI de l’Hos-
pital Universitari de Vic ara hi ha 22 
pacients amb Covid-19. La xifra s’ha 
doblat els darrers quinze dies.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consorci Hospitalari de VicPersones ingressades a l'UCI de l'Hospital Universitari de Vic
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Les noves variants del coro-
navirus es transmeten amb 
més facilitat que l’originària 
de Wuhan, però a més a més 
també provoquen quadres 
clínics més greus. Això ha 
disparat els llits ocupats a 
les unitats de cures inten-
sives catalanes, que tornen 
a fregar els 500. L’Hospital 
Universitari de Vic no n’és 
l’excepció. El nombre de 
malalts greus (22) a causa de 
la Covid-19 s’ha doblat els 
últims quinze dies i supera 
els de la segona i la tercera 
onada de la pandèmia. Tam-
bé és aquesta pressió la que 
ha portat la Generalitat a fer 
marxa enrere i retornar al 
confinament comarcal com 
a mínim fins al dilluns 19 
d’abril. A l’expectativa dels 
efectes de Setmana Santa, la 
consellera de Salut reconei-
xia divendres que la situació 
de les UCI és “preocupant”. 
Dos dies abans, Josep Maria 
Argimon l’havia definit com 
a “insostenible”.

En el cas d’Osona, els paci-
ents es van començar a incre-
mentar fa un mes i mig, però 
ha estat les últimes setmanes 
quan s’ha registrat el repunt 
més alt. Aquestes persones 
estan hospitalitzades entre 
l’UCI convencional, que 
actualment compta amb 12 
llits, i una unitat a la tercera 
planta que es pot habilitar 
tant per a crítics i semicrítics 
com per a malalts en estat 
menys greu. Un canvi subs-
tancial respecte a la primera 

onada de la pandèmia és 
que ara també estan molt 
més ordenats els circuits 
per derivar pacients cap a 
altres centres, un dispositiu 
que segons fonts de la Regió 
Sanitària Catalunya Central 

està funcionant correcta-
ment. Tal com detallava EL 9 
NOU de l’1 de febrer, Osona 
forma part de l’anomenat 
clúster de la C-17, la qual 
cosa permet des de traslladar 
persones a l’Hospital Clínic 

de Barcelona fins a rebre’n 
de Granollers o Sant Celoni, 
ja que regularment es com-
parteix informació sobre els 
llits disponibles, el personal 
o el volum d’activitat a cada 
centre. Des del Consorci 

Hospitalari de Vic hi afegei-
xen, de fet, que la principal 
mancança ara mateix no és 
de respiradors ni material 
sanitari, sinó de mans exper-
tes en la cura de pacients crí-
tics. Al conjunt de Catalunya, 
l’edat mitjana dels malalts 
amb Covid-19 ingressats en 
UCI frega la seixantena –ha 
baixat gràcies a la vacunació 
de les persones grans i més 
vulnerables–, però cada cop 
n’hi arriben de més joves. 

 LA QUARTA COMARCA 
AMB MÉS DEFUNCIONS
Segons dades del Depar-
tament de Salut, Osona va 
registrar la setmana passada 
10 defuncions a causa del 
coronavirus. Aquesta xifra la 
situa com el quart territori 
català on n’hi va haver més, 
només per darrere del Barce-
lonès (50), el Vallès Occiden-
tal (14) i el Baix Llobregat 
(11). Des de l’inici de la pan-
dèmia, el total de defuncions 
a la comarca ascendeix a 646. 
Al Ripollès en consten 80. 

 A OSONA MILLOREN 
ELS INDICADORS
Pel que fa als indicadors 
epidemiològics, malgrat 
la situació als hospitals, a 
Osona continua la lleugera 
tendència a la millora. 
Aquest diumenge el risc de 
rebrot se situava a 369 (-39) 
i la velocitat de propagació 
baixava a 0,93 (-0,01). La 
mitjana osonenca, però, es 
troba per sota, per exemple, 
de Manlleu (449), amb una 
Rt d’1,83, o de municipis 
més petits com Calldetenes 
(926), Santa Eugènia (711) 
o l’Esquirol (1.215). Al 
Ripollès, les dades mostren 
un lleuger empitjorament, 
ja que la velocitat de 
propagació frega l’1, ja que 
passa de 00,68 a 0,98, mentre 
que el risc de rebrot també 
creix de 234 a 322.
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Més pacients a l’UCI de Vic que 
durant la segona i la tercera onada
Els últims quinze dies s’han doblat. Preocupa més la manca de personal que no pas de llits

Pendents de 
la segona dosi 
d’AstraZeneca
Vic/Ripoll

G.F./T.V.

El vaccí d’AstraZeneca de 
moment només s’adminis-
trarà a persones d’entre 60 
i 69 anys. Així ho va acordar 
la Comissió de Salut Públi-
ca espanyola a finals de la 
setmana passada, després 
que l’Agència Europea del 
Medicament hagi arribat a 
la conclusió que les trom-
bosis detectades en alguns 
vacunats podrien tractar-
se d’un “efecte secundari 
infreqüent” del fàrmac. La 
fórmula anglesa es continu-
arà inoculant a la població 
de 60 a 65 anys i, després, a 
la d’entre 66 i 69. Això sig-
nifica que queda pendent de 
resoldre com es completarà 
la pauta de vacunació de les 
com a mínim 5.900 persones 
d’Osona i el Ripollès menors 
de 60 anys que ja havien 
rebut la primera dosi del 
vaccí. La majoria d’elles són 
de col·lectius essencials vin-
culats a la salut, la seguretat 
o la docència, entre d’altres. 

LAURA BURGUILLOS
Veterinària

“Hi veig més 
beneficis que risc”
Malla Burguillos exerceix 
al Centre Veterinari Prat-
desaba de Malla i quan li 
va sorgir l’opció de vacu-
nar-se “no ho vaig dubtar”. 
En el seu cas, “hi veig més 
beneficis que risc”, tot i 
que també reconeix que 
l’aturada de la vacunació 
a mig procés “ens deixa 
desemparats”, i pot gene-
rar “certa por en algunes 
persones”. Conscient que 
les vacunes de la Covid-19 
“s’investiguen a diari”, si 
la criden per a la segona 
dosi “tampoc dubtaré”.

ARCADI ROMERA
Bomber

“Vull passar pàgina 
d’aquest malson”

Vic Romera té clar que 
en un tema tan sensible 
com les vacunes “caldria 
ser més precís amb la 
informació”, i que tot i 
que el molesta que apa-
reguin “possibles efectes 
secundaris quan ja te 
l’has posat”, si li diuen per 
posar-se la segona dosi 
“només m’han de dir l’ho-
ra i el lloc”. El que té clar 
és que vol “passar pàgina 
d’aquest malson”, i que 
l’única via per aconseguir-
ho “és amb unes vacunes 
que salven vides”. 
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Ripoll

Guillem Rico

Entre Osona i el Ripollès hi 
ha, de nou, una frontera sani-
tària, i a algunes hores física, 
amb patrulles dels Mossos 
d’Esquadra que controlen que 
els qui volen travessar-la ho 
facin per una qüestió essen-
cial o dins les excepcions 
permeses pel Procicat que 
estan vigents des de diven-
dres. És el cas de dissabte al 
matí a la rotonda de la Solana, 
a l’entrada de Ripoll per la 
banda que toca amb Osona. 
Des de les 10 un control dels 
que anomenen dinàmics de 
Trànsit revisava qui i per què 
volien accedir al Ripollès. 
Ho feien a la limitació entre 
la província de Girona i la 
de Barcelona, que és per on 
preveien que podria haver-hi 
més moviment. A les 11 arri-
baven tres vehicles de Segu-
retat Ciutadana dels Mossos 
i els dos de Trànsit marxaven 
cap a Campdevànol. 

En aquest cas, la infraes-
tructura s’ampliava amb la 
instal·lació d’un ban de rugo-
ses per fer reduir la velocitat 
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El control que els Mossos d’Esquadra van fer dissabte al matí a la rotonda de la Solana, a l’entrada de Ripoll

dels vehicles, i cons taronges 
marcant el recorregut. I a 
l’entrada de la rotonda, dos 
cotxes policials que feien el 
pas més estret a mode d’em-
but. En una banda, un agent 
amb una tauleta a través de la 
qual entrava les matrícules en 
una base de dades per saber 
el domicili dels vehicles. Així, 

si eren del Ripollès evitaven 
haver de demanar la pape-
rassa i allargar les cues, que 
a aquella hora no tenien res 
a veure amb les que es feien 
uns mesos abans, per Nadal, a 
la zona de Can Villaura, quan 
es va fer el tancament peri-
metral del Ripollès. 

Entre els conductors i pas-

satgers que arribaven del 
punt, de tot, encara que la 
majoria que hi passaven ho 
feien per motius justificats, 
alguns havien de girar cua, 
com un senyor de Torelló que 
simplement anava a comprar 
a Ripoll. Sí que se’ls permetia 
anar a comprar als supermer-
cats de Ripoll a persones de 

municipis propers d’Osona 
com Montesquiu o Sora que 
no disposen d’aquests serveis 
a llocs més propers que la 
capital ripollesa. També per-
metien el pas als qui anaven 
a fer competicions esportives 
si eren federades –els infants, 
amb només un acompa-
nyant–. Giraven cua una pare-
lla que anava a visitar uns 
amics i uns altres que tenien 
una reserva d’hotel. No eren 
motius justificats com sí 
que ho era el d’un senyor de 
Setcases que tornava de tenir 
cura d’un familiar dependent. 
Si en alguna ocasió calia 
aturar-se més en els motius, 
els enviaven a l’aparcament 
del costat on més agents se 
n’encarregaven. Per exemple, 
un conductor que no portava 
el DNI: a la base de dades de 
matrícules comprovaven d’on 
era el cotxe i en una altra base 
el domicili del conductor, ja 
que al carnet de conduir no hi 
consta. Un cop confirmat que 
era de Camprodon, podia pas-
sar. Poc després a un altre con-
ductor li feien un toc d’alerta 
per tenir la ITV caducada. 

Al llarg del cap de setmana 
es van fer controls dinàmics 
a les dues comarques. Dels 
qui van passar dissabte per la 
rotonda de la Solana, a banda 
d’algun despistat, tots tenien 
clar que sense una excusa 
justificada no està permesa la 
mobilitat entre comarques.

Cribratge a les excuses
Controls entre el Ripollès i Osona el primer cap de setmana que torna el confinament comarcal
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L’augment de pescadors furtius a 
la llera del Ter, sobretot a la zona 
del que anomenen la cua del pan-
tà de Sau, preocupa els pescadors 

recreatius i esportius d’Osona. Fa 
unes setmanes que han creat la 
figura dels voluntaris ambientals 
però reclamen més vigilància.

Les Masies de Roda

Guillem Rico 

Dues activitats que de lluny 
poden semblar la mateixa 
però que de prop hi ha una 
gran diferència: una es feia 
de forma legal i amb consci-
ència pel medi ambient; l’al-
tra, no. Era el contrast, diven-
dres a la tarda a la zona de 
Còdol Dret, a les Masies de 
Roda, en el que els pescadors 
esportius d’Osona anomenen 
la cua del pantà de Sau. Cap 
a les 6 de la tarda, al fons, 
alguns membres de l’Associ-
ació de Pescadors Esportius 
de Torelló pescaven i prepa-
raven la zona per al concurs 
que hi havia programat per a 
l’endemà. Més a prop de l’ac-
cés, una furgoneta amb tres 
persones i 11 canyes. 

La presència de pescadors 
furtius era el que preveien 
Alberto Hermoso i Jonathan 
Merín, membres d’associaci-
ons de pescadors de la comar-
ca –són més de 300 socis–, 
que des de fa unes setmanes, 
amb tres persones més, han 
començat a fer de voluntaris 
ambientals de la Federació 
Catalana de Pesca. EL 9 NOU 
i EL 9 TV els acompanyaven 
en la seva nova tasca. En arri-

bar a la zona de Còdol Dret, 
ja veien una furgoneta a 
escassos cinc metres de l’ai-
gua –la normativa diu que no 
es poden acostar a menys de 
50 metres de la llera– i una 
quantitat de canyes superior 
a les permeses per cap. Els 
dos voluntaris s’acostaven a 
parlar amb quatre persones 
que pescaven i els demana-
ven la documentació, una 
de les accions que poden 

fer com a voluntaris. Era el 
primer dia en què tornava 
a ser vigent el confinament 
comarcal i van comprovar 
que els pescadors provenien 
d’una altra comarca, el Bages. 
En demanar-los la paperassa 
per saber si estaven federats 
i si portaven les llicències 
per pescar en aquest vedat, 
res. Un estava federat i un 
altre portava un permís de 
vedat, però d’una altra zona. 

En comprovar les seves pràc-
tiques, els voluntaris també 
s’adonaven que no feien 
el que tocava. Portaven 11 
canyes, mentre que legal-
ment, recordaven Hermoso 
i Merín, només en poden 
portar dues per persona i 
han d’estar a l’abast de la 
mà segons la normativa. En 
aquest cas, estaven repar-
tides en una distància de 
quatre o cinc metres l’una 
de l’altra. Davant de tot ple-
gat, els feien desmuntar les 
canyes, alertant-los que havi-
en avisat els Agents Rurals i 
els Mossos d’Esquadra –ells 
com a voluntaris no poden 
interposar sancions–. Els pes-
cadors furtius no es resistien 
i feien cas, i també pressio-
nats per la presència de les 
càmeres decidien marxar. 

Quan plegaven les canyes, 
els voluntaris també havien 
comprovat que els furtius 
estaven pescant amb arts 
il·legals com quatre hams –la 
llei només en permet dos– i 
també en algun cas amb 
esquer viu, per atreure pei-
xos depredadors més grans, 
una pràctica que també està 
prohibida al país. Al voltant 
de la furgoneta, també hi 
trobaven un parell de galle-

des, una amb carpes i carpins 
amb gel i en l’altra, alguns 
ja sense tripes. En els dos 
casos preparats per endur-
se els peixos per consumir 
o vendre’ls nets al mercat 
negre, apuntaven Hermoso i 
Merín. Els que eren vius els 
voluntaris els retornaven a 
l’aigua però amb els altres ja 
no hi havia res a fer. Merín 
i Hermoso recordaven que 
els vedats d’Osona són sense 
mort. 

Les persones que porten a 
terme aquestes pràctiques, 
que inclouen la pesca per 
comerciar sense garanties 
sanitàries, deien, solen ser  
procedents de l’Europa de 
l’Est i la Xina, on les norma-
tives són diferents a les de 
Catalunya. 

Els estralls de la pesca 

furtiva es fan palesos al llarg 
de la cua del pantà, ja que a 
banda del relacionat pròpi-
ament amb la pesca deixen 
brutícia. A la zona de Còdol 
Dret els dos vigilants mos-
traven les restes dels furtius 
de dies anteriors, alguns dels 
quals hi passen nits senceres. 
En diversos punts, fogueres 
apagades, quan la prohibició 
de fer foc és vigent des de 
mitjans de març. Al voltant 
del foc, restes d’escates de 
carpes i carpins, a través de 
les quals es poden deduir les 
dimensions dels peixos. 

Trobar aquest tipus de 
deixalles, si no enxampen 
directament els pescadors 
furtius, és el pa de cada dia 
dels voluntaris i de la resta 
de pescadors esportius i 
lúdics d’Osona, que netegen 

Un carpí i una carpa que van pescar els furtius que van detectar els voluntaris ambientals, divendres al costat del Ter a la zona de Còdol Dret, a les Masies de Roda

Els Senglaners de Viladrau recullen 1,5 tones de deixalles
Viladrau Més de 45 persones van participar aquest dissabte al matí a la cacera de deixalles 
per l’entorn de Viladrau que va organitzar la Colla de Senglaners. En total van recollir una 
tona i mitja de brossa en una activitat que tenia com a objectiu, a banda de fer la neteja, 
conscienciar sobre l’impacte de l’incivisme a la natura.
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SELECCIÓ DE PERSONAL

Procés de selecció d’Agents cívics nocturns

La informació de la convocatòria està penjada al web d’ofertes 
de Vic Ocupació xaloc.diba.cat (oferta número 305959).

Per participar en aquest procés selectiu us podeu apuntar a 
través del mateix web o bé enviant el currículum a
ocupacio@vic.cat fins al 30/04/2020, inclòs.

Informació: Vic Ocupació. Tel. 93 886 21 00 / ocupacio@vic.cat

Dilluns, 12 d’abril de 20214

Cinc voluntaris 
d’associacions de 

pescadors han 
començat a fer 

vigilància

Els pescadors esportius 
d’Osona denuncien 
l’augment de furtius  
i reclamen més vigilància
Es concentren sobretot a punts del riu del Ter propers al pantà de Sau
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les zones i les tornen a tro-
bar brutes en no res. Merín i 
Hermoso comentaven que en 
ocasions alerten un grup de 
furtius que marxen però lla-
vors van a un altre punt. 

Resseguint la llera del Ter, 
en un altre punt, a Sanglas 
Vell, les restes que troben 
són similars. Una paella 
sobre unes brases apagades, 
senyal d’haver-se menjat el 
peix, cerveses en una bossa i 
restes d’escates i en aquesta 
ocasió al costat d’ous dels 
peixos. Els vigilants comenta-
ven que aquests dies els pei-
xos es concentren a la cua del 
pantà, que és on molts van a 
fressar i els furtius ho aprofi-
ten. De fet, allà, recordaven, 
la setmana anterior s’hi van 
trobar també una xarxa, que 
tampoc està permesa aquí, 

que encara portaven al cotxe.
Els dos voluntaris lamenta-

ven les actituds que mostren 
en moltes ocasions els fur-
tius. A banda dels fets prohi-
bits, la manca de respecte cap 
al medi ambient fa que “la 
gent que desconeix el món 
de la pesca esportiva ens 
posi a tots al mateix sac”, ja 
que quan passegen pel costat 
del riu i troben la brossa en 
donen la culpa als pescadors, 
asseguraven. I les societats 
amb llarga trajectòria a Oso-
na precisament es dediquen 
a netejar les lleres. “El com-
portament a determinades 
hores quan fan coses que no 
són pròpiament de pesca”, 
apuntaven Hermoso i Merín, 
com el consum d’alcohol, fan 
que alguns pescadors locals 
“tinguin por de baixar”, tant 

Un carpí i una carpa que van pescar els furtius que van detectar els voluntaris ambientals, divendres al costat del Ter a la zona de Còdol Dret, a les Masies de Roda Restes de l’activitat dels pescadors furtius a Còdol Dret i Sanglas Vell

esportius estan farts de tot 
plegat i “necessitem ajuda” 
per poder aturar aquestes 
pràctiques. Els voluntaris 
ambientals són conscients 
de la manca d’efectius dels 
Agents Rurals i els Mossos 
i la Seprona, als quals avi-
sen quan detecten males 
praxis. De fet, en ocasions 
ja han enxampat alguns 
dels furtius, però davant de 
“l’augment del furtivisme” 
reclamen “més vigilància per 

part dels qui tenen les com-
petències i també la implan-
tació de la figura d’un guàr-
dia professional que pugui 
fer aquesta tasca, com passa 
en alguns llocs on hi ha un 
guàrdia fluvial del vedat. En 
el cas de Catalunya, explica-
ven, només n’hi ha en zones 
truiteres.

Els voluntaris, que solen 
fer aquesta tasca de vigilàn-
cia sobretot els caps de set-
mana, acabaven la ronda de 
divendres amb la certesa que 
l’endemà es tornarien a tro-
bar amb la mateixa situació.

Lamenten que 
també deixen 

les lleres plenes 
de brutícia i 

deixalles

Èxit de la caminada Per una Plana Viva
Torelló/Manlleu Més de 50 persones van participar diu-
menge al matí a la caminada de la plataforma Per una Plana 
Viva. Va passar per la zona on es preveia el macroparc foto-
voltaic i es va fer una xerrada sobre energies renovables.
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Estem a les portes de la quarta onada de la 
Covid-19 i des de la Residència dels Munts
de Sant Boi de Lluçanès vivim amb certa 
preocupació l’escenari que esdevindrà en 
les properes setmanes. La nostra feina és 
cuidar persones i en aquest cas parlem del 
col·lectiu més vulnerable a la Covid-19. Per 
tant, ens veiem obligats a incrementar no-
vament les mesures de protecció dels resi-
dents.

La primera onada de coronavirus va ser 
molt dura pel desconeixement de tots 
plegats sobre la Covid-19. Aquesta inex-
pertesa ens va obligar a aplicar criteris de 
prudència a manllevar a la tècnica. Tots, en 
general, teníem molta por. Ens vam prote-
gir el millor que vam saber. A la Residèn-
cia dels Munts ens en vam sortir. 

La segona onada va trigar sis mesos a ar-
ribar. Ja teníem més informació i ens vam 
preparar tècnicament per fer-hi front. 
Aquest coneixement ens va donar segure-
tat i la societat en general la va entomar 
amb certa tranquil·litat. A la Residència
dels Munts també ens en vam sortir.

Dos mesos després de superar la segona 
onada, va arribar la tercera onada. Va ser 
la més forta quant a nombre de contagis, 
tal com indiquen totes les dades. En aquell 
moment ja se subministraven vaccins, es 
tenia molt de coneixement sobre la Covid-
19 i la societat en general va passar la ter-

cera onada amb una sensació més propera 
al tedi que a la por. I a la Residència dels 
Munts ens en vam tornar a sortir.

La quarta onada arribarà un mes després 
de la finalització de la tercera onada. Els 
vaccins se subministren i la societat en ge-
neral està més cansada d’aquesta situació 
que espantada pel contagi del virus. 

A mida que la tècnica avança, la por dismi-
nueix i la gràfica ens mostra tres dades:

- La periodicitat de les onades del virus 
s’ha reduït progressivament a mida que 
hem anat guanyant confiança.

- El nombre de contagis és superior a cada 
onada.

- L’ample de l’onada, és a dir, el temps en 
què ens trobem a dins de l’onada, és su-
perior cada vegada.

A la Residència dels Munts, estem en 
guàrdia per tractar d’evitar que el virus 
tampoc entri al nostre centre en aquesta 
quarta onada. Perquè malgrat que se’ns 
hagin subministrat les dues dosis del vaccí 
tant a residents com a treballadors, prote-
gir significa minimitzar riscos.

Ara és hora d’estar en guàrdia.

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

residència dels munts, líders en confiança

La quarta onada. En guàrdia
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gent gran que fa anys que 
pesca com pares que ense-

nyen a fer-ho als seus fills. 
Els pescadors lúdics i 
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Aprèn a treballar a la 
premsa, ràdio, web, TV
i canals de ‘streaming’ amb 
periodistes i instal·lacions 
professionals

per a joves de 15 a 18 anys

Matins de dilluns a divendres
de 2/4 de 10 a 2/4 de 2

Places limitades

Dilluns, 12 d’abril de 20216
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Més de 20.000 
visitants al 
Torrent de la 
Cabana per 
Setmana Santa 

Campdevànol

I.M.

El Torrent de la Cabana 
de Campdevànol va rebre 
20.103 visitants per Setma-
na Santa, aprofitant que 
no hi havia confinament 
comarcal. L’alcaldessa de 
Campdevànol, Dolors Cos-
ta, va detallar que 4.303 
visitants provenien d’esta-
bliments turístics mentre 
que els 15.800 restants no 
van pernoctar al municipi. 
Tot i l’acumulació de gent, 
no es va superar l’afora-
ment de 300 persones. 
A l’espai hi havia quatre 
punts de control i “quan 
s’arribava a aquesta xifra, 
només deixaven entrar 
quan algú en sortia”. En 
resposta a Mariona Baral-
dés (CUP), l’alcaldessa va 
xifrar en 17.635 euros els 
diners que s’havien cobrat 
per entrar. Ara, es farà una 
memòria econòmica per 
comptabilitzar les despeses 
de gestió. A l’estiu, el con-
sistori el tornarà a gestio-
nar i haurà d’assumir-ne el 
cost, “perquè la Generalitat 
i la Diputació de Girona 
ens ajuden amb consells 
però no amb diners”, 
segons Costa. L’aforament 
es mantindrà en 300 per-
sones, tot i que no descar-
ten reduir-lo segons els 
indicadors de la pandèmia. 
Aquesta setmana s’han de 
reunir amb els propietaris 
de la zona i l’Ajuntament 
de les Llosses per signar 
un nou conveni. Parlen 
amb un propietari que en 
podria assumir la gestió i 
s’està negociant amb un 
altre una nova zona d’apar-
caments.
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Un vigilant observa un grup de persones que arriben a la riera de Merlès durant la campanya d’estiu de l’any passat 

Consens sense unanimitat entre 
els pobles de la riera de Merlès 
per recuperar el bany a l’estiu

Lluçà aposta per mantenir la prohibició mentre que les Llosses és favorable al permís 

Lluçà/Les Llosses

Guillem Freixa

Amb la temporada d’estiu 
en un horitzó cada cop més 
proper i amb un increment 
del turisme de proximitat 
a l’alça des de fa més d’un 
any a causa de la pandèmia, 
municipis com els que rega 
la riera de Merlès –repartits 
entre el Berguedà, el Lluça-
nès i el Ripollès– ja pensen 
en com afrontaran el repte 
de l’accés al medi natural. 
Segons avançava divendres 
l’Agència Catalana de Notíci-
es (ACN), hi hauria consens 
entre la majoria de poblaci-
ons afectades per recuperar 
el bany en aquest paratge 
fluvial però no s’hauria asso-
lit unanimitat en la decisió. 
“Nosaltres som partidaris de 
mantenir la prohibició”, asse-
gura des de Lluçà la regidora 
de Territori i Sostenibilitat, 
Laura Villena. Des del poble 
del Lluçanès expliquen que 
permetre el bany “genera un 
fort impacte en el medi natu-
ral” i afecta tota una fauna i 
un entorn que cal preservar. 
“Creiem que augmentaran 
els comportaments incívics 
i no hi haurà la calma de 
l’estiu passat”. Villena espera 
que la decisió no sigui defi-
nitiva “i ningú hagi tirat pel 
dret sense acabar-ho de par-
lar, ja que no seria òptim”.

En una situació oposada a 
Lluçà hi trobem el municipi 
ripollès de les Llosses. “Hi 
ha un ampli consens per 
recuperar el bany, i nosaltres 
en som partidaris”, explica 
l’alcalde, Andreu Llimós. 
Per defensar la seva posició 

esgrimeix dos principals 
arguments: el primer, “la 
incertesa de com es compor-
tava el virus en aigua dol-
ça”, un motiu sanitari “que 
ara no tenim”. El segon, el 
reclam turístic que suposa 
banyar-se en un entorn com 
el de la riera. “Amb la prohi-
bició es van registrar moltes 
cancel·lacions als càmpings i 
refugis propers”, diu Llimós, 
que sentencia que un segon 
estiu amb el mateix escenari 
“podria ser un cop massa 
dur pels pocs negocis que 
ens queden al poble”. Des de 
Lluçà creuen que el turisme 
vindrà igualment a gaudir 
de la natura encara que no 
es pugui banyar “tal com es 
va demostrar l’any passat”, i 
potser es registraran menys 
actes incívics “com les dei-
xalles que no es recullen i 

comportaments poc adequats 
al bosc”. 

Amb bany o sense, on sí 
que hi ha unanimitat és en 
la voluntat de repetir el 
dispositiu de vigilància i 
control d’accés a la riera, “ja 

que va funcionar molt bé”, 
diu Villena. En aquesta línia, 
Llimós referma la importàn-
cia de tenir “ben regulats 
els llocs on es pot aparcar 
i el seu aforament”. Això 
permet evitar molèsties als 

veïns –que en alguns casos 
veuen bloquejada l’entrada 
als camins de casa seva– i 
assegura el possible pas de 
vehicles d’emergència.

Els nou municipis de les 
tres comarques també tre-
ballen en la creació d’un ens 
supramunicipal que permeti 
una gestió unificada i més 
eficient de tot el que com-
porta un espai com el de la 
riera de Merlès. Un exemple 
de la utilitat que podria tenir 
aquesta institució, que enca-
ra es troba a les beceroles, és 
la tramitació de les sancions 
que els vigilants van posar fa 
un any, i que en molts casos 
encara estan pendents de 
cobrar “perquè pels munici-
pis petits és un tràmit legal 
molt feixuc”, apunta Villena. 
També permetria accedir a 
subvencions específiques.

Es treballa en la 
creació d’un ens 
supramunicipal 
per millorar la 

gestió de l’espai 
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Centelles acull la nova 
edició de les Parelles 
Artístiques
Centelles Fins al 16 de maig, el 
Centre d’Art El Marçó de Centelles 
acollirà una dotzena d’obres d’art 
de diversos estils fetes a quatre 
mans entre artistes i persones 
amb malalties mentals tractades a 
Osonament. És una edició més del 
projecte de Parelles Artístiques que 
es va inaugurar divendres amb la 
presència de l’alcalde, Josep Paré, 
que “va agrair l’esforç per part de 
tothom”, i la regidora de Cultura, 
Anna Chávez. Pere Relats, un dels 
artistes participants amb Manel 
G., va titllar l’experiència de “molt 
enriquidora”. J.P.
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El Ripollès emet el 
doble de certificats 
digitals el 2020

Ripoll Els tràmits electrònics 
que ha gestionat el Consell 
Comarcal del Ripollès durant 
el 2020 han augmentat el 
250%. Durant la pandèmia 
s’han incrementat les relaci-
ons telemàtiques entre ciuta-
dans i administració i en tant 
que entitat de registre acre-
ditada per emetre l’idCAT el 
Consell ha emès 814 certifi-
cats vinculats a l’Administra-
ció Oberta de Catalunya. A 
més s’ha habilitat un servei 
d’atenció telefònica per tal 
de resoldre possibles proble-
màtiques. J.R.
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El president Francesc Macià al costat de l’alcalde de Vic, Marià Serra Badell, davant una multitud de persones a la confluència de la rambla Hospital amb el carrer Verdaguer, el 7 juliol de 1931

Xavier 

Cateura

El diumenge 
12 d’abril de 
1931 es van 

celebrar a tot Espanya elecci-
ons municipals. Aquests co-
micis es van plantejar com un 
plebiscit contra la monarquia 
d’Alfons XIII. No endebades 
el record de la dictadura del 
general Primo de Rivera era 
ben recent. Havien sigut set 
anys de repressió, persecu-
ció de la classe obrera, dels 
sindicats i partits polítics, 
com també de prohibició de 
tot el que era català: llengua, 
cultura, tradicions..., fins 
abolir la Mancomunitat. 

Finalment, a causa de l’am-
bient fortament contrari al 
directori militar, el dictador 
hagué de dimitir i va marxar 
a París, on moriria al cap de 
ben poc. La descomposició 
de la monarquia borbònica 
era absoluta, malgrat la dic-
tablanda que va governar 
el país un any, abans que es 
convoquessin les eleccions 
municipals. 

El triomf del republicanis-
me a totes les grans ciutats 
de l’Estat va provocar que el 
cametes hagués de marxar 
a l’exili amb la cua entre 
cames. Alfons XIII moriria 
deu anys més tard refugiat a 
Roma.

Recordem que el 17 
d’agost de 1930 havia tingut 
lloc el famós Pacte de Sant 
Sebastià, on d’alguna manera 
les forces republicanes s’ha-

vien conjurat per posar fi a la 
monarquia.

A la ciutat de Vic, la gran 
triomfadora d’aquelles elec-
cions va ser la candidatura 
del Partit Catalanista Repu-
blicà, que s’havia presentat 
juntament amb el Grup 
Obrer i que obtingué la gran 
majoria del nou consistori 
amb 11 regidors. 

No van servir de res les 
advertències expressades 
des de les pàgines de la con-
servadora Gazeta de Vich, 
que abans de la jornada 
electoral advertia als viga-
tans: “Quines altres coses, 
sinó Catalunya Vella i els 
seus homes, foren més per-
seguides pels dictadors que 
patí la nostra ciutat? Quina 
altra entitat sinó Catalunya 
Vella pot vantar-se d’haver 
treballat amb més força i 
amb més eficàcia per la cata-
lanització del nostre país?”. 
Els de Catalunya Vella, que 
brandaven la bandera del 
vigatanisme més pur, només 
aconseguirien ser els segons 
amb set regidors. Els d’Ac-
ció Ciutadana, candidatura 
formada bàsicament pels 
monàrquics i partidaris de 
l’anterior règim, van ser 
els grans perdedors, ja que 
només aconseguiren un regi-
dor.

En la seva edició del 
dilluns dia 13, el Diari de 
Vich, periòdic que podríem 
considerar de tendència pro-
gressista, publicava un gran 
titular que deia: “La gran vic-
tòria d’ahir. Triomf del Partit 
Catalanista Republicà a la 

Ciutat i a la Plana de Vich”. I 
parlava de la jornada gloriosa 
en una columna que titulava: 
“Satisfacció completa. L’ale-
gria espurnejava en els ulls 
de tothom. S’havia guanyat 
la primera batalla d’una 
manera noble com mai s’ha-
via vist i aquesta és la nostra 
major satisfacció. Aleshores 
recordàvem el comiat que va 
fer-nos Antoni Rovira i Vir-
gili divendres passat, parodi-
ant la cançó del màrtir Bach 
de Roda: Ai, adéu Ciutat de 
Vich, / bé en mereixes ser llo-
ada, / has desterrat els cacics 
/ i t’has fet republicana”.

A Barcelona qui va guanyar 
va ser un nou partit: Esquer-
ra Republicana de Catalunya, 
el partit de Francesc Macià. 
Això causà una gran decepció 
a les forces del catalanisme 
conservador, donat que teni-
en coll avall que guanyarien 
els de la Lliga de Cambó. 
Alguns elements de la socie-
tat vigatana Catalunya Vella 
opinaven que “el triomf del 
nou partit anomenat Esquer-
ra Republicana no satisfeu 
pas a la gent que volien una 
república de caire conserva-
dor i a Catalunya portada per 
homes netament catalanis-
tes. Al partit d’en Macià, el 
que hi havia menys eren ver-
taders catalanistes, en canvi 
el que més hi abundaven 
eren els demagogs”.

El dimarts, 14 d’abril, a 
Barcelona, la gent cridava 
pels carrers: “Visca en Macià! 
Mori en Cambó!”. Mentres-
tant, les banderes catalana 
amb estel o sense i la tricolor 

onejaven portades per grups 
que a cada hora que passava 
s’anaven engruixint. Per uns 
d’aquells joiosos i esperan-
çats manifestants, la Repú-
blica era la catalana, en canvi  
per altres era l’espanyola. 
Mentrestant, tota activitat 
laboral anava parant. Lluís 
Companys proclamava la 
República des de l’Ajunta-
ment i Macià, contrariat pel 
gest de Companys, ho faria 
des del balcó de la Diputació, 
on pronuncià les ja famoses 
paraules: “Catalans: interpre-
tant el sentiment i els anhels 
del poble que ens acaba de 
donar el seu sufragi, procla-
mo la República Catalana 
com a Estat integrant de la 
Federació ibèrica”. 

El poble omplia la plaça 
de Sant Jaume, sense cap 
incident. Aquell va ser un dia 
de festa grossa. Una jornada 

d’alegria i, sobretot, d’una 
gran esperança per l’esdeve-
nidor, especialment per a les 
classes treballadores i més 
desafavorides, que veien en 
la República la solució als 
seus problemes després de 
tants anys de lluites i repres-
sió. 

Al dia següent, la festa 
continuava pels carrers de 
Barcelona. Una banda de 
música que formava part 
d’un grup de manifestants 
que portava cartells amb els 
retrats dels capitans Galán 
i García Hernández, afuse-
llats feia poc, entonava La 
Marsellesa, que escoltaven 
per primera vegada no pocs 
veïns de la capital catalana i 
d’altres que hi havien acudit 
atrets pels fets històrics que 
s’hi vivien.

Com un vigatà que aquell 
dia es trobava a Barcelona 

90 anys d’aquell: 
“Visca la República 

Catalana!”
El president Francesc Macià va fer la proclamació el 14 d’abril de 1931
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Acte de celebració a la plaça de Vic del primer aniversari de la proclamació de la República, abril de 1932
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el president Francesc Macià al costat de l’alcalde de Vic, Marià serra Badell, davant una multitud de persones a la confluència de la rambla Hospital amb el carrer Verdaguer, el 7 juliol de 1931

per feina, i que després 
d’haver estat a la plaça de 
Sant Jaume va decidir anar 
cap al Pla de Palau on s’esta-
ven dirigint grups d’homes 
i dones. Allà, davant del 
Govern Civil, la gent escol-
tava les abrandades paraules 
de Joan Lluhí i Vallescà, i 
també les que va pronunciar 
en castellà un sindicalista 
que animava l’auditori a anar 
cap a la Model i obrir les por-
tes de la presó.

El vigatà testimoni d’aquell 
esdeveniment va deixar 
escrit a les seves memòries 
(encara inèdites) la seva 
impressió: “Acabats els dos 
curts parlaments, un petit 
grup se separà dels que esta-
ven al davant del Govern 
Civil precedits per una petita 
bandera vermella i empren-
gueren sense armar gaire 
soroll el Passeig de Colom. 
Eren els primers comunis-
tes que es manifestaven a 
Barcelona i en total no passa-
ven pas de les dues dotzenes. 
Quasi tots parlaven algun 
dialecte castellà i en general 
feien cara de manobres i 
peons. Aquell petit grup al 
qual jo vaig seguir, en arribar 
a la Rambla va quedar absor-
bit per l’enorme quantitat 
de gent que es manifestava 
victorejant la República i en 
Macià”.

Mentrestant a Vic, els regi-
dors republicans electes tam-
bé havien proclamat la Repú-
blica. Joaquim Surinyach i 
Ginestet, un paleta que havia 
participat en la formació 
d’ERC local, va pronunciar un 
breu parlament des del balcó 
de la Casa de la Ciutat, on 
lluïen les banderes republi-
cana i catalana. Llucià Costa, 
per encàrrec del consistori, 
pintà més tard un quadre per 
commemorar la proclamació 
de la República a la ciutat, 
on es podia veure Surinyach 
dirigint-se a les persones que 
hi havia a plaça.

Durant un parell de dies, 
l’Ajuntament va estar diri-
git per una mena de comitè 

republicà format pels regi-
dors electes del Partit Cata-
lanista Republicà i alguns 
altres militants del mateix 
partit.

Finalment, el dijous dia 16 
es constituïa el primer ajun-
tament republicà de Vic, amb 
l’assistència de tots els regi-
dors elegits per la ciutada-
nia. Fou nomenat alcalde el 
pellaire Marià Serra i Badell, 
àlies Cols. Quatre tinències 
d’alcaldia van ser per a mili-
tants del Partit Catalanista 
Republicà. Catalunya Vella 
quedà relegada a algunes 

comissions de treball.
El diumenge 26, Niceto 

Alcalá Zamora, president 
de la República espanyola, 
viatjà fins a Barcelona, on 
va ser rebut clamorosament. 
El motiu del viatge no era 
altre que entrevistar-se amb 
Francesc Macià. Aquell dia 
es va posar fi a la breu Repú-
blica Catalana, que més tard 
donaria lloc a la Generalitat 
de Catalunya, amb l’avi 
Macià com a president del 
seu Consell.

Al cap de tres dies, el con-
sistori vigatà acordà, per 
unanimitat i a proposta dels 
homes d’Acció Catalana, col-
locar un retrat de mossèn 
Josep Gudiol i Cunill, mort 
aquell mes d’abril, a la Gale-
ria de Vigatans Il·lustres.

Al cap d’uns mesos, el 28 
de juny de 1931, hi va haver 
eleccions generals, que a 
Espanya guanyaria el PSOE 
i a Catalunya, ERC. A Osona 
el partit del president Macià 
va obtenir un 61% dels vots, 
seguit per la Lliga Regiona-
lista, amb un 32%. A Vic, 
la meitat dels regidors del 
Partit Catalanista Republicà 
havien deixat el partit quan 
faltaven pocs dies per a les 
eleccions per tal de formar el 
partit d’ERC a la ciutat.

Després del fracàs de la 
República Catalana, decla-
rada pel president Macià el 
14 d’abril, el govern català 
va redactar un avantprojecte 
d’estatut d’autonomia. Un 
cop acabat, es faria un plebis-
cit perquè el poble el votés. 
Aquest estatut seria conegut 
com l’Estatut de Núria, ja 
que la redacció final es va 
fer el 20 de juny de 1931 a 
Núria. El referèndum per a 
la seva aprovació es faria el 
2 d’agost. La participació va 
ser del 75%, i es va aprovar 
amb un 99% de vots a favor 
de la ciutadania. Malgrat que 
a les dones no els era permès 
votar, aquestes van reunir 
més de quatre-centes mil 
signatures al seu favor. Però 
no seria fins al 9 de setembre 
de l’any següent que el Par-
lament espanyol l’aprovaria 
després de retocar-lo. Potser 
seria més actual dir després 
de passar-hi el ribot.

Catalunya recuperava 
d’aquesta manera les insti-
tucions pròpies arrabassa-
des el 1716 amb el Decret 
de Nova Planta. Allò no va 
ser la somniada República 
Catalana, però ara, ni que fos 
parcialment, sota la forma 
d’una autonomia dins l’Estat 
espanyol potser es podrien 
tenir les competències que 
des d’aquí es reclamaven al 
govern de Madrid.

Avui, aquell crit de “Vis-
ca la República Catalana!” 
és només un tornaveu de 
fa 90 anys. Però la història 
segueix...

el partit 
Catalanista 

republicà va 
guanyar les 

municipals a Vic
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Acte de celebració a la plaça de Vic del primer aniversari de la proclamació de la república, abril de 1932

els regidors 
també van fer 

la proclama des 
del balcó de 

l’Ajuntament
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“La quantitat de 
residus que generem 
és insostenible” 
Albert Castells, regidor de Manteniment i Serveis, Medi Ambient i Món 
Rural de Vic. També es conseller del Cicle de Residus d’Osona

Albert Castells, dijous davant el parc infantil del barri de Santa Anna de Vic

Vic

Víctor Palomar

Com ha condicionat la pan-
dèmia en el dia a dia d’una 
regidoria on es toquen tan-
tes tecles?

Ho ha canviat tot. A l’àrea 
de Serveis no hem parat ni 
un dia. Tots els treballadors 
municipals i els de les empre-
ses col·laboradores han 
intensificat la seva dedicació. 
Hem hagut de treballar per 
fer front als reptes que ha 
comportat a la ciutat de Vic i 
a la societat en general, i que 
no ens havíem ni plantejat 
mai.

Han hagut des d’orga-
nitzar la logística d’unes 
eleccions en un context de 
pandèmia fins a convertir 
un pavelló esportiu en un 
hospital. Quin ha estat el 
moment més dur?

Sens dubte quan l’alcal-
dessa em va trucar i em va 
dir que era urgent que el 
Consorci Hospitalari de Vic 
disposés d’un edifici muni-
cipal per convertir-lo en una 
extensió del centre sanitari 
per acollir pacients amb 
Covid-19. Aquells dies van 
ser una marató, hi va haver 
hores molt dures. Tots viví-
em moments difícils a nivell 
personal, amb familiars o 
coneguts malalts, i al car-
rer es palpava una situació 
excepcional amb una ciutat 
buida des de primera hora 
del matí fins a la nit.

I amb un temps gairebé 
rècord es va aconseguir.

Aquesta és la part positiva. 
Veure la societat osonenca, 
des d’empreses fins a per-
sonal municipal, sanitaris i 
serveis essencials remant per 
un projecte comú, que era 
el d’habilitar una extensió 
de l’hospital en un pavelló 
esportiu. Jo em quedo amb 
aquesta imatge positiva i 
emotiva de veure una soci-
etat cohesionada treballant 
amb èxit per un objectiu 
com aquest. Reflexionant-ho 
una mica, però, hi va haver 
moments molt durs en veure 
que estava patint molta gent.

S’ha quantificat l’impacte 
econòmic que està tenint 
fer front a la pandèmia des 
de la seva àrea?

Cada despesa s’ha anat 

abordant de forma controlada 
i cada expedient s’ha resolt 
i està controlat. Però no hi 
ha una xifra tancada perquè 
això encara no s’ha acabat. 
Cal pensar que durant les 
setmanes de confinament va 
canviar, per exemple, la gene-
ració de residus. Hi havia més 
fraccions d’una mena i menys 
d’una altra, i això implica un 
cost de tractament diferent. 
Hi va haver despeses per 
desinfeccions o també els 
consums energètics de les 
instal·lacions municipals han 
canviat: alguns van tancar i 
altres hi ha suplements de 
consum perquè ventilem més, 

hem d’escalfar més i desin-
fectem més.

Deixant de banda la pan-
dèmia, al ple de l’Ajunta-
ment hem escoltat en més 
d’una ocasió l’oposició que 
diu que els carrers de Vic no 
estan nets. Hi està d’acord?

Personalment penso que 
Vic és una ciutat neta i que 
podem estar contents de la 
imatge que dona. Ara bé, ens 
preocupa l’incivisme en el 
tema dels residus, de la nete-
ja, de les pintades a les faça-
nes i elements del mobiliari. 
La feina que es fa és constant 
i si no tinguéssim persones 

permanentment al carrer 
retirant el desbordament de 
residus, repintant o reparant 
actes d’incivisme... la ciutat 
seria impracticable. Reconei-
xent tot el que cal millorar, 
crec que en general som una 
ciutat neta.

L’any 2019 a Vic es van 
recollir 700 tones d’andrò-
mines o voluminosos, la 
majoria abandonats de for-
ma irregular a les zones de 
contenidors.

És un tipus de residu que 
creix cada dia. Recentment 
hem ampliat un dia més 
de recollida concertada. És 
un servei, el de recollida 
concertada amb un telèfon 
gratuït que recollim a peu 
de domicili, que va creixent 
dia a dia. Això és una bona 
notícia perquè són residus 
que podrien anar a fora del 
circuit i en canvi entren al de 
la reutilització i es recullen 
de forma controlada. Però 
també és veritat que es con-
tinuen dipositant de forma 
descontrolada a les zones de 
contenidors. El que hauríem 
de fer és treballar en l’àmbit 
global per generar menys 
residus a tots nivells.

Cada veí de Vic genera 
una mitjana d’1,24 quilos 
de deixalles al dia. Aquesta 
xifra es pot reduir?

Aquesta xifra és la del 
2019, la de l’any passat 
encara no la tenim tancada, 
però ja li avanço que l’hem 
reduït. Estem en una bona 
línia, baixa la generació de 
residus per habitant, però el 
volum de residus de la ciutat 
puja, perquè creix el nombre 
d’habitants. Som ambiciosos 
i volem reduir aquests 1,24 
quilos per cada vigatà perquè 
són molts residus, estem par-
lant de 21.000 tones a l’any. 
Això és insostenible, no per 
Vic sinó per qualsevol ciutat 
del món. A mitjà termini 
hem d’anar cap al residu zero 
i cap a l’economia circular.

Doncs hi ha un degoteig 
de municipis que es passen 
a fer la recollida porta a 
porta, que s’ha demostrat 
que és la més efectiva pel 
reciclatge, i Vic no ho fa.

Osona ha sigut líder en 
recollida selectiva durant 
anys i ara estem en segona 
posició entre les comarques 

catalanes. En el cas de Vic, 
sense tenir un sistema de 
recollida porta a porta tenim 
molt bons resultats de reco-
llida selectiva. Estem al 56%, 
això vol dir que separem cor-
rectament més de la meitat 
dels residus que generem. 
Són uns nivells altíssims. 
Vic va apostar pel sistema de 
recollida amb contenidors, 
però això no vol dir quedar-
se de braços plegats fins que 
s’hagin amortitzat aquests 
contenidors que es van 
comprar. Cada any implan-
tarem millores en aquest 
sistema de recollida amb 
contenidors. Hem posat ara 
en funcionament un sistema 
de compostatge comunitari 
a la zona de Sant Llàtzer per 
compostar la matèria orgà-
nica al mateix barri i també 
tenim previst augmentar 
a altres barris la recollida 
comercial que ja es fa al cen-
tre i al Remei.

El futur és el porta a por-
ta?

Sí, jo crec que el futur 
també serà un sistema porta 
a porta perquè serà insoste-
nible el nivell de recollida 
actual per l’augment del cost 
del tractament. Arribarà un 
moment que serà una raó 
econòmica, a part de mediam-
biental, la que ens portarà a 
implantar-lo. Jo crec que pot-
ser de forma immediata no, 
però sí en els anys vinents, 
el 2026 o el 2027, Vic hauria 
de canviar el model de forma 
radical i passar a un model de 
recollida porta a porta, o com 
a mínim a un model mixt, 
perquè cada barri pot tenir el 
seu model adaptat.

Un dels regals enverinats 
que té és el de reformu-
lar les quatre empreses 
mixtes que donen servei a 
l’Ajuntament de Vic i que 
acaben la concessió, com la 
de recollida d’escombraries 
o la neteja viària. El model 
d’empreses mixtes ha estat 
criticat per l’oposició, per 
quin model apostaran?

Aquestes empreses mixtes 
han funcionat, han sigut un 
model d’èxit. M’he trobat 
una àrea de serveis que fun-
ciona molt bé i la prova és 
que, juntament amb els mit-
jans propis que tenim a l’àrea 
i aquestes empreses en què 
l’Ajuntament n’és soci, hem 
pogut abordar ara la pandè-
mia i solucionar problemes 
de tota mena. El marc legal 
ha canviat des de 2017 amb 
la nova llei de contractes 
del sector públic i ara estem 
treballant per reestructurar 
l’àrea de serveis. La nostra 
proposta serà fer contractes 
externalitzats amb empreses 
especialitzades en cada sec-
tor i alhora reforçar l’àrea de 
serveis, perquè la ciutat està 
creixent. Creiem que això 
ens permetrà tenir una àrea 
competitiva com ho ha sigut 
durant aquests anys.

Internalitzar els serveis, 
assumir-los des de l’Ajun-
tament no és una opció 
viable?

Per nosaltres seria un 
error. Creiem que el millor 
sistema és l’equilibri de la 
col·laboració pública-privada. 
L’administració ha de tenir 
mitjans per fer tot allò que 
pugui ser competitiva, però 
hi ha àmbits en què no ho és, 

“La construcció 
del pavelló de 

salut va ser una 
marató. Van ser 
dies molt durs”

“Per raons de 
medi ambient 
i de costos, Vic 

haurà d’anar cap 
al porta a porta”

“Seria un error 
internalitzar els 
serveis que ara 

fan les empreses 
mixtes”
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Albert Castells, dijous davant el parc infantil del barri de Santa Anna de Vic

els contenidors, els sistemes 
intel·ligents... El millor per 
nosaltres és tenir recursos 
propis per poder actuar ràpi-
dament i de manera eficaç 
però alhora també uns bons 
contractes de serveis amb 
empreses especialitzades.

Fa uns dies l’Ajuntament 
va presentar un pla ano-
menat de reimpuls de la 
ciutat per invertir 4,5 mili-
ons d’euros procedents del 
romanent. Quin projecte de 
la seva àrea destacaria?

Potser la instal·lació 
d’energia fotovoltaica al 
recinte firal del Sucre. 
Aquests 150 kW d’energia 
fotovoltaica multiplicarà 
l’energia renovable que té 
la ciutat. Ja tenim algunes 
plaques fotovoltaiques, però 
posar tot un sostre solar del 
recinte firal és un projecte 
important. I després també 
ens permetrà posar al dia 
tots els parcs infantils de la 
ciutat i les zones verdes.

També es va avançar que 
s’està treballant en un pro-
jecte de smart city coincidint 
amb l’arribada del 5G a la 
ciutat en els propers mesos.

Sí, en els últims mesos i 
amb el suport de la Diputació 
estem redactant l’estratègia 
de ciutat intel·ligent per Vic. 
De fet ja hi ha molts projec-
tes funcionant de smart city, 
des de la telegestió dels regs 
en parcs i jardins, la teleas-

sistència domiciliària de les 
persones que ho necessiten 
fins al control de l’enllume-
nat públic per poder atenuar 
per exemple la llum de la pla-
ça de Vic quan hi ha un acte 
públic. S’han fet passos enda-
vant en aquest sentit, però 
ens faltava aquesta estratè-
gia per posar un calendari i 
fer una diagnosi per afrontar 
aquesta revolució que tenim 
a sobre amb el 5G i la digita-
lització de l’economia, i que 

encara no som prou consci-
ents del que suposa. Les ciu-
tats tenim un paper clau per 
liderar-ho i ser referents en 
noves tecnologies.

El seu predecessor va 
impulsar una bústia ciuta-
dana per fer arribar queixes 
i denúncies de temes de la 
ciutat. Té massa èxit, costa 
de donar resposta a tot el 
que arriba?

És una eina molt útil per-
què tot i que tenim persones 
de serveis voltant pels car-
rers, no poden detectar-ho 
tot. Els veïns ens avisen quan 

hi ha un problema en una 
vorera, en un carrer... Ara, és 
cert que cal integrar tots els 
canals de comunicació de què 
disposem. Hi ha la bústia ciu-
tadana, grups de WhatsApp, 
l’aplicació mòbil de la Guàr-
dia Urbana. Totes aquestes 
noves tecnologies fan que 
arribi molta informació i cal-
drà en un futur integrar tots 
aquests canals per millorar-
ne la gestió.

A Vic hi ha més de 22.200 
arbres plantats i cada cop 
que se’n talla algun reben 
una gran quantitat de quei-
xes.

Aquest any presentarem 
el pla director de verd urbà, 
que és un inventari arbre per 
arbre de la ciutat, i també 
s’han fet estudis i una diag-
nosi de com s’ha de gestionar 
aquest arbrat en els propers 
anys. Vic ja té unes tècniques 
de gestió de la jardineria 
molt modernes i modèliques. 
Però a més, també crearem 
una taula d’experts de verd 
urbà, que és una taula amb 
tècnics municipals i del 
sector, professionals de la 
jardineria i tots els grups 
del consistori. Servirà, entre 
d’altres, per difondre més el 
missatge de per què es fan 
les coses en la jardineria i la 
biodiversitat perquè molts 
debats d’aquests es porten 
sovint al terreny dels senti-
ments.

“Els debats sobre 
els arbres a la 

ciutat sovint es 
porten al terreny 
dels sentiments”

perquè no té els recursos pro-
pis, la tecnologia ni el domini 
de tècniques. Per exemple en 
la renovació de tot l’enllume-

nat públic o en la recollida 
de residus i tota la tecnologia 
que s’haurà d’incorporar els 
propers anys, com els xips en 
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 Josep Masana
i Rota

L’empresa Riera Pintó, SA i tots els teus companys
et recordarem sempre com una gran persona

i un excel·lent professional.

No t’oblidarem.

Roda de Ter, abril de 2021
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Miquel Membrives
i Delgado

‘Guiri’
Ens ha deixat el dia 10, a l’edat de 53 anys.

La seva esposa, M. Àngels Trasancos Álvarez; fills, Nil i Pau; pares, 
Luis () i Angustias (), i M. Dolors Riera; pares polítics, Teresa 
i Emiliano (); germans, Anna i Jaume, Lluís i Xaro, Emi i Auri, i 
Cristina; nebots, oncles, cosins i tota la família, en participar-vos tan 
sentida pèrdua, us preguen un record.
La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dilluns, dia 12, a 2/4 de 12 
del matí, a la Sala Multiconfessional del Tanatori de Vic.
Domicili: c. Poeta Jordi de Sant Jordi, 3. Capella ardent núm. 3 del 
Tanatori de Vic. Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Vic, abril de 2021

Atropellament mortal 
de tren prop de 
l’estació de Torelló

Torelló Diumenge al matí, 
passats 2/4 de 10, segons els 
Bombers, es va produir un 
atropellament mortal per un 
tren a 300 metres de l’estació 
de Torelló en direcció a Man-
lleu. La circulació de trens a 
la línia R3 va quedar inter-
rompuda unes tres hores 
entre Torelló i Manlleu. 
Rodalies va establir un servei 
alternatiu per carretera per 
als passatgers. Els Mossos 
d’Esquadra han obert una 
investigació.

Àngel Parés
i Casas

Ha mort cristianament el dia 10, a l’edat de 85 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Carme Carrió Codinach; fills, Pep i Montse, i Marià; 
neta, Nora; germans, germans polítics, nebots i tota la família, en 
participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en les 
vostres oracions.
Se celebraran les exèquies aquest dilluns, dia 12, a 2/4 de 12 del 
matí, a l’església parroquial de Sant Domènec de Vic. L’acte de 
l’enterrament tindrà lloc tot seguit.
Domicili: c. Bisbe Morgades, 23, 6è. Capella ardent núm. 5 del 
Tanatori de Vic. Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Vic, abril de 2021

Mare Dolors Casellas
i Erra

Ha mort cristianament el 9 d’abril, a l’edat de 88 anys.

A.C.S.

La seva família i la comunitat religiosa de les Germanes 
Josefines de la Caritat, en participar-vos tan sentida pèrdua, 
us preguen que la tingueu present en les vostres oracions. 

   Vic, abril de 2021

Primeres visites 
guiades sobre la 
Guerra Civil a Vic
Vic Una quinzena de perso-
nes van seguir diumenge la 
primera de les dues visites 
guiades que l’historiador 
Josep Casanovas fa a Vic. Les 
visites inclouen el recent-
ment estrenat documental 
Refugi 4. Perill de bombar-
deig, que s’ha fet en memò-
ria de les víctimes i que està 
basat en els estudis sobre els 
bombardejos i les víctimes 
localitzades fet pel mateix 
Casanovas. 
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Entren a robar al camp 
de futbol de la Roureda 
de Taradell
Taradell La matinada de 
divendres a dissabte van 
entrar a robar a les oficines i 
al bar del camp de futbol de 
la Roureda de Taradell. Els 
lladres s’haurien emportat 
un ordinador portàtil i hau-
rien agafat menjar del bar 
després de rebentar diverses 
portes. En paral·lel, hi va 
haver diversos actes vandà-
lics al municipi com la tro-
balla, al matí, de senyals de 
trànsit enmig del bosc d’El 
Pujoló. L.M.

Els nens de 
Camprodon volen 
més passos elevats
Camprodon L’Ajuntament 
infantil de Camprodon va 
proposar en la seva reunió 
de divendres passat que es 
posin més passos elevats 
en les urbanitzacions del 
municipi, com ja s’ha fet en 
alguns vials del poble. Els 
joves camprodonins també 
van demanar la millora de 
les fonts, ja que alerten que 
alguns esglaons rellisquen 
molt quan estan humits, i 
van sol·licitar també que es 
posin més deixalleries de 
piles i més aparcaments per a 
bicicletes. J.R.

Advocats d’Osona 
se sumen a 
la querella de 
Gonzalo Boye 
contra una jutgessa

 Vic

EL 9 NOU

L’Associació d’Advocats 
d’Osona juntament amb 
les del Maresme, Tortosa 
i Tarragona s’han sumat a 
la querella presentada per 
l’advocat Gonzalo Boye i els 
seus advocats defensors (en 
total són 44) a la Sala Sego-
na del Tribunal Suprem. El 
suport entre les diferents 
associacions d’advocats s’ha 
impulsat des d’Osona. Es 
tracta d’una querella contra 
la magistrada de l’Audièn-
cia Nacional María Tardón 
Olmos; el fiscal de la Fiscalia 
Especial Antidroga Ignacio 
Miguel de Lucas Martín, i la 
lletrada de l’Administració 
de Justícia del Jutjat Central 
d’Instrucció número 3 Ánge-
les Monedero López per la 
possible comissió d’un delicte 
d’encobriment d’assassinat. 
Per a la magistrada Tardón 
també s’hi inclou el delicte de 
prevaricació.

Tardón és instructora de la 
causa contra Gonzalo Boye 
–advocat de Carles Puigde-
mont–, a qui ha processat jun-
tament amb una cinquantena 
de persones més, entre les 
quals hi ha el narcotraficant 
Sito Miñanco, per blanqueig 
de capital procedent del tràfic 
de drogues. Segons la quere-
lla presentada, Tardón, Lucas 
i Monedero es van basar en 
“la declaració falsa de l’inves-
tigat Manuel Andrés Puentes 
Saavedra que es va obtenir 
davant l’amenaça de ser envi-
at a Colòmbia per investigar 
un assassinat en el qual ell 
hauria intervingut activa-
ment”. Aquest fet comporta 
dubtes ja que Puentes podia 
ser acusat d’assassinar un 
presumpte narco. 
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La presència de pescadors 
furtius a la riba del riu Ter 
i en alguns punts del pantà 
de Sau és un problema que 
s’arrossega de fa uns anys i 
que va en augment. A part 
de l’impacte mediambiental 
que comporta quan no es 
compleix la legislació vigent 
pel que fa a mètodes de 
pesca i el tipus de peix que 
s’extreu, també hi ha al dar-
rere problemes d’incivisme. 
Deixalles al terra, fogueres 
en èpoques de l’any en què 
estan prohibides, acampa-
des il·legals, destrosses o 
conflictes amb les societats 

de pescadors que sí que els 
fan pagar unes llicències 
per complir amb la norma-
tiva. Tal com expliquem en 
aquesta edició del diari, els 
nous voluntaris ambientals 
de la Federació Catalana de 
Pesca –també són membres 
de les societats de la comar-
ca– fan una feina de formiga 
per denunciar aquest aug-

ment de pescadors furtius 
que no només afecta Osona 
sinó també altres punts de 
Catalunya. En alguns casos 
aïllats hi pot haver desconei-
xement de la normativa o en 
d’altres necessitats alimen-
tàries bàsiques no cobertes. 
El gruix de les persones que 
practiquen la pesca furtiva, 
però, són reincidents i no ho 

fan per necessitat. Aquest 
tipus de pesca es relaciona 
també amb l’afició que hi ha 
per pescar algunes espècies 
invasores que en els últims 
anys s’han anat introduint al 
pantà de Sau, com el silur i la 
lucioperca. Tot i que tant els 
Mossos d’Esquadra com els 
Agents Rurals fan actuacions 
puntuals –per Setmana Santa 

per exemple van denunciar 
persones que pescaven sen-
se els permisos necessaris 
a les Masies de Roda–, és 
difícil acabar amb aques-
ta pràctica que en alguns 
moments ha provocat també 
tensions i denúncies per 
suposades amenaces a qui 
els ha retret la seva actuació. 
L’espai natural és de tots i 
cal complir amb les normes 
que estan pensades per pre-
servar-lo i perquè en pugui 
gaudir tothom. A part de 
les sancions seria important 
que hi hagués una campanya 
informativa perquè tothom 
tingui molt clar què es pot 
fer i què no.  

Plantar-se. Plantem-nos

L’augment de pescadors 
furtius al riu Ter 

Un concepte darrere el qual hi ha 
les idees de fortalesa, determina-
ció, esforç. Tant en política, com 

en el joc, com en aspectes econòmics personals. Et 
plantes en el joc quan creus que fins aquí pots arri-
bar. En política pot definir el que suposa el procés 
que està recorrent Catalunya a partir de la sentèn-
cia de juny del 2010 del Tribunal Constitucional 
esquinçant un Estatut ratificat pel poble el 2006, 
prèviament retallat i que en altres contrades mal-
grat continguts similars no ha patit les mateixes 
trompades. A partir del 2010, una gran part de 
catalans es van plantar, van dir prou, el got de la 
paciència global (d’altres individu a individu, ja el 
tenien ple a vessar anys enrere) va desbordar-se. I 
quan un es planta, una majoria es planta, és a dir, 
crida prou, fins aquí, és molt difícil que faci marxa 
enrere.

Aquesta determinació de plantar-se té mots de 
significats ferms en molts idiomes. Amb la nos-
tra atenció posada en el procés d’independèn-
cia d’Escòcia, bo és recordar el que diu el Flower 
of Scotland, que han adoptat com a himne a partir 
d’una cançó de The Corries: “Oh flower of Scotland, 
when will we see, your like again, that fought and 
died for, your wee bit hill and glen, and stood againts 
him. Proud Edward’s army. And sent him homeward. 
Tae think again”. Demanant quan podran reviure 
els que van lluitar i morir pels seus valls i pujols, 
i van plantar-se ferms davant l’orgullós exèrcit del 
rei Eduard, fent-lo retornar perquè s’ho rumiessin 
de bell nou. Aquest plantar-se de la cançó comme-
mora la batalla del pont de Stirling on precisament 
un 11 de setembre però del 1297 William Wallace 
va derrotar els anglesos. Malgrat tot, després de 
rumiar-ho, el rei Eduard els va derrotar l’any 
següent. No totes les històries segueixen bé. Espe-
rem que aquesta l’acabin exitosament els fidels de 
Nicola Sturgeon.

En l’àmbit econòmic recordo quan Osona es deia 
la “Plana de Vich” (amb ch obligada, ja m’enteneu), 
que en els anys de la postguerra fins als 60-70 quan 
un es plantava volia dir que un cop acabats els pocs 
estudis que es feien, o l’aprenentatge o ambdós, 
aixecava la persiana de sota casa seva, o d’un petit 
magatzem, empalmava la llum al pis de dalt o on 
podia, ho comunicava a l’alcalde o al Sindicato Ver-
tical, i s’enfrontava a l’únic amo que suportava, la 
clientela, el que ara en diem el mercat. I a fer fac-
tures amb l’ITE, l’Impuesto sobre el tráfico de las 
empresas, que va arribar a ser del 2,70% del fac-
turat, sense desgravacions dels suportats com ara 
amb l’IVA.

Si no l’hi anava bé, retornava a treballar a la 
fàbrica, en un temps en què a Manlleu es deia quan 
tots tres treballaven a Can Serra que “tenien pa 
per la vida” i no diguem si podies entrar a la Caixa 

de Manlleu. I ja sabem com ha acabat la història. 
Tanmateix, en altres indrets osonencs molts poden 
recordar que el concepte de “pa per la vida” tam-
bé se n’ha anat en orris. Només l’han aconseguit 
els que han entrat en les diferents administracions 
públiques.

Si al nostre emprenedor el negoci li funcionava, 
el que havia plantat grandia (el mot francès gran-
dir com a créixer és un mot preuat pel seu signi-
ficat i sonoritat) necessitava un altre espai més 
gran, i és quan s’instal·lava en incipients polígons 
industrials a mig fer, on encara els solars estaven a 
preus raonables (normalment els faltava bona part 
de la urbanització, feta posteriorment), i on encara 
no es lluitava contra ACA, Bombers i els munts de 
normes de BOE i DOG que lògicament la moderni-
tat ha anat imposant.

Eren els temps en què també es mitifiquen, en 
la part que tenen de veritat i la de ficció, els garat-
ges on els Gates, Jobs o Wozniak començaven amb 
Microsoft o Apple, avui dia entre les empreses cap-
davanteres al món.

Enguany els nostres joves emprenedors tenen 
molt difícil, quasi impossible, aquest plantar-se, 
treballar per ells, si no és que es facin pintors, pale-
tes o jardiners i puguin anar per les cases. Si neces-
siten una nau industrial en un polígon plenament 
equipat, ni que sigui de lloguer, superar els mesos 
o anys i els costos dels permisos, adquirir maqui-
nària, ni que sigui amb lísing, se’ls fa molt difícil 
enfrontar-se a la vida plantant-se. La moderna 
manera de plantar-se de molts és marxar a l’estran-
ger a cercar un millor futur que sadolli les seves 
ambicions.

Almenys els àmbits de les noves economies digi-
tals tenen com a característica que en els estats 
incipients no necessiten d’aquests grans dispendis 
a despit que això comporti majors competències 
a nivell global. No han fer com el pintor, paleta o 
jardiner, de cercar la feina a prop seu. Amb bones 
connexions a la xarxa i petits locals poden intentar 
que el seu enginy i el seu plantar-se tinguin èxit.

Les administracions cada dia més malden, o hau-
rien de fer-ho, per poder fornir d’espais a aquests 
emprenedors per evitar la fugida de talent, i poden 
tenir present i fer bona l’anàlisi de l’especialista en 
desenvolupament urbà Jane Jacobs, que va dicta-
minar que “la innovació prospera en espais descui-
dats. És a dir, és possible que idees velles ocupin 
edificis nous, però les idees noves han d’ocupar 
edificis antics, perquè en l’economia competitiva 
de la nova construcció no tenen marge de mani-
obra per córrer riscos d’assaig i error”. La moda 
dels lofts, espais on es pot viure i treballar, a partir 
d’antigues naus industrials pot ser un planter per-
què grandeixin aquests emprenedors que es vul-
guin plantar i que la societat no pot desaprofitar.

Plantar-se és bo en tots els sentits, plantem-nos.

Josep Pujadas Gil  
Enginyer industrial

Els nostres joves emprenedors 
tenen molt difícil, quasi 

impossible, aquest plantar-
se, treballar per ells, si no és 

que es facin pintors, paletes o 
jardiners



OPINIONOU9EL

Feu la vostra reserva 
trucant al 93 889 49 49
o bé entrant a
el9club.cat, aboneu-ne 
l’import i en menys d’una 
setmana rebreu el producte 
a casa. Es pot reservar fins 
al 28-04-2021 inclòs.

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

Depiladora Braun 
5187
Silk Epil 5 amb capsa 
metàl·lica.
Color blanc amb 40 pinces 
per assegurar una bona 
depilació.

Per només
39

IVA INCLÒS

Màscara FFP2 

·   Amb triple capa 
protectora.

· Mascareta
reutilitzable, dura uns 
70 rentats.

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

Distribuïdes i 
produïdes per

Fabricades a Catalunya

Per només
8,50

Per només
119

IVA INCLÒS

Lot de pàdel Adidas
Pala de pàdel Dunlop 
Samurai Soft negre i 
vermella.
Bossa Adidas
Control CRB
de color negre
i blau o negre
i rosa.
Pot de 3 pilotes
Adidas Speed RX.

Per només

24,90
IVA INCLÒS

Bàscula de bany 
Xiaomi Mi
Body Composition Scale 2
Amb Bluetooth.
Pesa fins a 150 kg.
Dona fins a 13 dades 
corporals.
Disseny elegant
i funcional.

Dilluns, 12 d’abril de 202114

“M’has preguntat, Lucili, com s’ex-
plica que, essent el món governat 
per una providència, s’esdevinguin 
tants de mals als homes bons. [...] 

Em cal emprendre un tasca no gaire difícil: defen-
sar la causa dels déus [1].” Amb aquesta pregunta 
inicia Sèneca el seu assaig entorn de la providència 
en el qual, tot i ser considerat un filòsof estoic, no 
es troba gaire lluny del pensament cristià. Aquest 
pensador ens resulta proper en la geografia. Nascut 
a Corduba (actual Còrdova) el mateix any que el 
Senyor Jesús, en el 4 aC. Sèneca va sobreviure’l de 
llarg, morint com a conseqüència de les conxorxes 
mantingudes contra ell, en plena repressió de l’em-
perador Neró, l’any 65 dC. En la mateixa època, tan 
sols dos anys més tard, se situa el martiri de Pere 
i Pau apòstols a la ciutat de Roma. El filòsof havia 
acabat vivint-hi i treballant, després de marxar de 
la seva ciutat natal i de sofrir l’exili a Còrsega, del 
41 al 48, a causa de les conxorxes de palau en època 
del predecessor, Calígula, d’infausta memòria. A les 
portes de la mort, explica Tàcit (120), diu el cordo-
vès als seus amics: “Us deixo l’únic bé que em resta, 
però el més bell de tots: la imatge de la meva vida.” 
O sigui que Sèneca estava preocupat per la seva prò-
pia imatge, la que havia forjat durant una vida prou 
accidentada.

En l’assaig sobre la providència (Bernat Metge, 
2019), el pensador estoic proposa un govern per al 
devenir del món, del cosmos i de la història humana; 
un govern còsmic provinent d’un déu per damunt de 
tots els altres déus, apuntant vers un monoteisme 
inèdit en el món romà. Sense parlar de Crist, en can-

vi, no es pot descartar que hagués tingut contactes 
amb les incipients comunitats cristianes que lluita-
ven per mantenir-se a Roma i, fins i tot, potser algu-
na conversa escadussera amb els mateixos apòstols, 
que acabarien allí vessant la seva sang a causa de la 
repressió neroniana.

Per un inici, sorprèn tant el monoteisme incipi-
ent de Sèneca com la pregunta sobre el mal, verita-
ble motiu filosòfic que travessa els temps, arribant 
fins als nostres dies: per què existeix el sofriment, 
la injustícia, la mort, el dolor i per què les desgràcies 
tan sols ocorren als bons, a les persones virtuoses, en 
lloc de recaure sobre els dolents, els qui s’ho merei-
xerien, els qui farien bé de desaparèixer de la faç de 
la terra? La resposta del pensador cordovès apunta 
en el sentit de l’amor: Déu posa a prova aquells que 

més estima, de la mateixa manera que els pares i 
els educadors exigeixen més d’aquells en qui posen 
més esperances i que més valoren. El pensador es 
proposa, a més, defensar la causa dels déus, ni més 
ni menys, seguint el seu presumpte monoteisme, al 
qual arriba per la pura lògica i pensament filosòfic. 
L’existència dels déus no es pot qüestionar en la civi-
lització del primer segle, com ho faria algú de l’ac-
tualitat. Afinant, però, no es pot sinó apuntar vers 
la supremacia d’un déu per damunt dels altres: si 
n’existeix una pluralitat, es pot pensar que n’hi hagi 
un per damunt dels altres, un més poderós, que esti-
gui a l’origen de la resta. Tan sols si es pot identificar 

Jordi Castellet  
Escriptor i teòleg

Sèneca i la providència

Per què el sofriment i les 
desgràcies ocorren només als bons 

i no als qui s’ho mereixerien?

un déu creador de tot plegat, aleshores es pot identi-
ficar l’ésser suprem. A aquest pertany la providència 
divina a la qual Sèneca apel·la, perquè “una obra tan 
gran com el món sencer no s’aguantaria sense algú 
que la conservés, perquè la munió i moviments dels 
astres no són deguts a l’impuls ni a l’atzar [2].”

Res no s’esdevé, doncs, com a conseqüència de l’at-
zar ni de la necessitat, com proclamava tot un premi 
Nobel com J. Monod (1976). Darrere el món i els 
seus esdeveniments, tan sols cal endevinar un ésser 
benvolent, un seny ordenador. A ningú se li acut que 
les peces d’un airbus, apilades en una nau i remogu-
des per un huracà atzarós, s’acabessin muntant per si 
soles, donant com a resultat un avió en perfecte estat 
de funcionament, com explicava J. Eccles (1997). 
L’atzar no forma part del sentit del món. A voltes, 
semblaria com si el pensament humà fes anades i 
vingudes sense massa sentit, com si sovint s’hagués 
de reconquerir quelcom que ja estava donat i assen-
tat. “Ni tan sols aquelles coses que semblen confuses 
i incertes, val a dir, les pluges i els núvols, el llança-
ment dels llamps, les foguerades sobreïxents dels 
cims esberlats dels monts, els terratrèmols i altres 
fenòmens no s’esdevenen sense raó, ans reconeixen 
llurs causes [3].”

Qui hi hauria avui que volgués defensar la causa 
de Déu? Cal defensar Déu de si mateix o bé de l’error 
humà, arrelat en el mal que és capaç de cometre, com 
a conseqüència del seu egoisme, de la seva curtesa 
de mires o del mateix esdevenir de la història? Jesús 
mateix, es pot dir que defensés la causa de Déu, que 
ell entenia com el seu pare? Quina no va ser la rela-
ció mantinguda pel Crist amb l’amo suprem de la 
creació i de quina manera el mateix Senyor no era la 
mesura de totes les coses creades (Col 1,16)? L’apor-
tació de la revelació cristiana porta a considerar de 
quina manera la providència ha donat existència a 
la realitat (Gn 1), prenent com a mesura el mateix 
Jesucrist, el Verb etern diví (Col 1,15), vingut a la 
humanitat per salvar-la de la pròpia finitud, de les 
seves culpes infinites i de la mort.

Sèneca hi convergeix des de l’antiguitat.
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Llotja de Bellpuig (6-4-21)

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 (=) 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,28 (+0,03)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (9-4-21) 

PORC: 1,947 / 1,959 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 90 / 91,50 (-0,50)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,96/3,82/3,60/ 3,31 (+0,03)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,01 /3,83/3,65 /3,40 (+0,03)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,53/ 3,45/ 2,19 (+0,06)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,24 / 3,14/ 1,64 (+0,06)
VEDELLA(261/300 kg): 4,07/3,93/3,79/3,44/2,78 (+0,03)
VEDELLA(221/260 kg): 4,13/3,97/3,83/3,53/2,77 (+0,03)
VEDELLA(180/220 kg):  4,18/3,98/3,84/3,56/2,769 (+0,03)
VACA: 3,05 / 2,85 / 2,65 / 2,10/ 1,55 / 1,35 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (+10) 
ENCREUAT: 105 / 220 (+10)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (9-4-21)

PORC VIU selecte: 1,472 (+0,012) 
LLETÓ 20 kg: 67 (-2)   
XAI (23 a 25 kg): 3,47 (=)  
XAI (25 a 27 kg): 3,32 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 243 (-7)
BLAT PA: 247 (-7)
MORESC: 248 (=)

ORDI LLEIDA: 227 (-3)   
COLZA: 430 (-40)

Llotja de Barcelona (6-4-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 419/t (+6)
MORESC UE: 252/t (+2)
BLAT: 246/t (–2)
ORDI PAÍS: 232/t (+2) 
FARINA DE PEIX: 1.070/t (=)
GIRA-SOL: 300/t (–3)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 320/t (–2)
SORGO: 243/t (=)

Grans del Lluçanès (9-4-21)

GRA DE COLZA: 413,75  (+10,25)

La Cambra d’Osona 
forma 209 joves     
per inserir-los  
al mercat laboral

Vic La delegació a Osona de 
la Cambra de Comerç ha for-
mat 209 joves d’entre 16 i 29 
anys en el marc del programa 
Garantia Juvenil per tal d’in-
serir-los al mercat laboral. 
Els joves s’han format en 
sectors clau del territori com 
les TIC, la logística, la salut 
i l’administració i gestió 
d’empreses, entre d’altres. 
El programa ha permès que 
4 de cada 10 joves que hi han 
participat hagin obtingut un 
lloc de treball. Un 25% de les 
contractacions que es van fer 
són amb un contracte superi-
or als tres mesos i estan lliga-
des majoritàriament al sector 
de la informàtica, tot i que 
també a la logística, l’hosta-
leria, el comerç, el manteni-
ment i la imatge personal. El 
programa ha permès accedir 
a fer pràctiques a altres paï-
sos de la Unió Europea.  

El Ripollès enceta la 
Taula de Reactivació 
Econòmica després 
d’una diagnosi

Ripoll El Ripollès ha ence-
tat la Taula de Reactivació 
Socioeconòmica, que serà 
la gran taula multisectorial 
amb la qual es prioritzaran 
les accions que calen fer “per 
revertir els efectes de la crisi 
sanitària i econòmica a la 
comarca”. A la taula, hi seran 
dues persones representants 
de cada sector. Com explica 
el conseller de Promoció 
Econòmica del Consell i pre-
sident del Consell d’Alcal-
des, Ramon Roqué, es tracta 
“que la comarca torni a anar 
junta i reclami el que falta a 
la comarca. Ens hem adonat 
que hi ha moltes mancances 
en diferents àmbits”. Una 
consultoria externa valorarà i 
analitzarà les diferents inici-
atives sorgides de la diagnosi 
de les 13 taules sectorials 
que s’han fet.

Osona va registrar el 2020 un 
27% menys d’accidents laborals
El Ripollès en va tenir un 9,4% menys. N’hi va haver tres de mortals a les dues comarques
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La sinistralitat laboral a Osona i el Ripollès (Total d’accidents lleus, greus i mortals)

Osona

Ripollès

2000         2005        2008         2009        2010          2011          2012         2013         2014         2015          2016         2017         2018         2019          2020

2000         2005        2008         2009        2010          2011          2012         2013         2014         2015          2016         2017         2018         2019           2020

1.937

4.113 3.786
3.095

2.207 2.150 2.005
1.503 1.432 1.543 1.734 1.865 2.137

2.6532.386

278

713
619 575

340 352 386 332 275 277 305 268 320 369 307

Vic/Ripoll

D.A.

El nombre d’accidents labo-
rals a Osona i el Ripollès 
l’any 2020 va baixar un 27% 
i un 9,4%, respectivament, 
respecte al 2019. Són xifres 
que s’acosten més a les que 
hi va haver l’any 2016, que 
l’economia ja havia remuntat 
i tornaven a augmentar les 
xifres de sinistralitat labo-
ral. Durant l’any 2020 hi va 
haver a Osona un total de 
1.937 accidents, dels quals 
1.928 van ser lleus (un 26,8% 
menys que el 2019), 7 greus 
(un 53,3% menys) i 2 van ser 
mortals. Els dos accidents 
mortals són els dels dos tre-
balladors de Le Porc Gour-
met, que van morir mentre 
tornaven de la feina la nit del 
21 al 22 d’abril, arrossegats 
pel riu Gurri, que havia cres-
cut per una tempesta. Tots 
dos anaven en bicicleta. Al 
mateix moment es va trobar 
el cos d’un dels treballadors, 
de 21 anys, però les restes 
de l’altre no es van localitzar 

fins al juliol al riu Ter al seu 
pas per les Masies de Roda. 
Aquest accident, produït in 
itinere, va provocar queixes i 
la reclamació que s’habilités 
un millor camí per als tre-
balladors que van a l’escor-
xador i que travessen el riu, 
que habitualment porta poca 
aigua. La indústria és, de fet, 
el sector on es van compta-
bilitzar més accidents (880), 
seguit del sector serveis 
(754), la construcció (221) i 
l’agricultura (82). 

Al Ripollès el nombre d’ac-
cidents va ser de 278, dels 
quals 273 (9,9% menys que 
el 2019) van ser lleus, 4 greus 
(un 33,3% més) i 1 mortal. 
Es tracta d’un home de 49 
anys i veí de Camprodon 
que va morir en caure per un 
marge de dos metres i mig 
amb un vehicle tipus dúmper 
amb el qual treballava en una 
finca d’Espinavell. El 2019 no 
hi va haver cap accident mor-
tal en aquesta comarca. 145 
dels accidents produïts van 
ser al sector de la indústria 
mentre que 100 provenen 

del sector serveis, 28 del de 
la construcció i 5 del d’agri-
cultura. 

A tot Catalunya el 2020 hi 
va haver un 27,9% menys 
d’accidents laborals, però 
en canvi van augmentar 
fins a un 21,5% els mortals 
(79), essent la comarca del 
Barcelonès on n’hi va haver 
més, 16, seguida de la del 
Vallès Oriental, amb 10. 
Aquesta dada és sorprenent 
per l’augment tot i la cai-
guda de l’activitat. Segons 
el sindicat CCOO, aquestes 
dades revelen “l’empremta 
de la precarietat laboral o els 
incompliments preventius 
empresarials”. Especifiquen 
que 39 dels accidents mortals 
es van produir per una acció 
mecànica externa i 30 van ser 
no traumàtics, tipus infarts, 
vessaments cerebrals o altres 
patologies, i consideren que 
“prop del 38% dels accidents 
a la feina es relacionen amb 
elements com pressions i 
càrregues de feina i no es 
deuen tant a mancances en la 
seguretat”.  

Fins al febrer del 
2021 hi ha hagut 
389 accidents a 
Osona i el Ripollès 
Vic/Ripoll Fins al febrer 
d’aquest 2021 hi ha hagut 
389 accidents laborals a 
Osona i el Ripollès. Oso-
na en comptabilitza 341, 
dels quals 336 són lleus 
i 5 greus. Al Ripollès, els 
48 que hi ha hagut han 
estat lleus. No se’n regis-
tra cap de mortal. En el 
cas d’Osona, la majoria, 
167, han estat al sector 
serveis, seguits dels 121 al 
sector indústria, 33 al de 
la construcció i 20 a l’agri-
cultura. Al Ripollès, la 
majoria, 28, s’han produït 
al sector industrial, seguit 
dels 18 al sector serveis i 
un a la construcció i l’agri-
cultura, respectivament. 
Respecte al mateix perío-
de de l’any passat són un 
8,33% menys a Osona i un 
23,83% menys al Ripollès. 
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El dia de Sant Jordi la Granota Nota tindrà una parada a la plaça Major de Vic. 
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Compartiu amb els vostres 
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Pol Franci i Biel Pujadas celebrant un dels gols manlleuencs de dissabte, que es van aconseguir amb un gran treball coral
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EL 9 ESPORTS
Dilluns, 12 d’abril de 2021

(Pàgines 3 a 10)

El CP Manlleu Embotits Solà supera el Tordera (6-4) amb un recital a la primera 
part i continua líder del grup Nord de l’OK Lliga Plata, amb l’ascens a tocar

Queden 
tres finals

(Pàgina 19)

Victòries a l’OK 
Lliga femenina 
de Manlleu  
i Voltregà

(Pàgina 18)

Empat de l’AEC 
Manlleu i 
derrotes de Tona 
i Vic Riuprimer

(Pàgines 20 i 21)

El CB Vic-UVic 
ensopega  
a Llucmajor  
(75-62)

(Pàgina 26)



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 12 d’abril de 202118 Hoquei patins

BE
R

N
A

T
 C

ED
Ó

Nara López i Aina Serra van ser dues de les protagonistes de l’enfrontament amb les seves dianes

OK LLIGA FEMENINA

El Manlleu sap patir per guanyar
Malgrat les baixes destacades de Díez, Casarramona i Gurri supera el Bigues a base d’esforç

Manlleu

Esther Rovira

No poder comptar amb Anna 
Casarramona, Maria Díez i 
Elisabet Gurri –per ser con-
tactes estrets de positiu de 
Covid-19– no era la millor 
manera de tornar a la pista 
després d’un mes aturades, 
però el Manlleu Magic Stu-
dio va ser capaç de sobrepo-
sar-se a totes les adversitats 
dissabte a la tarda a casa 
contra un bon Bigues i Riells 
i amb només un canvi a 
l’equip va poder superar les 
vallesanes per 2 a 1 a base 
d’esforç i treball. Ja classifi-
cades per al play-off pel títol 
des d’abans de l’aturada, la 
victòria manté les manlle-
uenques segones a sis punts 
del líder, el Palau.

El partit va ser igualat i 
obert fins al final amb un 
Bigues que, tot i tenir la 
baixa d’un dels seus puntals 
com és Erika Ghirardello, 

no va abaixar els braços en 
cap moment i va intentar 
buscar els tres punts com 
a última oportunitat per 
aspirar encara a quedar de 
les quatre primeres. Això i el 
fet de no disposar de tots els 
efectius va fer que el tècnic 
Jordi Boada apostés per un 
plantejament menys agressiu 
i per variar les combinaci-
ons per no desgastar el seu 
equip. Una estratègia que va 
sortir bé, malgrat algunes 
imprecisions per falta de 
ritme competitiu, i que des-
prés d’algunes ocasions a les 
dues bandes va permetre a 
les manlleuenques posar-se 

per davant en el marcador en 
una bona contra d’Aida Mas 
per la banda dreta.  

A la segona part, el par-
tit va mantenir la mateixa 
tònica i a base d’insistència 
va arribar el segon gol del 
Manlleu, obra de Nara López 
rematant al segon pal una 
assistència de Maria Angla-
da. Poc després el Bigues 
podria haver retallat distàn-
cies amb un penal, però Mar-
ta Borràs va enviar la bola 
fora i tampoc va saber apro-
fitar la bola aturada López 
davant la veterana portera 
visitant Christina Klein quan 
Borràs va veure una targeta 

blava. Els minuts passaven 
i el cansament va començar 
a passar factura al Manlleu, 
fet que va aprofitar el Bigues 
per marcar el 2 a 1 en una 
bona acció individual d’Aina 
Serra. Aquest, però, va ser 
l’últim gol del partit perquè 
tot i algunes ocasions a les 
dues porteries el marcador ja 
no es va moure. 

“Vull felicitar les jugado-
res perquè s’han buidat i més 
enllà dels tres punts el partit 
ens ha anat bé per créixer 
individualment”, afirmava 
Boada a l’acabar pensant ja 
en el tram final de curs on 
lluitaran per tots els títols. 

Manlleu Magic Studio 2

Hidalgo, López, Castellví, Anglada, 
Mas –cinc inicial–, A. Bulló.

CHP Bigues i Riells 1

Klein, Reyes, Borràs, Rubio, Igualada 
–cinc inicial–, Cañadó i Serra. 

ÀRBITRE: Ariel Morisio. Va ensenyar 
targeta blava a la visitant Borràs. 

GOLS: 1-0, Aida Mas, min 20; 2-0, 
Nara López, min 32; 2-1, Aina Serra, 
min 41.

S’imposa 0-2 a la pista del Cerdanyola i encara opta a disputar el play-off pel títol

El Voltregà venç i manté opcions

Cerdanyola CH 0

Surós, Xicota, Silva, Pera, Gutiérrez 
–cinc inicial–, Paredes i Martín.

Voltregà Stern Motor 2

Bernadas, Tarrida, Barceló, Barcons, 
Arxé –cinc inicial–, Ramón, Vistós i 
Burgaya. 

ÀRBITRE: Tània Pardo. Va ensenyar targeta blava a la visitant Rocío Ramón. 

GOLS: 0-1, Aina Arxé, min 8; 0-2, Berta Tarrida, min 20. 

Cerdanyola del Vallès

EL 9 NOU

Partit a caixa o faixa el que 
disputava dissabte al vespre 
el Voltregà Stern Motor a la 
pista d’un rival directe com 
és el Cerdanyola en la lluita 
per quedar dels quatre pri-
mers i ser al play-off pel títol 
de lliga. Les voltreganeses 
van signar una bona primera 
part, on van posar-se 0-2 al 
marcador, i tot i que al segon 
temps el partit es va obrir 
les de Mia Ordeig van ser 
capaces de gestionar l’avan-
tatge i acabar guanyant. Una 
victòria que fa que els dos 
equips empatin en el goal 
average particular –a l’anada 
van quedar 1-3– i que les de 
Sant Hipòlit tinguin a favor 

el general amb quatre gols de 
marge.  

El Voltregà va imposar 
un ritme alt des de l’inici 
per intentar desgastar el 
rival, que tenia baixes per 
acumulació de targetes i 
per quarantena. El gol no va 
tardar a arribar i va ser en 
una transició que Aina Arxé 
va culminar. El Cerdanyola 
podria haver empatat des-
prés amb una falta directa, 
però Adriana Gutiérrez no 

va estar encertada. En canvi, 
en una altra transició Berta 
Tarrida va ampliar l’avantat-
ge amb un xut lateral. Abans 
del descans Piojo Ramón va 
veure una targeta blava, però 
tampoc aquesta vegada Daia-
na Silva va estar encertada. 

A la segona meitat la con-
signa de les voltreganeses va 
ser arriscar i intentar trencar 
el partit, però les locals no 
van abaixar el ritme i van 
tenir ocasions per marcar tot 

i que la defensa i Teresa Ber-
nadas sota pals ho van evitar. 

El proper repte de les 
voltreganeses per mantenir 
les opcions a quedar dels 
quatre primers torna a ser 
gran. Reben el Manlleu en el 
segon derbi de la temporada. 
“Hem d’intentar guanyar i 
esperar que el Cerdanyola per-
di a la pista del Palau perquè 
així dependríem de nosaltres 
en l’última jornada”, comenta 
Ordeig. En la tornada a la com-
petició després de Setmana 
Santa al Voltregà li quedaven 
tres finals i, de moment, ha 
superat la primera amb èxit. 
Li’n queden dues que haurà 
de guanyar amb el màxim de 
gols possibles i esperar una 
ensopegada, com a mínim, de 
les vallesanes. 

Osonencs a la 
final de la Lliga 
Europea

Luso (Portugal)

EL 9 NOU

El Reus Deportiu d’Àlex 
Rodríguez i Càndid Ballart 
i el Noia Freixenet de Roc 
Pujadas i Adrià Ballart van 
quedar eliminats dissabte 
de la fase de grups de la 
Lliga Europea. El Reus va 
caure contra l’Sporting de 
Ferran Font (5-3) i contra 
l’Oliveirense de Xevi Puigbí 
(1-5), mentre que el Noia va 
ensopegar amb el Porto de 
Xevi Malián (7-4) i va acon-
seguir un empat estèril amb 
el Barcelos (5-5). En canvi, 
seran a la final a quatre el 
Porto després d’empatar a 
3 amb el Barcelos, i també 
l’Sporting i l’Oliveirense, 
que van empatar entre ells 
a 6 gols. Qui també va caure 
de la competició, en el seu 
cas diumenge al vespre, és el 
Barça de Sergi Panadero, que 
va perdre contra el Benfica 
per 6 a 2. Els blaugranes ja no 
van començar amb bon peu 
i van cedir un empat a 2 gols 
amb el Liceo. 

OK LLIGA

Igualada, 5 - CP Vic, 3 
Vendrell, 2 - Palafrugell, 3

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.- Palafrugell .................24 9 6 9 78 90 33
 10.- Calafell .......................25 9 3 13 69 83 30
 11.- sIgualada ....................23 7 2 14 62 85 23
 12.- sLloret ........................24 5 8 11 70 100 23
 13.- qVendrell ....................23 5 7 11 65 86 22
 14.- qCP Taradell ............ 24 6 4 14 61 107 22
 15.- qCP Vic ..................... 24 3 1 20 47 109 10
 16.- qMataró ......................25 1 3 21 45 117 6

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

Las Rozas, 1 -Sant Cugat, 0
Manlleu Magic Studio, 2 - Bigues i Riells, 1
Cerdanyola, 0 - Voltregà Stern Motor, 2
Telecable, 4 - Palau de Plegamans, 6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Palau de Plegamans ..12 11 1 0 65 32 34
 2.- Manlleu Magic Studio 12 9 1 2 40 19 28
 3.- Telecable ....................12 7 1 4 45 30 22
 4.- Cerdanyola .................12 5 2 5 27 31 17
 5.- Voltregà Stern Motor 12 4 2 6 34 34 14
 6.- Bigues i Riells ............12 3 2 7 29 45 11
 7.- Las Rozas ....................12 2 1 9 15 50 7
 8.- Sant Cugat ..................12 2 0 10 21 35 6

OK LLIGA PLATA NORD

Capellades, 7 - St. Cugat, 4
Areces Pavitek, 2 - Dominicos, 3
Vilafranca, 6 - Compañía de María, 2
St. Just, 4 - Deportivo Liceo, 1
Manlleu Emb. Solà, 6 - Tordera, 4
Jolaseta - Shum, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pManlleu Emb. Solà 19 13 3 3 81 43 42
 2.- rVilafranca .................19 13 1 5 75 44 40
 3.- St. Just ........................19 11 5 3 79 54 38
 4.- St. Cugat .....................19 11 3 5 90 62 36
 5.- Shum ...........................18 9 3 6 72 55 30
 6.- Deportivo Liceo .........19 8 4 7 61 65 28
 7.- Tordera .......................19 7 3 9 69 70 24
 8.- Dominicos ..................18 4 6 8 51 75 18
 9.- Capellades ..................19 4 5 10 51 71 17
 10.- qAreces Pavitek .........19 4 4 11 59 87 16
 11.- qJolaseta .....................17 4 3 10 42 62 15
 12.- qCompañía de María 19 3 2 14 47 89 11
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Tirso Gómez va signar un ‘hat-trick’ però no va ser suficient per vèncer

Igualada

EL 9 NOU

Recuperaven el golejador 
Tirso Gómez i això es va 
notar perquè del seu estic en 
van sortir els tres gols viga-
tans del partit –que havia 
estat ajornat–, però això no 
va ser suficient per guanyar a 
la pista d’un rival directe a la 
part baixa de la taula. El Patí 
Vic va caure contra un Igua-
lada que va sumar la primera 
victòria de l’era David Cáce-

res a la banqueta i també ha 
sortit del descens directe. 
Els de Quim López, en canvi, 
s’enfonsen una mica més a 
la taula i cada vegada tenen 
més a prop el descens si bé 
matemàticament encara 
tenen opcions.

El Vic es va posar per 
davant en una primera part 
on va ser millor gràcies a una 
contra i a una acció des de 
darrere la porteria de Tirso 
Gómez. Poc després Tety 
Vives anotava pels de l’Anoia 

amb un xut exterior i amb l’1 
a 2 es va arribar al descans. 

A la segona part, Litus 
Sánchez va veure una blava 
i Sergi Pla no perdonava la 
directa. De nou Tirso feia el 
2 a 3 a la contra, però al tram 
final els locals van ser millors 
i amb dos gols més de Vives 
–en un refús de Masoliver i 
en una contra– i un d’Aleix 
Marimón, recollint el refús a 
una directa de Pla per la dese-
na falta del Vic, es van quedar 
els tres punts. 

Igualada Rigat HC 5

Deitg, Marimón, Palau, Baliu, Bars 
–cinc inicial–, Vives, Pla i Yeste. 

Club Patí Vic 3

Masoliver, Molas, Ramírez, Le 
Berre, Sánchez –cinc inicial–, Tirso, 
Montero i Parcerisas.  

ÀRBITRES: O. Pérez i I. González. 
Van ensenyar targeta blava als 
visitants Sánchez i Molas.  

GOLS: 0-1, Tirso, min 9; 0-2, Tirso, 
min 10; 1-2, Vives, min 14; 2-2, Pla 
(f.d.), min 28; 2-3, Tirso, min 31; 3-3, 
Vives, min 37; 4-3, Vives, min 42; 5-3, 
Marimón, min 46. 

Es va posar per davant dues vegades però es va deixar guanyar

El Vic s’enfonsa a Igualada

NACIONAL CATALANA

Voltregà B, 7 
Vila-seca, 2
Sant Hipòlit de Voltregà 

Victòria important del 
Voltregà davant el Vila-seca. 
El partit es va posar de cara 
per als voltreganesos quan 
van aconseguir anotar dues 
dianes al primer temps. A la 
represa, el Vila-seca va sor-
tir a remuntar el partit i el 
Voltregà ho va aprofitar per 
fer-se amb el control del par-
tit i sentenciar-lo. Els últims 
minuts va poder debutar el 
porter suplent, encara en eta-
pa de juvenil. 

Voltregà B: Miquel (p), 
Humbert (3), Oriol, Pol (1) i 
Jan (2). També Oliveras (1), 
Biel, Pau i Xevi (ps).

Manlleu B, 4 
Santa Perpètua, 2
Manlleu Victòria del Man-
lleu a casa contra el Santa 
Perpètua. Els visitants es 
van avançar primer, després 
d’aprofitar un rebot, però els 
manlleuencs van aconseguir 
l’empat. A la represa, amb 
empat a 1, els manlleuencs 
van anotar dues dianes per 
posar el 3 a 1. Els visitants 
van escurçar diferències, 
però el Manlleu va tornar a 
obrir forat per endur-se la 
victòria.

Manlleu B: Roger (p), Pol, 
Codinach, Camps i Biel (1). 
També Nil, Pujadas, Sergi 
(3), Pau i Oriol (ps). 

Tona, 5  
Santa Perpètua, 1
Tona Victòria del Tona a casa 
davant el Santa Perpètua, en 
el partit ajornat de la jornada 
7. Tot i el resultat, el partit 
no es va decidir fins al segon 
temps. La primera part del 
partit va ser bona per als 
tonencs, que van anotar dues 
dianes per marxar al descans 
amb 2 a 1 favorable. Al segon 
temps, el Tona va disposar de 
moltes ocasions, que va apro-
fitar per augmentar la seva 
diferència amb tres gols més, 
tot i la bona actuació del por-
ter visitant i el desencert en 
faltes directes. 

Tona: Roquet (p), Güell 
(1), Urbano (1), Carbonell 
i Chandre (1). També Coro-
minas, Vilamitjana (1), 
Rodríguez (1), Baulenas i 
Parellada (ps).

PRIMERA CATALANA

Voltregà C, 6 
Roda, 4

Sant Hipòlit de Voltregà 

Victòria ajustada del 
Voltregà C a casa contra el 
Roda, en el derbi osonenc de 
la jornada. La primera part va 
estar igualada, i es va marxar 
al descans amb empat a 2. 

A la represa, el Voltregà va 
aprofitar més les ocasions 
i es va acabar emportant el 
matx per 6 a 4.   

Roda: Raül (p), Marià, Nil 
(1), Ernest i Jolis (2). També 
Rosanas, Xixo (1), Rubio, 
Ferran i Rueda (ps). 

Palafrugell, 3 
Folgueroles, 2
Palafrugell Derrota del 
Folgueroles per la mínima 
a la pista del Palafrugell. El 
primer temps de l’enfronta-
ment va comptar amb el con-
trol del Folgueroles, que va 
veure com marxava guanyant 
al descans. A la segona part, 
els locals van capgirar el par-
tit amb un parell de minuts. 
El Folgueroles no es va ren-
dir i va aconseguir un gol per 
retallar la diferència, però no 
li va valdre per aconseguir 
l’empat.

Folgueroles: Aleix (p), 
Toti, Santi, Joel i Pol. També 
Juli i Pelayo (ps).

Lloret, 2  
Ripoll, 0
Lloret de Mar Derrota injus-
ta del Ripoll, que va merèi-
xer més. La primera part va 
estar molt igualada, amb 
ocasions a totes dues por-
teries, però cap equip en va 
aprofitar cap. Amb empat a 0, 
la represa va continuar amb 
la mateixa dinàmica, però 
van ser els locals amb un gol 
de penal qui es van avançar, 
i uns minuts més tard acon-
seguien la segona diana. El 
Ripoll va generar moltes 
ocasions de perill, però el 
porter local va fer una gran 
actuació. El desencert a bola 
parada els va condemnar, 
errant un penal i dues faltes 
directes.

Ripoll: Andreu (p), Brian, 
David, Arnau i Enric. També 
Jaume, Roger, Pau, Carlon i 
Eudald. 

NACIONAL FEMENINA

Reus, 2  
Manlleu B, 1
Reus Derrota del Manlleu 
B a la pista del Reus per la 
mínima en un partit molt 
igualat. El primer temps de 
l’enfrontament va ser molt 
igualat, i mostra d’això va ser 
que es va marxar al descans 
amb empat a 1. Les man-
lleuenques es van avançar 
primer, però les locals van 
aconseguir empatar. A la 
represa, el matx va continuar 
igual i va ser el Reus qui es 
va avançar. El Manlleu ho 
va continuar intentant i en 
l’últim minut del partit va 
disposar d’una ocasió per 
empatar el partit que no va 
acabar entrant.

Manlleu B: Otegui (p), 
Gina, Paula, Gemma (1) i 
Laia. També Júlia i Lídia. 

El Manlleu s’imposa en una gran primera part al Tordera

El líder aguanta la pressió i no afluixa
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Molas va obrir la llauna pel Manlleu i va fer dues dianes

Manlleu

E.R.

Els millors primers 20 
minuts de la temporada van 
permetre al Manlleu Embo-
tits Solà superar dissabte el 
Tordera, un equip que lluita 
per la salvació. Així, i a man-
ca de tres finals, els man-
lleuencs continuen líders i 
caminant amb pas ferm cap a 

l’anhelat retorn a l’OK Lliga. 
I això que els torderencs 

van agafar per sorpresa els 
locals i es van avançar en el 
primer minut. Va ser, però, 
només un miratge perquè 
a partir d’aquí va començar 
un recital del Manlleu amb 
un gran treball coral que els 
va permetre situar un 6 a 1 
en poc més d’un quart d’ho-
ra. Molas de penal, Franci, 
Bigas i Biel Pujadas, aquest 

per partida doble, culminant 
bones combinacions d’equip i 
novament Molas amb un xut 
llunyà van ser-ne els autors. 
Abans del descans el Tordera 
va fer el 6 a 2 a la contra. 

A la represa, els visitants 
van marcar dos gols més i 
això va provocar certs nervis 
en el jove conjunt manlle-
uenc, però tot i així van 
aguantar la pressió i en cap 
moment va perillar el triomf.

Manlleu Magic Studio 6

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

CP Tordera 4

Anglas, Matas, Ramos, Coll, Giménez 
–cinc inicial–, Mateos, Roura, Torres 
i Grau.

ÀRBITRES: A. Barba i M. Blat. Van 
ensenyar targeta blava al visitant 
Matas i al local Bigas.

GOLS: 0-1, Giménez, min 1; 1-1, Molas 
(p.), min 2; 2-1, Franci, min 3; 3-1, 
Bigas, min 4; 4-1, B. Pujadas, min 8; 5-
1, B. Pujadas, min 14; 6-1, Molas, min 
18; 6-2, Torres, min 22; 6-3, Torres 
(f.d.), min 34; 6-4, Roura; min 44.
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Derrota d’un gran Tona
El conjunt de Ricard Farrés domina però no estar encertat de cara a porteria

PRIMERA CATALANA
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Maik Molist intenta controlar una pilota davant un jugador del Llagostera B en el partit de la jornada 5

L’Escala

EL 9 NOU

Derrota del Tona per la 
mínima davant L’Escala, a 
qui li cedeix el liderat però 
empatats a punts en l’última 
jornada de la primera volta 
de la Primera Fase de Prime-
ra Catalana. Tot i la derrota, 
el Tona marxava reforçat de 
l’Escala per l’actitud demos-
trada sobre el terreny de joc 
en un partit en què no només 
no es mereixien no puntuar 
sinó guanyar pel que es va 
veure sobre el terreny de joc.

Durant els primers trenta 
minuts de la primera part, 
el conjunt dirigit per Ricard 
Farrés va tenir el control 
absolut del partit, amb un 
rival molt lluny de poder 
arribar a porteria contrària. 

Però a mesura que passaven 
els minuts, L’Escala va acon-
seguir fer alguna transició 
i va ficar una mica de por al 
cos als tonencs. Això va fer 
que els locals avancessin 
una mica les línies i en el 
minut 33 Ibrahim rematava 
una centrada lateral amb el 
cap dins de l’àrea petita per 
marcar el que seria l’únic 
gol del partit. El gol va pro-
vocar cert descontrol en el 
partit però va fer que el Tona 
pogués generar les millors 
ocasions de què van disposar 
en el primer temps. Les més 
clares van ser un u contra 
u d’Enric en què Bayona va 
guanyar la partida amb una 

bona aturada, un altre u con-
tra u, aquesta vegada d’Ale 
que envia fora i un penal que 
semblava que anava a xiular 
l’àrbitre però que al final no 
ho va fer. 

A la segona part, el Tona va 
sortir més atrevit i semblava 
que se li complicava encara 
més el partit amb l’expulsió 
de Pol Serra amb una targeta 
vermella més que rigorosa. 
Però amb un home menys, 
l’equip va mostrar el seu 
caràcter i va fer una passa 
endavant. El Tona va tornar 
a tancar L’Escala al seu propi 
camp i va gaudir de diverses 
ocasions, algunes de clarís-
simes, que per encert del 

porter local i el desencert de 
la davantera visitant la pilota 
no va entrar al fons de la xar-
xa: Sebas va creuar en excés 
el seu xut, Nil Salarich va 
enviar la pilota al travesser, 
i una passada de la mort de 
Moussa es va passejar per la 
línia de gol sense que ningú 
empenyés la pilota. 

El conjunt local va disposar 
d’un parell d’ocasions al con-
traatac per sentenciar el par-
tit, però sense encert en la 
rematada final. El gran xàfec 
que va caure al segon temps 
tampoc va acabar d’ajudar els 
jugadors, que van patir l’ex-
cés de pluja sobre el terreny 
de joc.

L’Escala 1

Bayona, Moustakim, Castell, Davesa, 
Muniesa, Masso (Resta, min 78), 
Ibrahim (Jam, min 46), Haiba, Baldeh 
(Mercader, min 65), Alaminos i 
Saenz.

Tona 0

Carles, Ot Bofill, Parcet, Lluc, Sebas,  
Enric, Castro (Moussa, min 65), Veli 
(Pol Serra, min 52), Maik, Nil i Ale.

ÀRBITRE: Víctor Moreno. T.G. als 
locals Muniesa, Alaminos (2, min 89) 
i Saenz i als visitants Castro i Sebas. 
T.V. al visitant Pol Serra (min 64).

GOLS: 1-0, Ibrahim, min 33 (remata 
una centrada lateral amb el cap dins 
de l’àrea petita).

Bescanó 2

Masalle, Comas (Negre, min 29 
(Quiñones, min 80)), Velasco, Muñoz 
(Mas, min 80), Nierga, Carles (Piany, 
min 71), Bagué, Oriol, Brice, Casassa 
(Feixas, min 63) i Paneque.

Vic Riuprimer 0

Charly, Abad (Pla, min 84), Pujol, 
Puigdesens (Pujol, min 63), Orra, 
Puigdollers (Quim, min 80), Viver 
(Soler, min 36), Sadurní (Collell, min 
80), Espina, Isern i Puig.

ÀRBITRE: Gerard Creus. T.G. als locals Oriol i Negre i als visitants Espina, 
Puigdollers i Puig.

GOLS: 1-0, Feixas, min 75 (finalitza una contra després d’una pèrdua visitant al 
mig del camp); 2-0, Muñoz, min 79 (finalitza una contra).

Bescanó

EL 9 NOU

El Vic Riuprimer va perdre 
al camp del Bescanó en un 
partit molt igualat en què 
el conjunt local va aprofitar 
dues contres per marcar els 
dos gols del partit.

En el primer temps, el joc 
va estar molt igualat, sense 
que cap dels dos equips s’im-
posés a l’altre i en què les 
defenses s’imposaven a les 
davanteres i això va fer que 
hi haguessin poques ocasions 
de gol per part dels dos con-
junts. Puig, Sadurní i Puigde-
sens van disposar de les 
millors ocasions del primer 
temps per part del conjunt 
de Dani Juvany.

Els de Santa Eulàlia veuen com el seu rival s’imposa amb dos gols a la contra

El Riuprimer perd a Bescanó

A la segona part, tot va con-
tinuar igual: poques ocasions 
i sense un dominador clar 
sobre el terreny de joc. Però 
el partit es va acabar decan-
tant pel cantó local per petits 
detalls que van tenir molt de 
pes. En el minut 60, l’àrbitre 
va perdonar la segona groga 

a un jugador local quan va 
tallar un atac més que prome-
tedor, i a manca d’un quart 
d’hora de joc el Bescanó es 
va avançar en el marcador a 
l’aprofitar una pèrdua del Vic 
Riuprimer en la sortida amb 
la pilota controlada, i en la 
contra que van generar Feixas 

va superar Charly. Els oso-
nencs van reaccionar bé i es 
van llançar a l’atac a la recer-
ca del gol de l’empat, però als 
quatre minuts, en una nova 
contra, Muñoz marcava el 2-
0. Puig, Sadurní, Puigdesens 
i Soler van continuar buscant 
la porteria rival, però el 
Bescanó es va tancar al seu 
camp fent un gran treball 
defensiu i va saber aguantar 
el resultat fins al xiulet final. 

Amb aquest resultat, el 
Vic Riuprimer es queda amb 
set punts, en la penúltima 
posició de classificació de 
la primera fase que acaba la 
primera volta. La propera 
setmana visitarà el cuer, La 
Jonquera.

Marín (Castellterçol) 0,5

Bonet (Manlleu B) 0,6

Genís (Taradell) 1

Joel (Voltregà) 1

Jona (Santa Eugènia) 1,3

Cañero (Pradenc) 1,5

Jaume (Abadessenc) 1,6

Arnau (Seva( 1.7

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Carles (Tona) 0,2

Manzano (Vic) 0,5

Ivan (Manlleu) 1,7

Charly (Tona) 2,5

SEGONA CATALANA

Almató (Gurb) 0

Guiteras (Sant Julià) 1

Torrejón (Torelló) 1

Montero (OAR Vic) 3

Àlex (Camprodon) 3,3

TERCERA CATALANA

Eloi Moral (Moià) 6

Andy (Pradenc) 5

Gutiérrez (Voltregà) 5

Font (Castellterçol) 5

Isma (Abadessenc) 3

Vila (Taradell)     3

Rosales (Tona)     3

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Ale (Tona) 7

Campayo (Manlleu) 4

Balagué (Vic) 4

Feixas (Vic) 4

Puig (Vic Riuprimer) 2

SEGONA CATALANA

Polete (Camprodon) 1

Casanovas (Gurb) 1

Puntí (OAR Vic) 1

Joel (St. Julià) 1

Fredi (Torelló) 1

TERCERA CATALANA

PRIMERA CATALANA. 
SUBGRUP 1A

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rL’Escala .......................9 5 2 2 16 5 17
 2.- Tona ........................... 9 5 2 2 12 6 17
 3.- Llagostera B .................9 5 1 3 13 13 16
 4.- Palamós ........................9 4 3 2 11 7 15
 5.- Bescanó .........................9 4 1 4 13 9 13
 6.- Lloret ............................9 2 6 1 14 10 12
 7.- Manlleu ..................... 9 3 2 4 10 16 11
 8.- qVic ............................ 7 2 4 1 13 7 10
 9.- qVic Riuprimer ......... 8 2 1 5 9 14 7
 10.- qLa Jonquera ................8 0 0 8 1 25 0
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Un punt per trencar la dinàmica
El Manlleu empata a Lloret en un partit en què els de Manel Sala fallen un nou penal

PRIMERA CATALANA
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Dani Erencia, que va provocar el penal contra el Lloret, en una acció del partit de fa quinze dies contra La Jonquera

Lloret de Mar

EL 9 NOU

Dídac Serra va poder tallar 
la manca d’encert per a un 
Manlleu que dissabte a la tar-
da va sumar un punt després 
d’empatar a 1 al camp del 
Lloret. Els manlleuencs van 
fer un bon partit i van merèi-
xer més davant un equip que 
va marcar en l’única jugada 
de perill que va tenir a la 

primera part. A la segona, 
els manlleuencs van fallar 
un penal; Dídac Serra va fer 
l’empat, però a les acaballes 
del partit va ser el conjunt 
local qui va disposar de les 
dues últimes accions clares 
de perill per emportar-se’n 
els tres punts. 

El Manlleu va començar 
dominant l’enfrontament 
però no acabava de definir 
davant Jordi Tuscà. Al quart 
d’hora de joc, una jugada del 
Lloret va acabar amb la pilota 
al fons de la porteria després 
que el pal i el porter Ivan 
aturessin la primera acció; el 

rebot el va recollir l’exman-
lleuenc Marc Vilà, que no va 
perdonar i va fer pujar l’1 a 
0 al marcador. Va ser l’única 
acció de perill en els primers 
45 minuts per a un Lloret 
que va veure com el Manlleu 
s’acostava amb perill a la 
seva porteria però que, conti-

Lloret 1

Tuscà, Aparicio, Poderoso, Chamizo, 
Marc Vilà, Fajardo, Expósito, Bilal 
(Bautista, min 63), Gasca (Sangare, 
min 24), González (Guerrero, min 88) 
i Ros (Terrades, min 63). 

Manlleu 1

Ivan, Joel Puntí, Isaac, Dani Erencia, 
Kako (Oualid, min 73), Campayo, 
Dídac (Ginesta, min 88), Grifell, 
Pagès (Pol coll, min 46), Uroz i Pau 
Franquesa (Mitxi, min 73). 

ÀRBITRE: Rubén Serra. T.G. als locals 
Aparicio, Gasco, Expósito i Sangare i 
als visitants Uroz, Pol Coll i Isaac. 

GOLS: 1-0, Marc Vilà, min 15 
(aprofita diversos rebots); 1-1, Dídac 
Serra, min 75 (jugada individual). 

nuant amb la dinàmica de les 
últimes jornades, no estava 
encertat de cara a gol. Aquest 
domini es va intensificar a la 
segona part, en la qual també 
es va fer encara més evident 
aquesta manca d’encert quan 
en el minut 53 el col·legiat 
xiulava penal per unes mans 
dins l’àrea. Dani Erencia va 
cedir la pilota a Campayo 
però aquest, tal com ja va 
fer en el partit contra el Vic 
Riuprimer REFO, va enviar la 
pilota als núvols.  

Tot i fallar la pena màxi-
ma, el Manlleu va continuar 
dominant i primer Isaac des 
de lluny i també Pol Coll, en 
jugada personal, van intentar 
sorprendre Tuscà però el por-
ter local, amb bones inter-
vencions, va evitar el gol. Res 
va poder fer en el minut 75 
quan Serra va recollir una 
pilota des de gairebé el mig 
del camp i tot sol es va plan-
tar a l’àrea local per acabar 
batent el porter del Lloret 
amb un xut ras i col·locat. 

Quedava un quart d’hora i 
el Manlleu havia fet el més 
difícil, empatar un partit que 
dominava però en què no 
tenia sort de cara a porteria. 
Tot i que els de Manel Sala 
van buscar el desempat, les 
millors ocasions per des-
fer aquest 1 a 1 van ser pel 
Lloret. Ivan, però, va evitar 
el gol i el Manlleu va tancar 
la primera volta sumant un 
valuós punt. 

TORNEIG SEGONA CATALANA

L’OAR s’estrena amb derrota 
davant la Pirinaica 
Pirinaica 3

Armengol, Matthew, Prat, Cabezas, 
Carmona (Axier, min 69), Vinasco 
(Ivan, min 67), Duque, Martos 
(Zajara, min 59), Castaño (Sergi, min 
67), Anitua i Pérez (Felipe, min 67).

OAR Vic 2

Montero, Pau, Roma, Vilar (Subirana, 
min 67), Vila (Arnau, min 59), 
Parareda (Wellington, min 89), F. 
Serra, Ramírez, López (Gil Serra, min 
46), Puntí i Sánchez (Aniol, min 46).

ÀRBITRE: Xavier Miquel Pallarès. T.G. als locals Duque, Martos i Carmona i als 
visitants Subirana (2, min 89), F. Serra, Gil Serra i Pau.

GOLS: 1-0, Anitua, min 1 (aprofiten un refús per fer un dos contra u i marcar); 
1-1, Parareda, min 20 (aprofita una mala cessió al porter i s’anticipa amb el cap); 
2-1, Anitua, min 43 (remata una centrada al segon pal amb el cap); 2-2, Puntí, 
min 47 (aprofita una pilota llarga per marcar sota les cames del porter); 3-2, 
Anitua, min 88 (remata un xut desviat al segon pal, en possible fora de joc).

Manresa

EL 9 NOU

L’OAR Vic es va estrenar 
amb derrota al Torneig de 
Segona Catalana al camp de 
la Pirinaica per 3 a 2, després 
que el Sallent els demanés 
ajornar el partit de la prime-
ra jornada.

La primera part va ser molt 
equilibrada, tot i que es va 
posar en contra dels vigatans 
en el primer minut de joc 
quan Anitua aprofitava una 
pilota mal rebutjada per la 
defensa de l’OAR per inau-

gurar el marcador. La reacció 
visitant va trigar vint minuts 
a arribar quan Pol Parareda 
aprofitava una mala cessió 
cap a Armengol i s’anticipava 
al porter amb el cap per mar-
car l’empat a 1. Cap dels dos 
equips es va saber imposar 
a l’altre, però a les acaballes 
del primer temps el conjunt 
local es va avançar de nou en 
el marcador amb una pilota 
penjada a l’àrea que va rema-
tar Anitua al segon pal amb 
el cap. 

La falta de rodatge dels 
vigatans es va començar a 

Treballada primera victòria 
del Gurb davant el Joanenc
Gurb 1

Almató, Àlex Valls, Abeyà, Viñas 
(Riba, min 58), Jan, Serrat, Mia Valls 
(Centellas, min 72), Puigneró (Puig, 
min 58), Carbonell, Marçal (Mascaró, 
min 78) i Tino (Poblet, min 72).

Joanenc 0

Vidosa, Vicente, Clop (Serra, min 72), 
Criado, Sánchez, Dawid (Carles, min 
78), Payeras, Herms (Aguilar, min 
36), Casanovas, (Rebollo, min 78) 
Castaño (Gerard, min 66) i Prieto.

ÀRBITRE: Aleix Blanch. T.G. als locals Puigneró, Viñas, Tino, Àlex Valls, Marçal, 
Puig i Almató i als visitants Clop i Carles.

GOLS: 1-0, Prieto, min 71 (en pròpia porteria al desviar una centrada de Serrat).

Gurb

EL 9 NOU

Victòria per la mínima del 
Gurb, la primera de la tempo-
rada, davant un Joanenc que 
va mostrar bones maneres. El 
partit va ser igualat i els visi-
tants van ficar la por al cos 
als locals als quatre minuts 
de joc quan Criado estavella-
va la pilota al pal. El Joanenc 
pressionava i creava sensació 
de perill, però no acabava de 
posar a prova Almató. Per la 
seva banda, el Gurb també 
va disposar d’arribades per 
avançar-se en el marcador, 
però tampoc va tenir encert 
de cara a porteria. Els locals 

estaven ben situats sobre el 
terreny de joc, fent un gran 
treball col·lectiu, sobretot 
defensivament. 

A la segona part, el partit 
va continuar igual que la 
primera, i a manca de vint 
minuts per al final va arribar 
l’únic gol del partit. Una 
centrada de Serrat va ser 
desviada per un defensa i la 
pilota es va colar al fons de la 
xarxa. Amb el gol en contra, 
el Joanenc va pressionar més 
a dalt buscant l’empat, però 
el Gurb es va defensar bé i 
fins i tot va disposar d’alguna 
ocasió per sentenciar el par-
tit tot i que va tornar a fallar 
l’encert de cara a porteria. 

notar en el segon temps, en 
què la Pirinaica es va fer amb 
el control del joc i va tancar 
el conjunt de David Besora 
al seu propi camp. Tot i això, 
als dos minuts de la represa, 
en una pilota llarga que la 
defensa local no va saber 
rebutjar, Nil Puntí ho apro-
fitava per encarar el porter i 
batre’l amb un xut ras que li 
va passar per sota les cames. 
Els locals creaven sensació 
de perill ja que penjaven 
moltes pilotes a l’àrea però 
no acabaven de finalitzar 
les jugades. A mida que pas-
saven els minuts, els locals 
tancaven més els vigatans, 
que intentaven defensar-se 
com podien dins de la seva 
pròpia àrea. Ja a les acaballes, 
Anitua desviava sol al segon 
pal un mal xut i marcava a 
porteria buida en una jugada 
en què l’OAR va reclamar 
fora de joc del davanter local. 
Els vigatans es van llançar a 
la desesperada a buscar el gol 
de l’empat, però aquest no va 
arribar. 

Al final, derrota de l’OAR, 
que va ser perjudicat per 
l’arbitratge a la segona part, 
en un camp molt petit davant 
un rival molt competitiu, 
superior en intensitat i 
millor col·locat.
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Porqueres

EL 9 NOU

El Camprodon va marxar 
golejat de Porqueres davant 
un rival que va saber apro-
fitar les seves ocasions per 
emportar-se els tres punts. 

La primera part va ser 
fluixa per part dels campro-
donins, amb només un parell 
de xuts llunyans d’Aniol Car-
rera i Polete. El Porqueres 
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Polete intenta marxar amb la pilota controlada sota l’oposició de Ruiz i Trawaly

tampoc va crear gran perill, 
però va materialitzar les 
dues ocasions clares que va 
tenir per marxar al descans 
amb un 2 a 0. Primer, Ano-
uar aprofitava un mal refús 
dins de l’àrea i a les acaba-
lles, Aguilo rematava una 

falta penjada a l’àrea, en la 
qual Àlex no va estar del tot 
encertat sota pals. 

Als cinc minuts de la repre-
sa, en una falta a la frontal 
de l’àrea, Cámara afusellava 
el porter per marcar el tercer. 
Tot i anar 3 a 0 per sota al 

marcador, el Camprodon va 
dominar a la segona part i va 
intentar marcar disposant de 
dues clares ocasions per reta-
llar distàncies en el marca-
dor. Primer va ser Aniol, que 
va encarar el porter, i després 
Abde, que també encarava 

Porqueres 4

Cortina, Ruiz, Planas, Anouar 
(Jiménez, min 56), Olive (Isa, min 
77), Poch, Cámara (Estarriola, min 
77), Aguilo (Guilana, min 69), 
Formiga, Trawaly i Llorente.

Camprodon 0

Àlex, Codina, López (Jordi Galceran, 
min 74), Moha, Polete, Abde, Oriol 
Galceran, Aniol, Busquets (Colom, 
min 63), Cruz (Planella, min 58) i Gil.

ÀRBITRE: Marc Cabrera. T.G. als 
locals Olive, Trawaly i Planas i als 
visitants López i Gil.

GOLS: 1-0, Anouar, min 26 (aprofita 
un mal refús); 2-0, Aguilo, min 44 
(remata una falta penjada a l’àrea); 
3-0, Cámara, min 50 (falta directa des 
de la frontal que afusella); 4-0, Isa, 
min 89 (aprofita un error defensiu 
per marcar dins de l’àrea).

Els camprodonins fan una bona segona part però el seu rival és més efectiu

El Camprodon torna a perdre

El Sant Julià empata per la 
falta d’encert de cara a porteria
Calaf 1

Martínez, Pujol, Soria, López 
(Mercadal, min 65), Marsiñach, 
Torres (Montalban, min 46), Alfred, 
Jato, Puigpelat, Busquet (Nahal, min 
84) i Junyent.

Sant Julià 1

Lluc, Joel, De la Osa, Erra, Gerard 
Torrents, Kiko, Javi, Biel (Altimiras, 
min 58), Vila, Flavio i Fernández 
(Sergi, min 58).

ÀRBITRE: Cristian Martínez. T.G. als locals López, Torres, Marsiñach i Soria i 
als visitants Lluc, Flavio i De la Osa.

GOLS: 1-0, Martínez, min 39 (de penal); 1-1, Joel, min 55 (remata una centrada 
de Javi per sobre del porter).

Calaf

EL 9 NOU

El Sant Julià va empatar al 
camp del Calaf en un partit 
en què va merèixer més. 

A la primera part, els 
vilatortins van ser superiors 
al seu rival disposant de cinc 
ocasions clares per avançar-
se en el marcador però sense 
encert en la rematada final. 
Kiko Lendínez va ser qui 
més perill va crear sobre la 
porteria defensada per Lluís 
Martínez, però l’ocasió més 
clara va ser només comen-
çar el partit en un xut des 
de fora de l’àrea de Flavio 
que el porter no va blocar 

i la pilota va quedar morta 
dins de l’àrea sense que cap 
atacant arribés a rematar-la. 
La resta d’ocasions van ser 
un cop de cap en un servei 
de córner que va anar a fora, 
un xut des de la frontal que 
el porter no atura i no arriba 
ningú a empènyer la pilota i 
un altre xut de Javi del Pozo 
des de fora de l’àrea que xuta 
per sobre del travesser. Però 
diuen que qui molt perdona 
acaba pagant, i això li va pas-
sar al Sant Julià. 

En una jugada aïllada al 
minut 40, en una pilota llar-
ga, que va votar per sobre 
la defensa, Lluc Guiteras va 
sortir tard i el davanter es 

Repartiment de punts entre 
Sallent i Torelló
Sallent 0

Puigoriol, López, E. Márquez, 
Noguera, Enrique (Boltor, min 71), 
A. Márquez (Garrido, min 80), Sala, 
Torres (Casas, min 62), Charneco 
(Romero, min 89), Núñez i Freire.

Torelló 0

Torrejón, Bernat, Ibra, Francolí 
(Famada, min 53), Ernest, Omar 
(Casas, min 80), Nil Coll (M. Alberch, 
min 71), Amadou, Sancho (R. Gómez, 
min 71) i Amine (Casals, min 62).

ÀRBITRE: Carlos Cumplido. T.G. als locals Boltor i Romero i als visitants Omar 
i Amadou.

Sallent

EL 9 NOU

El Torelló i el Sallent es van 
repartir els punts en un par-
tit igualat. Els bagencs van 
començar molt forts amb 
un joc molt directe creant 
perill. Passats els primers 10 
minuts, el joc es va igualar 
amb més domini del Torelló 
però amb molt joc al mig del 
camp. Als dos equips els fal-
tava trobar l’última passada 
per acabar de crear perill. Tot 
i això, van ser els de la Vall 
del Ges qui van disposar de 
les millors ocasions per inau-
gurar el marcador. 

A la segona part, va fer 
acte de presència una inten-
sa pluja que va complicar 

molt el joc als dos equips. 
El Sallent va fer una passa 
enrere mentre que el Torelló 
buscava el joc més directe 
ja que pel terra no es podia 
jugar. Els locals van disposar 
d’una gran ocasió per avan-
çar-se en el marcador amb un 
xut al travesser després d’un 
rebot en una jugada aïllada, 
mentre que el Torelló va 
millorar el joc amb els canvis 
ja que van donar la pausa que 
necessitava l’equip. Roger 
Gómez va disposar de la 
millor ocasió amb una rema-
tada que el porter va treure 
sota pals. Al final, un empat 
amb un bon partit del Tore-
lló, que no va voler assumir 
gaire riscos sota una intensa 
pluja.

va anticipar i va provocar el 
penal que va transformar 
Martínez en l’1 a 0.  

A la represa, el Sant Julià 
no va sortir tan bé com en 
la primera, però als deu 
minuts Joel va aconseguir 
el gol de l’empat amb una 
gran rematada per sobre 
del porter des de la dreta 
després d’una bona centrada 
de Javi del Pozo. Amb el gol, 
els vilatortins van tornar a 
dominar davant un Calaf que 
gairebé no van crear perill en 
tota la segona part. 

El Sant Julià va buscar el 
gol de la victòria i va dispo-
sar de diverses ocasions per 
aconseguir-ho, però o la falta 
d’encert en la rematada final 
o la bona actuació del porter 
local van evitar el gol que 
podia haver capgirat el par-
tit. Flavio i Gerard Torrent 
van ser els primers a buscar 
les pessigolles a Martínez i 
després va ser Kiko qui va 
tenir un bon xut des de fora 
de l’àrea. Més tard, el mateix 
Kiko va tornar a disposar 
d’un bon xut, però va sortir 
refusat per un defensa. El 
conjunt local va disposar 
d’un parell d’ocasions per fer 
pujar el segon gol al marca-
dor, però no va ser capaç de 
materialitzar-les.

Futbol

TORNEIG SEGONA CATALANA. 
GRUP 1

Porqueres, 4 - Camprodon, 0
Comacros, 4 - EF Bosc de Tosca, 2
Amer, 3 - Besalú, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Porqueres .....................3 2 1 0 6 1 7
 2.- Amer .............................3 2 1 0 5 1 7
 3.- Comacros ......................3 2 0 1 7 4 6
 4.- Besalú ...........................2 1 0 1 4 5 3
 5.- EF Bosc de Tosca .........2 0 0 2 3 6 0
 6.- Camprodon ................ 3 0 0 3 2 10 0

GRUP 9

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

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

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

sol la porteria, però entre 
Cortina i la defensa local van 
evitar que la pilota arribés al 
fons de la xarxa.

Ja a les acaballes del par-
tit, Isa aprofitava un error 
defensiu visitant dins de 
l’àrea per marcar el 4 a 0 
definitiu. 

La pròxima jornada el Cam-
prodon buscarà la primera 
victòria de la temporada en 
la seva visita a l’Amer.
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Golejada per continuar a dalt
El Vic Riuprimer REFO supera l’Igualada per 4 a 1 i es manté a les primeres posicions

PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL FEMENINA

Vic

Laia Miralpeix

Tot i començar perdent, el 
Vic Riuprimer REFO va aca-
bar fent un gran partit i va 
golejar l’Igualada per 4 a 1. 

El conjunt de l’Anoia neces-
sitava puntuar per agafar un 
coixí de punts i sortir de la 
zona perillosa. Va començar 
el partit amb un ritme molt 
alt i pressionant la sortida de 
pilota de les locals. Només 
havien passat cinc minuts 
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El Vic Riuprimer REFO va haver de remuntar un 0 a 1 en contra en els primers minuts davant un equip necessitat de punts

Vic Riuprimer REFO 4

Molist, M. Roca (Sampedro, min 
667), Masegur, Busquets (Lozano, 
min 81), Massallé, Torredeflot 
(Berenguer, min 81), Sala, Arco (J. 
Roca, min 67), Núria Soler (Alexia, 
min 60), Jiménez i Estrada. 

Igualada 1

Macià, Soler, Alert, Bosch, Bernadí 
(Miquel, min 67), Salanova, Blanco 
(Perlaza, min 67), Ribas, Ramos, 
Vives i Garcia (Bohigas, min 76). 

ÀRBITRE: Coral Cousa. T.G. a les visitants Bernadí i Alert. 

GOLS: 0-1, Helena Vives, min 5 (rematen una falta lateral); 1-1, Torredeflot, 
min 35 (recupera una pilota després de molta pressió i l’empeny al fons de la 
porteria) ; 2-1, M. Roca, min 51 (xut des de la frontal després d’un córner) ; 3-1, 
Jiménez, min 66 (de falta); 4-1, Alexia, min 86 (errada defensiva i u contra u 
davant la portera). 

quan l’Igualada es va avançar 
amb una jugada de pilota 
parada. Amb el 0 a 1 l’Iguala-
da encara va poder mantenir 
aquesta intensitat durant deu 
minuts més, però a poc a poc 
el Vic Riuprimer va entrar 
a dins del partit i alhora el 
ritme visitant va anar dismi-
nuint. Les noies de Christian 
Donaire van empatar en 
el minut 35, després d’una 
errada defensiva fruit de la 
pressió de Núria Sala i Torre-
deflot, que només va haver 

d’empènyer la pilota per fer 
l’1 a 1. 

Les sensacions del conjunt 
local van millorar a l’inici de 
la represa. El Vic Riuprimer 
REFO va avançar metres i 
de seguida van aparèixer els 
gols. El 2 a 1 va arribar des 
del córner amb una rematada 
des de la frontal de Mireia 
Roca, després d’un refús. 
La necessitat de punts de 
l’Igualada va fer que l’equip 
visitant es llancés a l’atac a 
la desesperada i que deixés 
molts espais. Les locals van 
aprofitar aquests buits per 
continuar ampliant el mar-
cador. El 3 a 1 va arribar des 
d’una falta lateral. 

Tot i el domini del Vic 
Riuprimer, l’Igualada s’hau-
ria pogut posar dins del partit 
si hagués marcat des del punt 
de penal, però Ariadna Molist 
va aturar la pena màxima. 
Ja a les acaballes del partit, 
Aleixa va robar una pilota i 
va marcar el 4 a 1 definitiu en 
un partit molt complet de les 
jugadores del Vic Riuprimer, 
tant en l’aspecte ofensiu com 
també defensiu. 

PREFERENT FEMENÍ I JUVENIL NACIONAL

El Manlleu Juvenil comença la segona fase amb 
una victòria davant La Floresta
Manlleu Després d’un mes sense competició, aquest cap de 
setmana va retornar la Lliga a la Juvenil Nacional amb l’inici de 
la segona fase. El conjunt manlleuenc va aconseguir una valuo-
sa victòria davant La Floresta per 0 a 1 amb un únic gol de Marc 
Roquet (a la foto) en el minut 81. Els manlleuencs van dominar 
i van disposar d’accions per avançar-se abans en el marcador 
a la primera part, però els va mancar encert. A la segona, els 
d’Àlex Farrés van continuar dominant i la recompensa va arri-
bar a 9 minuts per al final en una acció que va finalitzar el gole-
jador groc-i-vermell, que amb aquest ja porta 12 gols aquesta 
temporada. D’altra banda, el Preferent femení va empatar a 1 
contra l’AEM i encadena tres jornades consecutives puntuant. 
El partit va ser molt igualat i els gols van arribar al final del 
partit. Les lleidatanes es van avançar en el minut 85, però les 
manlleuenques no van abaixar els braços i aconseguien el gol 
de l’empat tres minuts després d’una gran definició d’Ivet Coll. 
Amb aquest empat, el Manlleu és novè amb 11 punts a la taula. 
I el Torelló, únic representant a la Primera Divisió, continua a 
la part alta després de guanyar per 2 a 5 el Molinos, penúltim 
classificat. A la mitja part ja guanyava per 0 a 3. Els gols els 
van fer Mireia Vila, per partida doble, Berta Prat, Anna Cano 
i Mariam. Amb aquesta victòria el Torelló és tercer amb 12 
punts, els mateixos que els dos primers classificats. 
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FEMENÍ PRIMERA NACIONAL. 
GRUP 3

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rLevante Las Planas ..22 15 4 3 59 22 49
 2.- St. Gabriel...................21 14 5 2 53 18 47
 3.- Balears ........................22 14 4 4 43 20 46
 4.- Vic Riuprimer ......... 22 11 4 7 38 35 37
 5.- Son Sardina ................23 10 6 7 37 31 36
 6.- Pardinyes ....................22 10 4 8 39 36 34
 7.- Europa ........................22 9 7 6 38 31 34
 8.- Zaragoza B..................21 9 3 9 26 30 30
 9.- Riudoms .....................22 7 6 9 40 46 27
 10.- Huesca ........................21 7 4 10 28 33 25
 11.- Igualada ......................23 6 7 10 36 46 25
 12.- qTerrassa ....................23 7 3 13 32 47 24
 13.- qGirona .......................21 5 4 12 23 41 19
 14.- qPallejà .......................22 2 7 13 19 53 13
 15.- qCollerense B .............23 2 6 15 32 54 12
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Llorençà 0

Zamouri, González (Masaguer, min 
66), I. Egaña, Arroyos, Molina (Piñol, 
min 46), Elvira (Oliveras, min 73), 
J. Egaña, Del Valle, Ambros, Bryam 
i Davi.

Seva 1

Arnau, Jordà, Verdaguer, Quintana 
(Oriol, min 59), J. Lorente, Bou, 
Reinon (Oscar, min 68), Vivas, 
Dídac (Clarós, min 73), Coronado i 
Busquets (M. Lorente, min 12).

ÀRBITRE: Antoni Beltran. Va 
expulsar els locals Arroyos (2, min 
86) i Davi (min 89).

GOLS: 0-1, Coronado, min 89 
(finalitza una contra fent una 
vaselina al porter).

Primera victòria 
del Seva en un 
partit igualat 

El Centelles guanya 
per la mínima el 
Manlleu B

Santa Eugènia 3

Jona, Isamil, Adrià, Yoel (Tapia, 
min 67), Muntal (Rachyd, min 67), 
Fabregó (Soler, min 87), Casanovas, 
Joan, Dachs, Aguilar (Pérez, min 67) 
i Piella.

Castellterçol 1

Toni, Ever, Suriñach (Font, min 
83), Gaspar, Ramos (Valldaura, min 
57), Relats, Ferrer, Miró, López, 
Argelaguer (Bou, min 5) i Serra.

ÀRBITRE: Víctor Solomando.

GOLS: 1-0, Fabregó, min 50 (remata 
un centre-xut d’Adrià); 2-0, Yoel, 
min 63 (engalta una pilota que cau 
a la frontal que entra per l’escaire); 
2-1, Miró, min 70 (de penal); 3-1, 
Rachyd, min 90 (finalitza una bona 
combinació amb un xut ras en l’u 
contra u amb el porter).

Aiguafreda i Tona firmen unes taules en un partit amb dos gols, dues 
expulsions i decisions arbitrals que no agraden a cap dels dos equips

Empat en tot
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Boix, autor del primer gol del partit, controla la pilota al mig del camp davant la pressió de Cabaní Abel Mas, en una jugada a la banda, s’emporta la pilota davant de dos jugadors locals

Pradenc 1

Cañero, Jan Pujol (vila, min 46), 
Vidal (Casas, min 70), Codina 
(Berengueras, min 57), Andy, Nualart 
(Bou, min 70), Casellas, Trulls, 
Camprubí, Bartron i Font (Martín, 
min 57).

Sant Feliu Codines 2

Comamala, Vallcorba (Verdúguez, 
min 46), Pujol, Marín, Nortes, Palau, 
Castro, Garcia (Duarte, min 79), 
Turon (Josue, min 87), Posas i Cunill.

ÀRBITRE: Matias Moro.

GOLS: 0-1, Castro, min 17 (aprofita 
el rebuig d’un xut des de la frontal); 
0-2, Nortes, min 22 (jugada personal 
des de la dreta que finalitza dins de 
l’àrea); 1-2, Andy, min 27 (aprofita el 
rebuig d’un xut de Camprubí).

Aiguafreda 1

Aleix, Font, Vilalta, Sallés, Clarà 
(Adrián, min 88), Colominas, Boix, 
Bach (Rosell, min 70), Prieto (Adrià, 
min 51), Marsal i Pau Matas (Raulet, 
min 78).

Tona B 1

Pali, Fuentes, Puig, Rosales 
(Carandell, min  61), Pujol, Mendo, 
Puigvendrelló (Masramon, min 67), 
Mas, Ibai, Codina (Roura, min 46) i 
Cabaní (Esturi, min 46). 

ÀRBITRE: Daniel Ruiz. Va ensenyar targeta groga als locals Font, Vilalta, 
Adrià, a l’entrenador Marcelo i al delegat Joel (2, min 89) i als visitants Pujol, 
Puigvendrelló, Puig (2, min 75) i Ibai. Va expulsar amb vermella directa el 
porter local Aleix (min 70). 

GOLS: 1-0, Boix, min 18 (de penal); 1-1, Mendo, min 80 (xut des de la frontal 
que toca al pal i acaba entrenant).

Aiguafreda

Laia Miralpeix

L’absurda expulsió al 
minut 70 del porter de 
l’Aiguafreda va donar ales a 
un Tona que perdia des del 
minut 18, gràcies a un penal 
transformat per Boix. El gol 
de l’empat, però, va arribar 
quan el Tona també jugava 
amb 10 jugadors per l’expul-
sió de Puig. Les decisions 
arbitrals, que no van agra-

dar ni a un ni a altre equip, 
van ser claus en un partit que 
va tenir una part per a cada 
conjunt. L’Aiguafreda no va 
saber sentenciar a la primera 
i el Tona B va desaprofitar els 
últims minuts del partit per 
fer el gol de la victòria. Per 
aquest motiu, els dos tècnics 
donaven per bo l’empat i el 
qualificaven de “just”. 

El partit va començar amb 
un Aiguafreda més ben situ-
at damunt del terreny de joc 

El Santa Eugènia supera un  
fins ara imbatut Castellterçol

Derrota del Pradenc, que 
deixa la part alta igualada

TERCERA CATALANA

Centelles 1

Boix, Soufyane (Relats, min 86), 
Girbau (Ouled, min 75), Lorenzo 
(R. Company, min 89), Ortega, 
Sánchez (Izquierdo, min 68), Arisa, 
Casacuberta, Pla, S. Company i 
Martínez.

Manlleu B 0

Oriol, Fontsere, Tordera 
(Codinach, min 58), Blasi, Azqueta 
(Bonet, min 75), Garcia, Aguirre 
(Aboagye, min 58), Caralt, Arumí 
(Anglada, min 58), Pelfort i 
Ginesta.

ÀRBITRE: Jesús Martínez.

GOLS: 1-0, Soufyane, min 26 (en una 
jugada per la dreta que agafa sortint 
a la defensa visitant, controla una 
centrada al segon pal amb el pit dins 
de l’àrea i engalta la pilota al fons de 
la xarxa). 

Prats de Lluçanès

EL 9 NOU

El Pradenc va perdre l’opor-
tunitat de deixar enrere 
els seus perseguidors en la 
classificació al perdre a casa 
davant el Sant Feliu de Codi-
nes per 1 a 2. 

Els de Prats de Lluçanès 
no van entrar bé al partit 
i això ho van aprofitar els 
vallesans, que als vint minuts 
ja guanyaven 0 a 2. Castro 
va inaugurar el marcador a 
l’aprofitar el refús del porter 
d’un xut des de la frontal i 
poc després Nortés es marca-
va una gran jugada personal 
per banda dreta, va entrar a 
l’àrea i va superar Cañero per 
marcar el segon. 

Santa Eugènia de Berga

EL 9 NOU

El Santa Eugènia es va impo-
sar al Castellterçol en un par-
tit molt disputat. La primera 
part va ser igualada, amb 
ocasions per als dos equips, 
però les més clares les va 
tenir el conjunt visitant, que 
jugava amb un joc directe i 
aprofitava molt les segones 
jugades. A la represa, el San-
ta Eugènia va fer un canvi de 
sistema i va millorar el joc. 
Els locals es van fer amb el 
control i es van posar 2-0 al 
marcador. Un penal no gaire 
clar pels visitants va deixar 
tocat durant uns minuts el 
Santa Eugènia, però en el 
tram final va sentenciar.

Però la reacció local no va 
trigar a arribar i al minut 
27 Andy Crespo retallava 
distàncies en el marcador  a 
l’aprofitar el refús del xut 
de Camprubí. El Pradenc va 
començar a dominar el joc i 
va disposar d’alguna ocasió 
abans del descans.

A la represa, els locals van 
continuar dominant i arri-
bant amb perill a la porteria 
defensada per Comamala, 
però a mesura que anaven 
passant els minuts cada 
vegada hi havia més nervis i 
els visitants anaven perdent 
més temps. Els pradencs van 
disposar d’un parell d’oca-
sions clares per a l’empat, 
la més clara de totes en un 
aldarull dins de l’àrea en què 
va haver-hi diversos xuts, 
però entre l’aturada del por-
ter i les intervencions de la 
defensa visitant el gol de la 
igualada no va arribar.
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Abel Mas, en una jugada a la banda, s’emporta la pilota davant de dos jugadors locals

Taradell 0

Genís, Molet (Trabal, min 46), Font, 
Plade Roma, Tisora (Pedrón, min 
64), Orriols, Pau, Isra (Sala, min 82), 
Plade Puigdesens (Erik, min 82), 
Yaser (Coma, min 46) i Vila.

Voltregà 2

Joel, J. Senmartí (Icart, min 84), 
Bobi (M. Senmartí, min 12), Font 
(Garrido, min 84), Baró (Ginesta, min 
64), Gutiérrez (Panadero, min 78), 
Berenguer, Arimany, Èric Alfredo, 
Crosas i F. Gómez.

ÀRBITRE: Sergio Cabezas. Va 
expulsar el local Pau (2, min 36).

GOLS: 0-1, J. Senmartí, min 52 
(remata una centrada que arriba 
des de la dreta); 0-2, Ginesta, min 
66 (finalitza una jugada mentre els 
locals protestaven).

en el minut 71 va arribar la 
jugada absurda del partit: 
errada en el control de la 
pilota d’Aleix que acaba 
sortint a córner. El porter 
s’encara amb Mendo, que 
volia servir el córner ràpid 
i li acaba donant un cop a la 
cara. L’àrbitre ho va veure i 
el va expulsar. Cinc minuts 
més tard, el Tona també es 
queda amb deu jugadors i 
s’iguala, en aquest aspecte, 
de nou el partit. El Tona, 
però, estava més ben posici-
onat davant un Aiguafreda 
ben tancat a darrere però 
que cada vegada patia més. 
I en el minut 81, una jugada 
de Mendo acaba amb un xut 
ras que toca el pal i acaba 
entrant. El gol va deixar 
tocat un Aiguafreda que va 
veure com en els minuts 
finals el Tona disposava 
de contraatacs per buscar 
el segon però el gol no va 
arribar. “Són partits difícils 
de jugar i d’arbitrar”, deia 
al final del partit l’entrena-
dor del Tona, Albert Roca, 
que afegia que “sabíem que 
seria complicat, és un camp 
petit i les segones jugades 
són molt importants”. Per la 
seva banda, el tècnic local, 
Marcelo Dapueto, deia que 
“a la primera part hem tin-
gut les millors opcions, hi 
ha decisions que no ens han 
agradat però hem de conti-
nuar treballant i creixent”. 
Els dos tècnics van destacar 
també que “és important 
sumar, una volta és molt 
ràpida i no tens temps de 
reacció”.

El Taradell perd davant el 
Voltregà amb polèmica arbitral

Sant Privat d’en Bas 2

Coromina, Ventola (Mora, min 71), 
Cabarrocas, Prada (Pijuan, min 84), 
Amargant (Ruscalleda, min 71), 
Quintà, Robles (Tarres, min 52), De 
Cruz, Banús (Soler, min 84), Pagès i 
Bigas.

Campdevànol 2

Sellas, Montón, Sinu (Morera, min 
76), Puigcorber, Viñas, Èric, Adriel, 
Sánchez (Omar, min 60), Alcalde 
(Ernest, min 60), Munell i Cristian.

ÀRBITRE: Albert Hernández.

GOLS: 1-0, Ventola, min 5 (remata 
una centrada); 1-1, Adriel, min 10 
(aprofita un mal refús en un servei de 
córner i marca arribant en carrera); 
2-1, Amargant, min 51 (finalitza 
una contra); 2-2, Puigcorber, min 75 
(aprofita una pilota morta dins de 
l’àrea).

El Campdevànol 
empata amb el 
Sant Privat

–ja que jugava amb l’avan-
tatge de competir a casa i 
de conèixer les mides d’un 
camp més aviat petit–, però 
el Tona era qui va disposar 
de les primeres ocasions. En 
el minut 16, un penal llançat 
per Boix va significar l’1 a 0. 
Pali, sota els pals, va endevi-
nar la trajectòria, i fins i tot 
va rascar la pilota, però no va 
poder evitar que el primer 
gol pugés al marcador. 

A partir d’aquest moment, 
l’Aiguafreda es va fer amo 
i senyor del partit davant 
un Tona que va abaixar els 
braços i no trobava la fór-
mula d’aturar els locals. A la 
jugada següent del penal, el 
capità de l’Aiguafreda, Aleix 
Clarà, va fallar sol davant 
Pali. Va ser la primera de les 

moltes ocasions que arriba-
rien pel conjunt local abans 
del descans, com una falta 
de Colominas que el porter 
tonenc va poder aturar o 
un altre xut que va sortir 
fregant el pal. El Tona, per 
la seva banda, va arribar 
amb poc perill a la porteria 
d’Aleix Moreno i l’ocasió 
més clara va acabar amb un 
possible penal que el col-
legiat no va xiular. 

El Tona va fer canvis a 
la segona part i va passar a 
dominar el partit, si bé l’oca-
sió més clara va ser per a Pau 
Matas en una falta que entre 
Pali i el travesser van poder 
enviar la pilota a córner. 
L’Aiguafreda també va recla-
mar un penal que el col·legiat 
no va voler veure mentre que 

Taradell

EL 9 NOU

El Taradell va perdre amb el 
seu perseguidor a la taula, 
el Voltregà, i ara empaten a 
punts en la segona posició. 
La primera part va ser igua-
lada, fins que a la mitja hora 
Pau va veure la segona groga 
i deixava els locals amb 10 
homes durant una hora. Els 
voltreganesos va aprofitar la 
seva superioritat a la segona 
part per avançar-se en el mar-
cador i el segon gol va arribar 
amb polèmica quan en un 
servei de banda que havia 
de ser pels locals l’àrbitre va 
donar la pilota als visitants. 
En els darrers minuts els dos 
equips van poder marcar.

QUARTA CATALANA
Folgueroles  
i Taradell B, líders 
dels grups 3 i 4
Vic El Folgueroles treu el 
liderat del grup 3 a la Sant-
perenca al guanyar el duel 
directe per 3 a 0. El nou líder 
suma 9 punts, dos més que 
el seu rival. El Voltregà B i 
el Vinyoles també tenen 7 
punts després d’imposar-se 
a Santa Eugènia B (2-0) i 
Vic Riuprimer B (1-0), res-
pectivament. En el grup 4, 
el Taradell continua líder al 
vèncer l’Olímpic La Garriga 
B per 2 a 1. Els taradellencs 
sumen 9 punts, dos més que 
el Gurb B, que va guanyar 
al camp del Sant Miquel de 
Balenyà per 1 a 2. En el grup 
27, el Ripoll va golejar La 
Canya per 5 a 1 i és cinquè 
amb 7 punts, a 3 del liderat. 

EF Garrotxa 1

Sissoho, Caravaca, Morera, Vizuete 
(Dambala, min 46), Touray, Andurell 
(Fellah, min 46), Saña, N’Diaye, 
Kanuteh, Tunkara (Trawally, min 73) 
i Rama.

Abadessenc 4

Coma (Prunes, min 17), Alcobet 
(Bouchta, min 73), Arxé, Isma 
(Ramos, min 73), Dani, Aleix (Moha, 
min 83), Romero, Mora, Cabanas 
(Albert, min 61), Garcia i Barnadas.

ÀRBITRE: Petrariu Ionut.

GOLS: 0-1, Isma, min 11 (xut llunyà 
en què falla el porter); 0-2, Aleix, min 
28 (remata una centrada de Dani); 
1-2, Kanuteh, min 34 (aprofita un 
aldarull dins de l’àrea); 1-3, Isma, min 
43 (controla dins de l’àrea i remata); 
1-4, Isma, min 71 (de penal).

Un Abadessenc superior 
s’imposa a l’EF Garrotxa

Olot

EL 9 NOU
L’Abadessenc va golejar 
l’EF Garrotxa en un partit 
que va començar sense un 
dominador clar, fins que als 
deu minuts Isma xutava des 
de 40 metres, en teoria fàcil 
pel porter, però aquest era 
un jugador de camp, la pilota 
se li va escapar de les mans i 
va entrar al fons de la xarxa. 
Aleix marcava el segon amb 
un xut des de la frontal a 
centrada de Dani, i el tercer 
va ser un bon gol d’Isma. Els 
garrotxins retallaven distàn-
cies amb una pilota morta 
dins de l’àrea i Isma feia el 
4-1 definitiu i aconseguia el 
triplet particular.

Olímpic La Garriga 3

Almeda, Calero, S. González, Palet 
(Pujals, min 64), Riu, Hernan 
(Escudero, min 64), J. González, 
Fofana (Aspa, min 72), Margalef 
(Abel, min 79), San Martin i Recio 
(Valldeneu, min 83).

Roda 0

López, Said, M. Guix, Martínez 
(Serrat, min 72), Sala, Vilaseca, 
Fabregó, Camilo (Quintana, min 46), 
Fabra (Albareda, min 72), Bright i 
González.

ÀRBITRE: Adrià Gómez.

GOLS: 1-0, Hernan, min 16 (aprofita 
un refús per marcar); 2-0, Margalef, 
min 56 (de llançament de falta 
directa); 3-0, Escudero, min 89 
(xut).

El Roda marxa 
golejat de la 
Garriga

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

EL9NOU.CAT

TERCERA CATALANA. 
GRUP 5

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

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

GRUP 18

EF Garrotxa, 1 - Abadessenc, 4
St. Gregori, 0 - Les Preses, 2
St. Privat d’en Bas, 2 - Campdevànol, 2
Banyoles At., 1 - Fontcoberta, 2
EF Gironès-Sàbat, 2 - Sta. Pau, 3
St. Roc Olot, 0 - Fornells, 2
St. Ponç At., 4 - Hostoles, 0
Vilablareix, 1 - Les Planes, 1
Cellera, 1 - Unió Girona, 5

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

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



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 12 d’abril de 202126 Bàsquet

PRIMERA CATALANA

Salt, 64   
CB Vic-UVic 2, 71

Salt Victòria ajustada del Vic 
a la pista del Salt, en el pri-
mer partit després de l’atura-
da per la Covid-19. El primer 
quart del partit va estar molt 
ajustat, però van ser els viga-
tans qui se’l van endur per 
un punt. En el segon quart, 
el Vic va agafar el control 
del partit i l’encert de tres va 
permetre als vigatans mar-
xar amb un avantatge de set 
punts. A la represa, els locals 
van augmentar la intensitat 
defensiva, i els va permetre 
capgirar el marcador i posar-
se set punts per sobre, redu-
int les possibilitats del Vic 
d’anotar i deixant un parcial 
de 26 a 12. L’últim quart, 
el Vic va sortir disposat a 
remuntar el partit, i quan 
semblava que el Quart tenia 
el control del partit els viga-
tans van aconseguir un parci-
al de quinze a zero, gràcies al 
seu encert en el llançament, 
sobretot en la línia de tres. 
Amb aquest parcial, el Vic es 
va imposar per 6 a 20 en l’úl-

LLIGA EBA

Llucmajor

EL 9 NOU

El CB Vic-UVic no va estar 
encertat en la seva visita a 
Llucmajor. Una dolenta pri-
mera part, en la qual no es 
van salvar cap dels dos pri-
mers períodes, va perjudicar 
el conjunt de Sergi Fortes, 
que va acabar perdent per 13 
punts de diferència (75-62). 
Els vigatans van reaccionar a 
la segona part, però la dife-
rència de punts encaixats al 
llarg dels primers 20 minuts 
va ser massa gran per poder 
capgirar el resultat. 
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El Llucmajor també va guanyar el conjunt vigatà en el partit de la primera volta disputat al pavelló Castell d’en Planes

El CB Vic no va començar 
bé el partit davant un equip 
amb jugadors amb molta 
experiència que van anotar 
en moments clau del partit. 
En canvi, als vigatans els va 
mancar anotació. Al final 
dels primers deu minuts el 
marcador era de 21 a 12. En 

el segon període la dinàmica 
no va canviar. El CB Vic-UVic 
perdia pilotes fàcilment i la 
recuperació d’aquestes faci-
litava una cistella fàcil pel 
conjunt local, que va marxar 
al descans amb un resultat de 
19 punts d’avantatge a l’elec-
trònic (42-23). 

El conjunt vigatà es va 
posar les piles a la segona 
part, va plantejar alternatives 
defensives i en atac va ser 
molt més ordenat. En tan sols 
el tercer quart va anotar més 
punts (24) dels que havia fet 
en els dos primers quarts. 
L’avantatge al final del tercer 

AEA Llucmajor 75

Adrover (11), Domínguez (5), Serra 
(19), Monserrat (4), Corbacho (13), 
–cinc inicial–, Llabrés, Marua (11), 
Cepeda (3), Vallés (6), Reda (3), 
Llobera i Bennassar. 

CB Vic-UVic 62

Tomeu, Juli Garrote (15), Iglesias 
(6), Sánchez (12), Touré (14) –cinc 
inicial–, Subiranas, Colado (7), Oliva 
(4), Canal (3) i Idris (1) 

ÀRBITRES: Miquel Remisa i Martí 
Seguí. 

PARCIALS: 21-12; 21-11; 18-24;15-15.

Els de Sergi Fortes van a remolc durant tot el partit i no poden capgirar el resultat

Primera part molt dolenta del CB 
Vic-UVic, que cau a Llucmajor

període, però, continuava 
sent àmplia (+13) pels locals, 
que jugaven amb l’avantatge 
acumulat en el primer temps. 
Tot i així, en el darrer perí-
ode el CB Vic va fer un gran 
esforç i es va arribar a acostar 
a vuit punts en el marcador a 
manca de set minuts per aca-
bar el partit. A partir d’aquí, 
i després d’un temps mort 
demanat pel tècnic local, 
hi va haver tres minuts en 
què cap dels dos equips va 
aconseguir anotar. En els dar-
rers quatre minuts i amb el 
partit obert, el CB Vic-UVic 
va notar el desgast i l’esforç 
físic, amb jugadors que van 
jugar molts minuts, i no van 
poder acabar de capgirar el 
resultat davant un equip local 
molt segur en defensa i que 
en atac es va trobar còmode 
demostrant el perquè és el 
líder del grup i que davant els 
vigatans va ser millor.

El CB Vic, que ja no tenia 
opcions d’entrar a la fase 
final, ocupa en aquests 
moments la segona posició, 
però en la darrera jornada 
de la Lliga Regular li toca 
descansar. Ara d’esperar una 
derrota del Roser per aconse-
guir-la. 

BE
R

N
A

T
 C

ED
Ó

El Santa Eugènia es va emportar el derbi de diumenge a la tarda amb el Torelló

tim quart, i els va permetre 
endur-se la victòria per set 
punts de diferència.

CB Vic-UVic 2: Ferran 
(16), De Prada (16), Jaume 
(5), Martí (10), Joaquim (4), 
Ernest, Erik, Gerard (1), Pere 
(7), Nil (5), Genís (4) i Èric 
(3). 

SEGONA CATALANA

Santa Eugènia, 76 
Torelló, 59
Santa Eugènia de Berga  
Victòria del Santa Eugènia 
davant el Torelló en un bon 
segon quart. El Santa Eugè-

nia disputava la primera 
jornada després de l’aturada 
per coronavirus, i es va notar 
a l’inici del matx. Els tore-
llonencs van començar més 
encertats a l’inici, però van 
veure com el Santa Eugènia 
anava entrant al partit i els 
bloquejava l’atac. El primer 

quart del partit va ser molt 
igualat, amb un bon inici del 
Torelló que els va permetre 
acabar el quart amb dos 
punts d’avantatge. El segon 
quart va tenir el Santa Eugè-
nia com a clar dominador 
amb un parcial de 25 a 12, 
que els permetia marxar al 
descans amb un avantatge 
de 12 punts. A la represa de 
l’enfrontament, els torello-
nencs van continuar enca-
llats ofensivament, gràcies a 
una bona defensa del Santa 
Eugènia, que agafava més 
rebots ofensius i defensius. 
L’inici de l’últim quart, els 
torellonencs l’enfrontaven 
amb un desavantatge de 
catorze punts, un resultat 
que no va permetre retallar 
el Santa Eugènia, que també 
va aconseguir imposar-se en 
aquest últim quart, amb un 
parcial de 19 a 16.

Sant Eugènia: Guillem 
(7), Eduard (5), Comas (13), 
Pol (4), Marc (9), Camprubí 
(2), Garriga (14), Dachs (6), 
Gerard (2), Armenteras (14). 

Torelló: Ferran, Ernest 
(15), Aleix, Cristian (10), 
Guillem (26), Ernest (4), 
Ignasi (3), Xoan, David (1) i 
Mas.

LLIGA EBA. GRUP C-3

Martinenc, 66 - Roser, 69
Alfindén - Baricentro Barberà, ajornat
Llucmajor, 75 - CB Vic UVic-UCC, 62
Descansa: JAC Sants

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Llucmajor .......................11 9 2 897 830 20
 2.- CB Vic UVic-UCC......... 12 7 5 941 836 19
 3.- Roser ...............................11 7 4 799 803 18
 4.- Martinenc ......................11 6 5 853 819 17
 5.- Baricentro Barberà ........10 4 6 736 760 14
 6.- Alfindén .........................10 3 7 720 786 13
 7.- JAC Sants ........................11 2 9 721 833 13
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Sense 
podis en el 
Campionat 
de xous

Riudoms

EL 9 NOU

Els equips osonencs de 
patinatge artístic es van 
quedar sense cap podi en 
el Campionat de Catalunya 
de xous Júnior i quartets de 
patinatge artístic que es va 
disputar diumenge a la tarda 
a Riudoms. El millor classi-
ficat osonenc va ser l’APA 
Folgueroles, que va ser quart 
en la modalitat de Quartet 
Júnior amb la interpretació 
d’Auschwitz. En aquesta 
mateixa categoria, el CPA 
Roda va ser sisè. La compe-
tició la va guanyar el PA El 
Masnou, segon va ser el CPA 
Caldes i tercer, el CP Ribes. 
D’altra banda, el CP Man-
lleu-artístic va acabar cinquè 
en Quartet Sènior amb Hotel 
Guest Service. El primer lloc 
va ser per a l’Artístic Skating 
Cunit, seguit de l’AP Lliçà de 
Vall i el CPA Les Franqueses. 
Finalment, el CPA Tona va 
acabar en desena posició en 
la categoria de Xous Júniors 
amb Xi’an, on el CP Osona 
va ser dotzè amb Pesca’m si 
pots! i el CPA Santa Eugè-
nia, catorzè amb Atrapades, 
comença el compte enrere. 
El primer lloc va ser per al 
CPA Olot; el segon, per al CP 
Aldea, i el tercer, per al PA 
Maçanet. 

DIVISIÓ D’HONOR

Barri Can Calet, 2 
Manlleu, 4

Sant Fost de Campsentelles 

Victòria treballada del Man-
lleu. La primera part del 
matx va tenir poques ocasi-
ons i va acabar amb empat a 
0. A la represa els locals es 
van avançar, però el Manlleu 
va capgirar el resultat i va 
començar a dominar el par-
tit, per endur-se la victòria 
i situar-se colíder amb el 
Montcada.

Manlleu: Jordi (p), Sergi 
(2), Xavier, González i 
Zouhair. També Jiménez, 
Abdelkarim, Moha (1), Yas-
sin (1), Isaac i Joel (ps).

LLIGA NACIONAL

Ripoll, 3   
La Garriga, 0

Ripoll Victòria còmoda del 
Ripoll. La primera part de 
l’enfrontament va estar molt 
igualada, però van ser els 
ripollesos qui van marxar 
amb un 2 a 0 favorable al des-
cans. A la represa va seguir 
el control i les ocasions pel 
Ripoll, que va anotar el ter-
cer.

Ripoll: Jaume (p), Cristian 
(1), Dani, Moha i Aleix. Tam-
bé Adrià, Arnau (1), Brian, 
Nico i Rivera (1).

Ripoll, 5   
Segarra, 2
Ripoll Victòria del Ripoll 
en el segon partit del cap de 
setmana. En el partit ajornat 
de la jornada 1, el Ripoll va 
dominar el matx, malgrat el 
cansament. A la mitja part 
guanyava 3 a 2, i a la segona 
part van poder ampliar el 
marcador per assegurar-se la 
victòria.

Ripoll: Jaume (p), Aleix, 
Cristian, Dani i Adrià. També 
Moha, Eudald, Rivera (2), 
Arnau (1), Brian (1) i Nico.

FEMENÍ NACIONAL

Centelles, 3  
Argentona, 2

Centelles Victòria del Cen-
telles a l’últim minut. El pri-
mer temps del matx va estar 
molt igualat, i va marxar al 
descans amb un 0 a 1 a favor 
de les visitants, després d’un 
gol d’estratègia. A la segona 
part, les centellenques van 
capgirar el marcador. Les 
visitants van aconseguir 
l’empat, i a manca d’un 
minut el Centelles va anotar 
el gol de la victòria.

Centelles: Mine (p), Cris, 
Abi, Carla i Fina. També Bur-
gui (1), Ka (1) i Celia (1). 

FUTBOL SALA

Adrià Pérez s’adjudica el Comarcal Sub-16 d’escacs
Calldetenes Èxit de participació al Comarcal d’escacs Sub-16, el primer presencial que s’ha 
disputat des del començament de la pandèmia, amb un total de 26 nens i nenes que van jugar 
al vestíbul de l’ajuntament de Calldetenes, respectant la distància i amb les mesures higièni-
ques estipulades per la federació. També hi va haver molt bon ambient entre els pares, que 
podien entrar de quatre en quatre a veure les partides per evitar aglomeracions. El campió 
del torneig que es va jugar amb partides llampec va ser Adrià Pérez Llauradó, del Club Tona-
La Crema, seguit en segon lloc de Mario Gabriel Mares, de Tàrrega, i Cai Salinas, del Man-
lleu Club d’Escacs, tercer. Els premis de tram van ser per a Josep del Fante, de l’Escola d’Es-
cacs d’Osona (millor Sub-8); Marc Crusats, del Taradell-Centelles (millor Sub-12), i Ariadna 
Pérez Llauradó, del Tona-La Crema (millor Sub-16). Al final del torneig, es van lliurar també 
els premis del primer Comarcal Sub-16 on-line, que va tenir molt bona acceptació. El Mes-
tre Català d’escacs, president del CE Calldetenes i membre de la junta de l’Escola d’Escacs 
d’Osona, l’alcalde Marc Verdaguer, va fer d’amfitrió en col·laboració amb Sergi Pérez, Marco 
Omella i Vladimir Zaiats.

SEGONA DIVISIÓ

Tarragona Red, 10 
CBS Vic Bat, 8
Vic Derrota ajustada del 
Vic Bat en la segona jornada 
de la Lliga Catalana de 2a 
Divisió davant d’uns Wolves 
de Tarragona que van saber 
jugar molt bé les seves car-
tes. El llançador obridor per 
part dels vigatans, Sergio 
Arrieta, no va estar encertat 
i va permetre als tarragonins 
anotar vuit carreres en les 
dues primeres entrades. Els 
vigatans van reaccionar a la 
tercera, millorant molt més 
l’apartat ofensiu, però no 
va ser prou per emportar-se 
la victòria, ja que els tarra-
gonins van saber aguantar 
l’ajustat resultat fins a les 
acaballes. La setmana que ve, 
jornada de descans pel Vic.

Tarragona Red: Moya, 
Gonzales, Hechevarría, Ser-
rano, Taveras, Serrano, Tave-
ras, Hernández i Chacin.

Vic Bat: Jutglà, Ortega, 
Delgado, Díaz, Malpica, Ber-
nais, Hernández, Machado, 
Martos i Arrieta.

BEISBOL

Carles Miró guanya el seu segon 
Ral·li Catalunya històric
Mia Bardolet és tercer i la parella Moreno-Noguera venç en RSS

Salou

EL 9 NOU

L’equip format per Carles 
Miró i Ivan Matavacas 
(Porsche 911 SC) va 
aconseguir la victòria en el 
5è Rally Catalunya Històric. 
La prova, de dos dies de com-
petició, va tenir Salou com a 
epicentre i les carreteres de 
l’interior de les comarques 
de Tarragona com a itinerari. 
Aquesta és la segona vegada 
que aquest equip osonenc 

resulta vencedor, després de 
la victòria obtinguda en la 
primera edició, el 2017.

Distribuïts en tres catego-
ries, 81 equips van prendre 
la sortida per superar 12 
trams de la competició recor-
rent 489,55 quilòmetres, 
dels quals 147,40 van ser de 
regularitat. La sorpresa va 
saltar en el segon lloc, ja que 
Juan Pedro García - Sergi 
Giralt (Autobianchi A-112 
Abarth) van aconseguir des-
bancar, per dues dècimes, 

Josep Maria Bardolet - Carles 
Jiménez (Seat 1400-B), que 
es van conformar amb una 
tercera posició que, malgrat 
tot, posa en evidència la seva 
qualitat i esperit de lluita.

D’altra banda, els també 
osonencs José Luis Moreno - 
Isidre Noguera (BMW 320i) 
van resultar els vencedors 
en Regularitat Súper Sport, 
sense rivals, en aquest cas en 
el seu camí cap al lloc més alt 
de la classificació en aquesta 
modalitat.



ESPORTSNOU9EL

Bàsquet

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

St. Narcís, 61 - Ceset, 78
Salt, 64 - CB Vic-UVic 2, 71

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Narcís ..........................3 1 2 185 196 4
 2.- Salt ....................................3 1 2 182 195 4
 3.- CB Vic-UVic 2 ................ 1 1 0 71 64 2
 4.- Ceset .................................1 1 0 78 61 2

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Sta. Eugènia, 76 - Torelló, 59
Descansa: Santpedor, Tona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Torelló ........................... 3 2 1 195 204 5
 2.- Tona ............................... 2 0 2 128 136 2
 3.- Sta. Eugènia ................... 1 1 0 76 59 2
 4.- Santpedor .........................0 0 0 0 0 0

TERCERA CATALANA. GRUP 
10A

Tona B, 63 - CB Vic-UVic 3, 85
Guíxols, 64 - Calella, 79
Descansa: Palafolls

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Calella ...............................3 3 0 267 172 6
 2.- CB Vic-UVic 3 ................ 3 3 0 214 171 6
 3.- Guíxols ..............................3 0 3 172 208 3
 4.- Palafolls ............................2 0 2 108 188 2
 5.- Tona B ............................ 1 0 1 63 85 1

SOTS-25 A. GRUP 3A

Roda, 43 - St. Pere, 48
Puig-reig, 46 - St. Jordi, 65
Esparreguera, 79 - Vilatorrada, 49

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Pere..............................3 3 0 163 134 6
 2.- Esparreguera ....................3 2 1 216 176 5
 3.- St. Jordi .............................3 2 1 192 183 5
 4.- Vilatorrada .......................3 2 1 202 156 5
 5.- Roda ............................... 3 0 3 120 201 3
 6.- Puig-reig ...........................3 0 3 137 180 3

SOTS-25 B. GRUP 4A

Parets, 62 - Canovelles, 58
Manlleu, 84 - Tona, 59
St. Nicolau, 64 - L’Ametlla, 51

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Nicolau ........................3 3 0 234 133 6
 2.- Canovelles ........................3 2 1 221 149 5
 3.- L’Ametlla ..........................3 2 1 170 156 5
 4.- Parets ................................3 1 2 154 177 4
 5.- Manlleu ......................... 3 1 2 171 222 4
 6.- Tona ............................... 3 0 3 141 254 3

SOTS-21 NIVELL A1. GRUP 1B

Tona, 27 - Caldes, 70
Montgat - Minguella, ajornat
Descansa: Les Franqueses

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Caldes ...............................3 3 0 223 117 6
 2.- Minguella .........................2 2 0 117 92 4
 3.- Tona ............................... 3 0 3 119 187 3
 4.- Les Franqueses ................2 0 2 90 153 2
 5.- Montgat ............................0 0 0 0 0 0

SOTS-21 NIVELL B. GRUP 3

CB Vic-UVic  - Gramenet, ajornat
Mas de St. Lleï, 55 - Teia, 74
Descansa: St. Cugat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Mas de St. Lleï .................3 2 1 183 194 5
 2.- CB Vic-UVic  .................. 2 2 0 106 88 4
 3.- Teia ...................................1 1 0 74 55 2
 4.- St. Cugat ...........................2 0 2 88 106 2
 5.- Gramenet..........................2 0 2 120 128 2

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1A

Femení Osona - Cassanenc, ajornat
Fontajau, 48 - Argentona, 45
Descansa: GEiEG Unigirona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Argentona ........................3 2 1 160 148 5
 2.- Cassanenc .........................2 2 0 120 94 4
 3.- Femení Osona ............... 2 0 2 100 115 2
 4.- Fontajau............................1 1 0 48 45 2
 5.- GEiEG Unigirona .............2 0 2 94 120 2

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 3B

Premià - Tona, ajornat
Mataró B - Granollers 2, ajornat
Vilassar de Dalt, 49 - Neus, 51

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Neus ..................................3 3 0 159 145 6
 2.- Vilassar de Dalt ...............3 2 1 175 142 5
 3.- Tona ............................... 2 0 2 91 126 2
 4.- Granollers 2......................1 1 0 64 56 2
 5.- Mataró B ...........................2 0 2 96 108 2
 6.- Premià ..............................1 0 1 56 64 1

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 1B

Les Franqueses, 39 - Canovelles, 50
St. Celoni, 59 - Roda, 51
Parets, 64 - Manlleu, 42

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Celoni ..........................3 3 0 205 137 6
 2.- Canovelles ........................3 2 1 144 131 5
 3.- Parets ................................3 2 1 156 136 5
 4.- Les Franqueses ................3 2 1 150 132 5
 5.- Manlleu ......................... 3 0 3 128 210 3
 6.- Roda ............................... 3 0 3 133 170 3

FEMENÍ SOTS 25. GRUP 4B

Femení Osona C, 49 - Lliçà de Vall, 66
Gramenet, 62 - Canet, 39
Montgat, 82 - Bufalà, 30

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Montgat ............................3 3 0 208 125 6
 2.- Gramenet..........................3 3 0 179 115 6
 3.- Femení Osona C ............ 3 2 1 167 151 5
 4.- Lliçà de Vall......................3 1 2 142 166 4
 5.- Canet .................................3 0 3 134 188 3
 6.- Bufalà ................................3 0 3 115 200 3

Futbol

QUARTA CATALANA. GRUP 3

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

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

GRUP 4

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTaradell B ...................3 3 0 0 11 7 9
 2.- Gurb B ...........................4 2 1 1 10 8 7
 3.- Caldes Montbui C .......2 2 0 0 5 2 6
 4.- Riudeperes ...................4 1 1 2 12 12 4
 5.- Collsuspina ..................2 1 0 1 8 5 3
 6.- St. Miquel Balenyà ......2 1 0 1 4 2 3
 7.- Ol. La Garriga B ...........2 1 0 1 3 3 3
 8.- Figaró ............................2 1 0 1 2 2 3
 9.- OAR Vic B.....................3 1 0 2 7 8 3
 10.- St. Julià B ......................1 0 0 1 2 4 0
 11.- Viladrau ........................3 0 0 3 4 15 0

GRUP 27

Cornellà Terri, 4 - Montagut, 1
Les Preses B, 3 - Palamós B, 0
Ripoll, 5 - La Canya, 1
Castellfollit, 8 - Maia, 0
Vall d’en Bas, 2 - Osor, 3
Descansa: Serinyà, Flaçà B, Jov. St. Pere 
Màrtir

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pLes Preses B ...............4 3 0 1 9 2 9
 2.- Castellfollit ..................5 2 2 1 13 4 8
 3.- Cornellà Terri ..............3 2 1 0 9 1 7
 4.- Ripoll ......................... 4 2 1 1 10 6 7
 5.- La Canya .......................4 2 0 2 8 9 6
 6.- Osor ...............................3 1 2 0 6 5 5
 7.- Serinyà ..........................2 1 1 0 5 2 4
 8.- Jov. St. Pere Màrtir......3 1 1 1 7 6 4
 9.- Montagut .....................3 0 2 1 6 9 2
 10.- Flaçà B...........................0 0 0 0 0 0 0

 11.- Palamós B .....................1 0 0 1 0 3 0
 12.- Vall d’en Bas .................3 0 0 3 2 11 0
 13.- Maia ..............................3 0 0 3 0 17 0

JUVENIL LLIGA NACIONAL. 
SEGONA FASE. GRUP D

Espanyol, 3 - Vilaseca, 1
Grama, 3 - Prat, 0
Manlleu, 1 - La Floresta, 0
UB Jabac Terrassa B, 2 - Gim. Tarragona B, 1
Mercantil, 2 - Sants, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Grama ...........................1 1 0 0 3 0 3
 2.- Espanyol .......................1 1 0 0 3 1 3
 3.- Mercantil ......................1 1 0 0 2 1 3
 4.- UB Jabac Terrassa B ....1 1 0 0 2 1 3
 5.- Manlleu ..................... 1 1 0 0 1 0 3
 6.- Sants .............................1 0 0 1 1 2 0
 7.- Gim. Tarragona B ........1 0 0 1 1 2 0
 8.- La Floresta....................1 0 0 1 0 1 0
 9.- Vilaseca ........................1 0 0 1 1 3 0
 10.- Prat ................................1 0 0 1 0 3 0

JUVENIL PREFERENT. GRUP 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGranollers ..................7 5 1 1 18 4 16
 2.- Vilassar Mar .................6 4 0 2 7 6 12
 3.- Parets ............................7 3 2 2 11 7 11
 4.- Girona C .......................7 3 2 2 10 8 11
 5.- Llagostera B .................6 3 2 1 10 9 11
 6.- Quart  ............................7 3 2 2 8 7 11
 7.- EF Gironès-Sàbat .........7 3 2 2 9 10 11
 8.- Olot ...............................6 2 4 0 11 5 10
 9.- St. Celoni ......................7 2 4 1 12 9 10
 10.- Palamós ........................7 3 1 3 12 13 10
 11.- Fornells .........................7 3 0 4 11 15 9
 12.- Mollet ...........................7 2 2 3 14 11 8
 13.- qManresa ......................6 2 0 4 8 10 6
 14.- qBanyoles .....................7 2 0 5 10 19 6
 15.- qVic Riuprimer ......... 7 1 2 4 8 13 5
 16.- qFigueres ......................7 1 0 6 7 20 3

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGranollers C ...............4 4 0 0 12 5 12
 2.- Les Franqueses ............4 3 1 0 10 3 10
 3.- Parets B .........................3 3 0 0 16 4 9
 4.- Cardedeu ......................3 2 1 0 9 2 7
 5.- Torelló ....................... 3 2 0 1 13 3 6
 6.- Ol. La Garriga...............4 2 0 2 14 5 6
 7.- Ol. Can Fatjo ................3 2 0 1 9 5 6
 8.- Voltregà ..................... 2 1 0 1 6 6 3
 9.- FUE Vic ...................... 3 1 0 2 3 6 3
 10.- Caldes Montbui ...........3 1 0 2 6 10 3
 11.- Vic Riuprimer B ........ 4 1 0 3 4 9 3
 12.- qUnif. Sta. Perpètua ...4 1 0 3 6 16 3
 13.- qCanovelles ..................3 0 0 3 3 8 0
 14.- qLliçà d’Amunt ............2 0 0 2 1 13 0
 15.- qLlerona .......................3 0 0 3 1 18 0

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 3

EF Bosc de Tosca B, 2 - Santjoanen, 4
Olot At., 1 - Les Planes, 1
Les Preses B - Vilablareix C, ajornat
Besalú, 2 - Vall del Ter B, 2
Vall d’en Bas, 0 - EF Ripollès, 5
La Canya - Montagut, ajornat
Torelló B, 3 - Banyoles B, 1
Descansa: Jov. St. Pere Màrtir

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Ripollès ............... 3 3 0 0 12 4 9
 2.- Torelló B .................... 3 2 1 0 9 2 7
 3.- Santjoanen ...................4 2 1 1 9 8 7
 4.- Vilablareix C ................3 2 0 1 11 10 6
 5.- Olot At. .........................4 1 2 1 14 6 5
 6.- Les Planes.....................3 1 2 0 7 5 5
 7.- Vall del Ter B ...............4 1 2 1 8 12 5
 8.- La Canya .......................2 1 1 0 10 4 4
 9.- Montagut .....................2 1 1 0 4 3 4
 10.- EF Bosc de Tosca B ......3 1 1 1 9 10 4
 11.- Jov. St. Pere Màrtir......2 1 0 1 6 5 3
 12.- Les Preses B .................3 1 0 2 4 6 3
 13.- Besalú ...........................3 0 1 2 5 9 1
 14.- Banyoles B ....................3 0 0 3 5 9 0
 15.- Vall d’en Bas .................4 0 0 4 4 24 0

GRUP 22

OAR Vic, 3 - Riudeperes B, 33
Centelles, 7 - Pradenc, 2
Tona B, 3 - Voltregà B, 2

St. Quirze Besora, 2 - Roda, 5
EF Ripollès, 1 - St. Vicenç, 2
Manlleu B - Corcó, ajornat
Descansa: St. Julià

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRiudeperes B .............4 4 0 0 49 9 12
 2.- Tona B ...........................4 4 0 0 15 5 12
 3.- Centelles ......................4 3 1 0 17 6 10
 4.- OAR Vic ........................4 3 0 1 12 33 9
 5.- St. Quirze Besora .........4 2 0 2 15 14 6
 6.- Manlleu B .....................2 1 1 0 7 1 4
 7.- Voltregà B.....................4 1 0 3 6 8 3
 8.- Roda ..............................3 1 0 2 9 12 3
 9.- Corcó .............................3 1 0 2 7 11 3
 10.- St. Vicenç ......................3 1 0 2 5 10 3
 11.- EF Ripollès ...................3 0 0 3 3 12 0
 12.- Pradenc .........................3 0 0 3 5 17 0
 13.- St. Julià .........................3 0 0 3 1 13 0

GRUP 23

Gurb, 0 - Tona, 1
Osona Sud, 0 - St. Julià, 6
Riudeperes, 1 - OAR Vic B, 7
Centelles B, 1 - Torelló C, 6
FUE Vic B, 2 - Sta. Eugènia, 4
Seva, 3 - Taradell, 3
Descansa: Moià

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSta. Eugènia ...............3 3 0 0 16 3 9
 2.- St. Julià .........................4 2 2 0 11 4 8
 3.- Taradell ........................4 2 2 0 14 10 8
 4.- Moià ..............................2 2 0 0 13 3 6
 5.- Seva ...............................2 1 1 0 5 4 4
 6.- Tona ..............................3 1 1 1 3 3 4
 7.- Torelló C .......................2 1 0 1 8 6 3
 8.- Gurb ..............................3 1 0 2 6 4 3
 9.- OAR Vic B.....................3 1 0 2 9 12 3
 10.- Osona Sud ....................2 1 0 1 2 7 3
 11.- Riudeperes ...................3 1 0 2 6 16 3
 12.- FUE Vic B .....................3 0 0 3 6 10 0
 13.- Centelles B ...................4 0 0 4 4 21 0

CADET PREFERENT. GRUP 2

Sants, 0 - Vilassar Dalt, 2
Girona B, 2 - Parets, 0
Torelló, 3 - Manlleu, 5
Aqua Hotel, 0 - Vilassar Mar, 2
EF Mataró, 1 - Quart, 2
Palamós, 0 - Fornells, 7
Mollet, 3 - EF Gironès-Sàbat, 1
Granollers B, 2 - St. Gabriel C, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pManlleu ................... 4 4 0 0 12 6 12
 2.- Quart .............................4 3 1 0 13 6 10
 3.- Vilassar Mar .................4 3 1 0 9 3 10
 4.- Girona B ........................4 3 0 1 14 3 9
 5.- Mollet ...........................4 3 0 1 10 3 9
 6.- Parets ............................4 3 0 1 6 3 9
 7.- Fornells .........................5 2 2 1 15 6 8
 8.- Vilassar Dalt ................4 2 1 1 7 5 7
 9.- EF Mataró .....................4 2 1 1 6 5 7
 10.- Granollers B .................3 1 1 1 3 3 4
 11.- Torelló ....................... 3 1 0 2 9 6 3
 12.- EF Gironès-Sàbat .........5 1 0 4 6 13 3
 13.- qAqua Hotel .................5 0 1 4 4 15 1
 14.- qSt. Gabriel C ...............4 0 0 4 3 10 0
 15.- qSants ...........................3 0 0 3 0 8 0
 16.- qPalamós ......................4 0 0 4 3 25 0

CADET PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Parets B, 3 - Mollet C, 3
EF Sabadell, 1 - Vic Riuprimer B, 5
Caldes Montbui, 1 - Sabadell Nord, 2
Vilassar Mar C, 5 - Barberà Andalucia, 1
Unif. Sta. Perpètua, 2 - Cerdanyola Vallès 
C, 4
Mollentenca, 4 - Sabadell B, 0
Mercantil B, 7 - Base Ripollet, 0
Ripollet, 0 - Polinyà, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMercantil B ................4 4 0 0 26 0 12
 2.- Parets B .........................4 3 1 0 14 5 10
 3.- Mollentenca .................3 2 1 0 15 4 7
 4.- Mollet C ........................4 2 1 1 16 7 7
 5.- Vilassar Mar C .............3 2 1 0 7 2 7
 6.- Cerdanyola Vallès C ....4 2 1 1 8 11 7
 7.- Polinyà ..........................3 2 0 1 8 3 6
 8.- Barberà Andalucia ......3 2 0 1 9 8 6
 9.- Base Ripollet ................4 2 0 2 10 13 6
 10.- Sabadell Nord ..............3 1 1 1 4 4 4
 11.- Vic Riuprimer B ........ 2 1 0 1 6 3 3
 12.- Sabadell B .....................3 1 0 2 2 11 3
 13.- Unif. Sta. Perpètua......3 0 0 3 4 8 0
 14.- qCaldes Montbui .........3 0 0 3 3 16 0
 15.- qRipollet .......................4 0 0 4 2 20 0
 16.- qEF Sabadell ................4 0 0 4 4 23 0

GRUP 8

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic Riuprimer ......... 4 4 0 0 17 3 12
 2.- Ol. La Garriga...............4 4 0 0 16 3 12

 3.- Mercantil C ..................4 4 0 0 10 3 12
 4.- Les Franqueses ............4 3 1 0 16 4 10
 5.- St. Celoni ......................3 1 1 1 5 4 4
 6.- Cardedeu ......................4 1 1 2 7 10 4
 7.- Ametlla Vallès .............4 1 1 2 7 12 4
 8.- Llerona .........................3 1 0 2 6 7 3
 9.- Granollers C .................3 1 0 2 5 6 3
 10.- Mollet B ........................2 1 0 1 5 6 3
 11.- Parets C ........................3 1 0 2 4 5 3
 12.- Lliçà de Vall..................2 1 0 1 2 3 3
 13.- Torelló B .................... 4 1 0 3 6 10 3
 14.- qManlleu B ................ 4 1 0 3 1 17 3
 15.- qFUE Vic .................... 3 0 0 3 5 9 0
 16.- qVallès At. ....................3 0 0 3 3 13 0

GRUP 17

Porqueres, 0 - L’Escala, 4
Begur, 2 - Bisbalenc, 4
Sta. Eugènia, 2 - Esplais, 7
EF Baix Ter, 0 - Banyoles, 5
St. Gregori, 1 - EF Ripollès, 2
EF Bosc de Tosca, 0 - Figueres, 3
Llagostera B - Peralada, ajornat
Descansa: FUE Olot B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBisbalenc ....................4 3 1 0 23 4 10
 2.- Banyoles .......................3 3 0 0 14 1 9
 3.- EF Ripollès................. 4 2 1 1 6 5 7
 4.- FUE Olot B ...................3 2 0 1 10 4 6
 5.- EF Bosc de Tosca .........4 2 0 2 5 8 6
 6.- Figueres ........................2 1 1 0 4 1 4
 7.- Esplais ...........................3 1 1 1 9 8 4
 8.- Begur ............................4 1 1 2 7 10 4
 9.- Porqueres .....................3 1 1 1 3 6 4
 10.- L’Escala .........................2 1 0 1 6 3 3
 11.- Peralada ........................1 1 0 0 3 0 3
 12.- St. Gregori ....................4 1 0 3 7 17 3
 13.- qLlagostera B ...............3 0 1 2 1 3 1
 14.- qEF Baix Ter .................3 0 1 2 2 10 1
 15.- qSta. Eugènia ...............3 0 0 3 6 26 0

CADET SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 4

La Canya, 1 - EF Gironès-Sàbat C, 0
EF Bosc de Tosca B - Vall d’en Bas, pendent
St. Roc Olot, 11 - St. Gregori C, 1
Vall del Ter, 15 - Jov. St. Pere Màrtir, 1
Les Preses, 2 - Torelló D, 5
Besalú, 16 - Cornellà Terri, 0
Ter-Brugent, 3 - Porqueres B, 3
Descansa: Banyoles At.

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pLa Canya .....................4 4 0 0 20 3 12
 2.- Vall del Ter ...................3 3 0 0 30 3 9
 3.- Besalú ...........................3 3 0 0 22 1 9
 4.- Banyoles At. .................3 3 0 0 13 2 9
 5.- Torelló D .................... 4 3 0 1 13 7 9
 6.- Les Preses .....................4 2 0 2 14 12 6
 7.- Ter-Brugent .................3 1 1 1 14 12 4
 8.- Porqueres B ..................4 1 1 2 8 14 4
 9.- St. Roc Olot ..................2 1 0 1 13 4 3
 10.- EF Gironès-Sàbat C .....4 1 0 3 11 7 3
 11.- EF Bosc de Tosca B ......3 1 0 2 6 11 3
 12.- Vall d’en Bas .................2 0 0 2 0 7 0
 13.- Jov. St. Pere Màrtir......2 0 0 2 3 18 0
 14.- Cornellà Terri ..............3 0 0 3 1 27 0
 15.- St. Gregori C ................4 0 0 4 1 41 0

GRUP 24

Torelló C, 1 - Riudeperes, 4
St. Vicenç, 1 - OAR Vic B, 2
EF Ripollès B, 2 - Gurb, 2
FUE Vic B, 4 - Centelles B, 2
Manlleu C, 8 - Moià B, 2
Descansa: Voltregà

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Ripollès B ..............4 3 1 0 15 8 10
 2.- Voltregà ........................2 2 0 0 11 3 6
 3.- FUE Vic B .....................2 2 0 0 7 2 6
 4.- Torelló C .......................4 2 0 2 8 8 6
 5.- OAR Vic B.....................3 1 1 1 4 4 4
 6.- Riudeperes ...................2 1 0 1 6 4 3
 7.- Manlleu C.....................2 1 0 1 9 10 3
 8.- Gurb ..............................4 0 3 1 6 9 3
 9.- St. Vicenç ......................2 0 1 1 4 5 1
 10.- Centelles B ...................3 0 1 2 6 10 1
 11.- Moià B...........................4 0 1 3 4 17 1

GRUP 25

Taradell, 0 - Riudeperes B, 4
Vic Riuprimer C, 3 - Moià, 2
Centelles, 12 - Folgueroles, 0
FUE Vic C - Avinyó, ajornat
OAR Vic, 4 - Tona, 1
St. Julià, 7 - Seva, 1
Descansa: Sta. Eugènia

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCentelles ....................3 3 0 0 20 1 9
 2.- Vic Riuprimer C ..........4 3 0 1 15 7 9
 3.- OAR Vic ........................3 2 0 1 11 4 6
 4.- Sta. Eugènia .................2 2 0 0 10 4 6
 5.- FUE Vic C .....................2 2 0 0 4 2 6
 6.- Riudeperes B ................1 1 0 0 4 0 3
 7.- St. Julià .........................2 1 0 1 8 6 3
 8.- Moià ..............................3 1 0 2 6 8 3
 9.- Seva ...............................2 1 0 1 4 9 3
 10.- Avinyó...........................2 0 0 2 3 10 0
 11.- Tona ..............................3 0 0 3 2 10 0
 12.- Taradell ........................3 0 0 3 0 10 0
 13.- Folgueroles ..................2 0 0 2 1 17 0

Dilluns, 12 d’abril de 202128 Resultats i classificacions



ESPORTSNOU9EL

GRUP 36

Centelles C, 0 - Sta. Eulàlia Ronçana, 4
Ol. La Garriga B, 2 - Lliçà d’Amunt B, 0
Canovelles B, 1 - Cardedeu C, 4
Granollers B, 6 - Vallès At. B, 1
Ametlla Vallès B, 0 - Bellavista Milan, 4
Descansa: Llinars B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGranollers B ...............3 2 1 0 12 2 7
 2.- Ol. La Garriga B ...........3 2 1 0 7 2 7
 3.- Sta. Eulàlia Ronçana ...2 2 0 0 10 0 6
 4.- Bellavista Milan ..........3 2 0 1 12 6 6
 5.- Centelles C................. 4 2 0 2 7 8 6
 6.- Lliçà d’Amunt B ...........2 1 0 1 2 3 3
 7.- Cardedeu C ..................3 1 0 2 7 9 3
 8.- Vallès At. B ...................3 1 0 2 4 15 3
 9.- Llinars B .......................1 0 1 0 3 3 1
 10.- Ametlla Vallès B ..........3 0 1 2 3 9 1
 11.- Canovelles B ................3 0 0 3 2 12 0

INFANTIL PREFERENT. GRUP 2

Mollet, 2 - St. Gabriel B, 1
Girona B, 3 - FUE Olot, 4
Tiana, 2 - EF Mataró, 3
Les Franqueses, 0 - Vilassar Mar, 2
Blanes, 0 - Aqua Hotel, 0
EF Gironès-Sàbat, 0 - Vic Riuprimer, 4
Palamós, 0 - Parets, 6
Quart, 1 - Granollers, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic Riuprimer ......... 5 5 0 0 19 2 15
 2.- Granollers.....................4 4 0 0 22 1 12
 3.- Parets ............................5 4 0 1 11 3 12
 4.- EF Mataró .....................5 4 0 1 9 7 12
 5.- Aqua Hotel ...................4 2 1 1 20 4 7
 6.- Mollet ...........................5 2 1 2 10 7 7
 7.- FUE Olot .......................5 2 1 2 14 16 7
 8.- Girona B ........................4 2 0 2 14 6 6
 9.- Quart .............................3 2 0 1 7 5 6
 10.- Vilassar Mar .................4 2 0 2 3 2 6
 11.- Blanes ...........................4 1 1 2 6 7 4
 12.- St. Gabriel B .................3 1 0 2 6 10 3
 13.- qTiana ...........................5 1 0 4 4 17 3
 14.- qEF Gironès-Sàbat .......4 0 0 4 0 8 0
 15.- qLes Franqueses ..........4 0 0 4 2 23 0
 16.- qPalamós ......................4 0 0 4 1 30 0

GRUP 3

Mollerussa, 0 - Mercantil B, 2
Sabadell, 1 - Joanenc, 1
B. Jabac Terrassa B - Gim. Manresa B, ajornat
Vic Riuprimer B, 1 - Cerdanyola Vallès, 3
Terrassa, 0 - Bordeta Lleida, 2
FIF Lleida, 0 - Júpiter, 0
Igualada, 4 - Rapitenca, 1
Lleida Esp., 0 - Nat. Terrassa, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGim. Manresa B .........4 4 0 0 12 4 12
 2.- FIF Lleida .....................5 3 1 1 10 2 10
 3.- B. Jabac Terrassa B ......4 3 1 0 9 3 10
 4.- Mollerussa ...................5 3 0 2 8 8 9
 5.- Cerdanyola Vallès .......5 3 0 2 8 9 9
 6.- Vic Riuprimer B ........ 5 2 2 1 11 7 8
 7.- Mercantil B ..................5 2 1 2 6 4 7
 8.- Joanenc .........................4 2 1 1 7 6 7
 9.- Sabadell ........................5 2 1 2 6 6 7
 10.- Terrassa ........................5 1 3 1 10 5 6
 11.- Igualada ........................4 2 0 2 9 7 6
 12.- Bordeta Lleida .............4 2 0 2 7 6 6
 13.- qJúpiter.........................4 0 2 2 0 6 2
 14.- qLleida Esp. ..................3 0 1 2 2 5 1
 15.- qNat. Terrassa ..............5 0 1 4 6 13 1
 16.- qRapitenca ...................5 0 0 5 3 23 0

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMollet C .....................4 4 0 0 13 1 12
 2.- Base Montcada ............4 4 0 0 12 0 12
 3.- Sabadell B .....................4 3 0 1 18 3 9
 4.- Vilassar Dalt B .............4 3 0 1 14 7 9
 5.- Molletenca ...................3 3 0 0 11 4 9
 6.- Ripollet .........................4 3 0 1 14 8 9
 7.- Martorelles ..................4 2 1 1 7 9 7
 8.- Cerdanyola Vallès B ....2 1 1 0 8 4 4

 9.- Manlleu B .................. 4 1 1 2 8 8 4
 10.- Can Rull Romulo .........4 1 0 3 9 11 3
 11.- Ol. La Garriga...............4 1 0 3 4 20 3
 12.- Vic Riuprimer C ........ 4 0 1 3 5 15 1
 13.- qPolinyà ........................2 0 0 2 3 6 0
 14.- qLliçà de Vall ...............3 0 0 3 3 10 0
 15.- qVilanova Vallès ..........3 0 0 3 1 11 0
 16.- qBase Ripollet ..............3 0 0 3 0 13 0

GRUP 8

Torelló, 1 - Mollet B, 1
Lliçà d’Amunt - Vic Riuprimer D, ajornat
FUE Vic, 2 - St. Celoni, 4
Cardedeu, 4 - Canovelles, 1
Les Franqueses B, 2 - Parets B, 0
Vallès At., 2 - Manlleu, 0
Unif. Sta. Perpètua, 1 - Granollers B, 0
Descansa: OAR Vic

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

GRUP 18

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles .....................4 4 0 0 16 0 12
 2.- Begur ............................4 3 1 0 17 6 10
 3.- Aro ................................4 3 1 0 12 7 10
 4.- Figueres B ....................4 3 1 0 10 5 10
 5.- EF Baix Ter ...................3 3 0 0 16 1 9
 6.- Peralada ........................3 2 1 0 9 6 7
 7.- FUE Olot B ...................4 2 0 2 6 10 6
 8.- Llagostera B .................4 1 2 1 8 7 5
 9.- Girona C .......................3 1 1 1 5 7 4
 10.- Porqueres .....................4 1 1 2 8 11 4
 11.- Bisbalenc ......................4 0 3 1 9 10 3
 12.- EF Bosc de Tosca .........4 1 0 3 5 12 3
 13.- qQuart B .......................4 0 1 3 8 12 1
 14.- qEsplais .........................3 0 0 3 3 8 0
 15.- qEF Ripollès ............... 4 0 0 4 3 17 0
 16.- qL’Escala .......................4 0 0 4 1 17 0

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Les Preses B, 1 - Vall d’en Bas, 4
Santjoanen, 5 - St. Roc Olot, 3
EF Bosc de Tosca B, 1 - Vall del Ter, 4
La Canya, 0 - Banyoles At., 3
EF Ripollès C, 0 - FUE Olot C, 8
Jov. St. Pere Màrtir, 6 - Torelló D, 1
Descansa: Besalú

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVall del Ter .................4 4 0 0 21 3 12
 2.- Banyoles At. .................3 3 0 0 21 1 9
 3.- FUE Olot C ...................3 3 0 0 19 3 9
 4.- Vall d’en Bas .................4 3 0 1 15 6 9
 5.- Jov. St. Pere Màrtir......2 1 0 1 9 5 3
 6.- Santjoanen ...................2 1 0 1 6 7 3
 7.- La Canya .......................3 1 0 2 4 14 3
 8.- St. Roc Olot ..................2 0 1 1 5 7 1
 9.- Les Preses B .................2 0 1 1 1 4 1
 10.- Besalú ...........................2 0 1 1 1 8 1
 11.- EF Bosc de Tosca B ......4 0 1 3 5 15 1
 12.- Torelló D .................... 2 0 0 2 1 13 0
 13.- EF Ripollès C ............. 3 0 0 3 0 22 0

GRUP 30

Sta. Eugènia B, 0 - Manlleu, 6
Torelló C, 2 - Taradell, 8
Joanenc D, 1 - FUE Vic B, 5
Riudeperes B, 3 - Fruitosenc C, 1
Centelles B, 1 - Avinyó, 0
Gurb, 3 - OAR Vic B, 2
Descansa: Moià

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRiudeperes B .............4 4 0 0 23 2 12
 2.- Fruitosenc C .................4 3 0 1 25 3 9
 3.- FUE Vic B .....................4 3 0 1 16 4 9
 4.- Taradell ........................2 2 0 0 18 3 6
 5.- Centelles B ...................3 2 0 1 12 4 6
 6.- Gurb ..............................2 2 0 0 8 4 6
 7.- OAR Vic B.....................4 2 0 2 7 9 6
 8.- Manlleu ........................3 1 0 2 9 8 3
 9.- Moià ..............................1 1 0 0 4 3 3
 10.- Avinyó...........................4 1 0 3 4 25 3
 11.- Sta. Eugènia B ..............3 0 0 3 2 19 0
 12.- Joanenc D .....................4 0 0 4 3 24 0
 13.- Torelló C .......................4 0 0 4 5 28 0

GRUP 31

Riudeperes C, 3 - EF Bosc de Tosca C, 3
EF Ripollès B, 0 - Les Preses, 4
Corcó, 7 - Sta. Eugènia, 1
Voltregà, 2 - Torelló B, 1
Pradenc, 1 - Taradell B, 1
Descansa: FUE Vic C, Tona, Centelles

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCorcó ...........................3 2 1 0 14 6 7
 2.- Voltregà ........................2 2 0 0 8 1 6
 3.- EF Bosc de Tosca C ......4 1 3 0 13 7 6
 4.- Centelles ......................3 2 0 1 11 8 6
 5.- Les Preses .....................3 2 0 1 8 8 6
 6.- Riudeperes C ...............3 1 1 1 8 6 4
 7.- Pradenc .........................2 0 2 0 2 2 2
 8.- Taradell B .....................3 0 1 2 1 11 1
 9.- Torelló B .......................1 0 0 1 1 2 0
 10.- Tona ..............................1 0 0 1 2 4 0
 11.- FUE Vic C .....................1 0 0 1 1 4 0
 12.- EF Ripollès B ................1 0 0 1 0 4 0
 13.- Sta. Eugènia .................1 0 0 1 1 7 0

ALEVÍ PREFERENT. GRUP 2

Badalona, 5 - Via Olímpica, 0
St. Andreu - EF Mataró, ajornat
Vic Riuprimer, 1 - Damm, 5
Espanyol, 5 - Aqua Hotel, 0
Gim. Manresa, 2 - St. Cugat B, 1
Cornellà, 2 - Barcelona B, 3
Mercantil, 8 - Sabadell, 1
Europa, 2 - Mollet, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Mercantil ......................5 5 0 0 27 6 15
 2.- Barcelona B ..................4 4 0 0 19 3 12
 3.- Cornellà ........................5 4 0 1 15 7 12
 4.- Damm ...........................4 3 1 0 18 4 10
 5.- Espanyol .......................4 2 1 1 12 9 7
 6.- Gim. Manresa ..............4 2 1 1 9 10 7
 7.- EF Mataró .....................2 2 0 0 9 1 6
 8.- Badalona .......................3 1 1 1 10 6 4
 9.- St. Cugat B ....................5 1 1 3 19 16 4
 10.- Aqua Hotel ...................3 1 0 2 7 14 3
 11.- Sabadell ........................4 1 0 3 7 18 3
 12.- Via Olímpica ................4 1 0 3 2 20 3
 13.- Europa ..........................5 0 2 3 7 19 2
 14.- qSt. Andreu ..................3 0 1 2 4 8 1
 15.- qMollet .........................4 0 1 3 7 15 1
 16.- qVic Riuprimer ......... 5 0 1 4 8 24 1

GRUP 6

Porqueres, 10 - EF Ripollès, 0
Bisbalenc At., 7 - Peralada, 2
St. Celoni B, 7 - Cassà, 4
Llagostera B, 0 - Quart, 2
Vic Riuprimer B, 4 - EF Baix Ter, 1
Roses, 3 - Figueres, 9
Banyoles, 1 - EF Bosc de Tosca, 4
FUE Olot, 2 - Girona B, 7

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Porqueres .....................5 4 0 1 28 9 12
 2.- Llagostera B .................5 4 0 1 24 8 12
 3.- Figueres ........................5 4 0 1 25 13 12
 4.- Bisbalenc At. ................5 4 0 1 21 10 12
 5.- Girona B ........................5 3 1 1 24 9 10
 6.- EF Bosc de Tosca .........5 3 1 1 17 8 10
 7.- Quart .............................5 3 0 2 12 10 9
 8.- Vic Riuprimer B ........ 5 2 1 2 18 12 7
 9.- Banyoles .......................5 2 0 3 8 13 6
 10.- FUE Olot .......................4 1 1 2 9 14 4
 11.- Cassà .............................5 1 1 3 14 20 4
 12.- Peralada ........................5 1 1 3 10 23 4
 13.- St. Celoni B...................4 1 0 3 11 19 3
 14.- qEF Baix Ter .................4 1 0 3 7 20 3
 15.- qRoses ...........................5 1 0 4 11 30 3
 16.- qEF Ripollès ............... 4 0 0 4 5 26 0

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 4

EF Mataró B, 1 - Badalona B, 1
Grama B, 1 - Vic Riuprimer D, 1

Vilassar Dalt, 4 - St. Gabriel B, 4
Parets B, 1 - Vilassar Mar, 3
Premier Barcelona C, 3 - St. Cugat E, 3
Argentona, 2 - Mercantil B, 1
Alella, 0 - Santvicentí, 2
Martinenc, 5 - Mollet B, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVilassar Dalt ..............4 3 1 0 23 11 10
 2.- St. Cugat E ....................4 3 1 0 15 8 10
 3.- Santvicentí ...................3 3 0 0 15 5 9
 4.- Vilassar Mar .................4 3 0 1 14 8 9
 5.- EF Mataró B .................3 2 1 0 10 4 7
 6.- Martinenc ....................3 2 0 1 12 7 6
 7.- Mercantil B ..................4 2 0 2 9 9 6
 8.- St. Gabriel B .................4 1 2 1 10 10 5
 9.- Premier Barcelona C ...4 1 2 1 12 13 5
 10.- Grama B ........................2 1 1 0 5 3 4
 11.- Alella .............................3 1 0 2 6 6 3
 12.- Parets B .........................4 1 0 3 7 10 3
 13.- Argentona ....................4 1 0 3 6 17 3
 14.- qVic Riuprimer D ...... 4 0 1 3 5 11 1
 15.- qBadalona B .................4 0 1 3 9 21 1
 16.- qMollet B ......................4 0 0 4 5 20 0

GRUP 5

Granollers, 13 - Mollet C, 3
Base Montcada, 6 - Vic Riuprimer C, 0
Mercantil C, 5 - Vallès At., 4
Unif. Sta. Perpètua, 1 - Manresa C, 1
Les Franqueses, 0 - Parets, 4
Base Jabac Terrassa, 3 - Vilassar Dalt B, 2
St. Cugat C, 4 - Cerdanyola V., 4
Cardedeu, 5 - Manlleu, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pParets ..........................4 4 0 0 28 4 12
 2.- Granollers.....................4 3 1 0 31 16 10
 3.- Cardedeu ......................4 3 1 0 16 11 10
 4.- St. Cugat C ...................4 2 1 1 18 11 7
 5.- Les Franqueses ............4 2 1 1 10 10 7
 6.- Base Montcada ............4 2 0 2 14 15 6
 7.- Base Jabac Terrassa .....3 2 0 1 10 11 6
 8.- Mercantil C ..................3 2 0 1 8 11 6
 9.- Cerdanyola V. ...............4 1 1 2 14 18 4
 10.- Manlleu ..................... 4 1 0 3 11 13 3
 11.- Vilassar Dalt B .............4 1 0 3 13 16 3
 12.- Mollet C ........................4 1 0 3 13 20 3
 13.- Vallès At. ......................4 1 0 3 9 18 3
 14.- qUnif. Sta. Perpètua ...3 0 2 1 5 9 2
 15.- qManresa C ..................3 0 1 2 5 7 1
 16.- qVic Riuprimer C ...... 2 0 0 2 1 16 0

GRUP 11

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles At. ...............4 4 0 0 32 6 12
 2.- Les Preses .....................3 3 0 0 19 5 9
 3.- FUE Olot C ...................4 3 0 1 15 14 9
 4.- Comacros ......................4 3 0 1 15 18 9
 5.- Banyoles B ....................4 2 2 0 27 7 8
 6.- Figueres D ....................3 2 1 0 14 3 7
 7.- Vall d’en Bas .................4 2 1 1 11 12 7
 8.- EF Bosc de Tosca B ......4 2 0 2 24 19 6
 9.- Vall del Ter ...................4 1 2 1 11 10 5
 10.- Ter Brugent ..................3 1 1 1 7 7 4
 11.- Manlleu B .................. 3 1 1 1 7 9 4
 12.- Llançà B ........................4 1 0 3 8 12 3
 13.- Bescanó .........................4 1 0 3 15 20 3
 14.- qFarners........................4 0 0 4 4 18 0
 15.- qGironès-Sàbat B .........4 0 0 4 10 26 0
 16.- qPU Figueres ...............4 0 0 4 1 34 0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Puigreig, 6 - Manlleu D, 1
Manresa D, 6 - Joanenc B, 2
Cardona, 1 - Tona, 3
Berga B - Artés, ajornat
Solsona B, 3 - FUE Vic, 3
Riudeperes, 2 - Gim. Manresa E, 8
Torelló, 1 - OAR Vic, 3
Descansa: Callús

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGim. Manresa E .........4 4 0 0 37 8 12
 2.- FUE Vic ...................... 4 3 1 0 28 15 10
 3.- Cardona ........................4 3 0 1 20 6 9
 4.- Manresa D ....................3 3 0 0 19 8 9
 5.- Callús ............................2 2 0 0 14 4 6
 6.- Tona ........................... 2 2 0 0 8 2 6
 7.- OAR Vic ..................... 4 2 0 2 22 20 6

 8.- Torelló ....................... 4 2 0 2 14 15 6
 9.- Puigreig ........................3 1 0 2 10 15 3
 10.- Solsona B ......................4 0 2 2 8 16 2
 11.- Artés .............................2 0 1 1 4 10 1
 12.- Berga B ..........................1 0 0 1 1 5 0
 13.- qJoanenc B....................3 0 0 3 4 21 0
 14.- qRiudeperes .............. 4 0 0 4 14 33 0
 15.- qManlleu D ................ 4 0 0 4 5 30 0

GRUP 9

OAR Vic B - St. Celoni C, ajornat
Llerona, 10 - St. Feliu Codines, 0
Cardedeu, 2 - Vilanova V., 5
Canovelles B, 2 - Bellavista Milan, 7
Les Franqueses C, 2 - Ametlla Vallès, 4
Vallès At. B, 2 - Pla d’en Boet, 3
Manlleu C, 6 - Ponent, 0
Vic Riuprimer E, 2 - Granollers C, 6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOAR Vic B ................ 3 3 0 0 21 3 9
 2.- Llerona .........................4 3 0 1 25 11 9
 3.- Pla d’en Boet ................4 3 0 1 20 12 9
 4.- Granollers C .................3 2 0 1 14 9 6
 5.- Ametlla Vallès .............3 2 0 1 10 6 6
 6.- Vilanova V. ...................2 2 0 0 7 3 6
 7.- Bellavista Milan ..........1 1 0 0 7 2 3
 8.- Les Franqueses C .........2 1 0 1 6 4 3
 9.- Manlleu C .................. 3 1 0 2 10 10 3
 10.- Cardedeu ......................3 1 0 2 6 8 3
 11.- Vallès At. B ...................3 1 0 2 5 8 3
 12.- St. Celoni C ..................1 0 0 1 2 7 0
 13.- Ponent ..........................1 0 0 1 0 6 0
 14.- qCanovelles B ..............2 0 0 2 2 11 0
 15.- qVic Riuprimer E ...... 2 0 0 2 2 16 0
 16.- qSt. Feliu Codines .......3 0 0 3 2 23 0

GRUP 10

Mercantil G, 4 - Montmeló, 3
Molletenca, 9 - Vilassar Dalt C, 0
Granollers B - Llerona B, ajornat
Unif. Sta. Perpètua, 1 - Vilassar Mar E, 5
Les Franqueses B, 1 - Canovelles, 3
Sabadell G, 3 - EF Mataró D, 4
Mollet D, 3 - Parets C, 8
OAR Vic C, 7 - Lliçà d’Amunt, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pParets C ......................4 4 0 0 32 8 12
 2.- Vilassar Mar E .............4 4 0 0 28 12 12
 3.- Molletenca ...................4 3 0 1 26 7 9
 4.- EF Mataró D .................3 2 1 0 14 9 7
 5.- Mercantil G ..................4 2 1 1 12 20 7
 6.- Les Franqueses B .........4 2 0 2 23 13 6
 7.- Canovelles ....................3 2 0 1 11 7 6
 8.- Granollers B .................2 2 0 0 8 4 6
 9.- OAR Vic C .................. 4 1 1 2 20 17 4
 10.- Mollet D .......................4 1 1 2 12 18 4
 11.- Unif. Sta. Perpètua......4 1 0 3 16 12 3
 12.- Montmeló ....................4 1 0 3 8 14 3
 13.- Vilassar Dalt C .............4 1 0 3 9 23 3
 14.- qSabadell G ..................3 0 0 3 7 19 0
 15.- qLliçà d’Amunt ............3 0 0 3 4 23 0
 16.- qLlerona B ....................2 0 0 2 0 24 0

GRUP 34

FUE Olot, 4 - Torelló B, 4
Les Preses, 1 - EF Ripollès B, 11
Jov. St. Pere Màrtir, 7 - Banyoles C, 3
Vall del Ter B, 2 - Ter Brugent B, 3
EF Bosc de Tosca D, 3 - Besalú B, 2
Porqueres B, 1 - Montagut, 4
Descansa: Banyoles At. C, La Canya

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Bosc de Tosca D ...4 3 0 1 17 21 9
 2.- Torelló B .................... 3 2 1 0 25 7 7
 3.- Montagut .....................2 2 0 0 13 4 6
 4.- Jov. St. Pere Màrtir......2 2 0 0 16 8 6
 5.- Banyoles C ....................3 2 0 1 17 12 6
 6.- FUE Olot .......................2 1 1 0 15 5 4
 7.- EF Ripollès B ............. 4 1 1 2 24 20 4
 8.- Porqueres B ..................2 1 0 1 14 9 3
 9.- Ter Brugent B ..............2 1 0 1 6 6 3
 10.- Banyoles At. C .............3 1 0 2 16 23 3
 11.- Besalú B ........................3 0 1 2 10 19 1
 12.- qVall del Ter B .............2 0 0 2 4 7 0
 13.- qLa Canya .....................2 0 0 2 4 20 0
 14.- qLes Preses ...................2 0 0 2 1 21 0

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP 14

Riudeperes B, 10 - Fruitosenc D, 2
Roda, 2 - Pradenc B, 11
Centelles B, 8 - Moià, 2
FUE Vic C, 6 - St. Julià B, 2
Sta. Eugènia B, 6 - Osona Sud, 0
Descansa: Taradell B, Tona B

Dilluns, 12 d’abril de 2021 29Resultats i classificacions

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

Espai d’actualitat
esportiva d’Osona



ESPORTSNOU9EL

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pPradenc	B	...................3	 3	 0	 0	 31	 6	 9
	 2.-	Riudeperes	B	................3	 3	 0	 0	 30	 9	 9
	 3.-	FUE	Vic	C	.....................4	 2	 1	 1	 20	 10	 7
	 4.-	Sta.	Eugènia	B	..............4	 2	 1	 1	 15	 14	 7
	 5.-	Centelles	B	...................3	 2	 0	 1	 16	 8	 6
	 6.-	Tona	B	...........................2	 2	 0	 0	 7	 3	 6
	 7.-	Moià	..............................4	 2	 0	 2	 20	 23	 6
	 8.-	Taradell	B	.....................2	 1	 0	 1	 4	 8	 3
	 9.-	Osona	Sud	....................3	 1	 0	 2	 4	 19	 3
	10.-	St.	Julià	B	......................3	 0	 0	 3	 6	 15	 0
	11.-	Fruitosenc	D	................3	 0	 0	 3	 5	 23	 0
	12.-	Roda	..............................4	 0	 0	 4	 7	 27	 0

GRUP 15

Torelló	C,	8	-	Centelles	C,	2
EF	Ripollès	C,	1	-	Ribetana,	11
St.	Vicenç,	4	-	EF	Bosc	de	Tosca	E,	3
Folgueroles,	9	-	OAR	Vic	D,	1
FUE	Vic	B,	1	-	Voltregà,	1
Pradenc,	8	-	Manlleu,	1
Descansa:	Sta.	Eugènia	C

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pSt.	Vicenç	....................4	 4	 0	 0	 26	 10	 12
	 2.-	Folgueroles	..................3	 3	 0	 0	 28	 2	 9
	 3.-	Ribetana	.......................2	 2	 0	 0	 19	 2	 6
	 4.-	Torelló	C	.......................2	 2	 0	 0	 20	 4	 6
	 5.-	Pradenc	.........................2	 2	 0	 0	 16	 1	 6
	 6.-	FUE	Vic	B	.....................3	 1	 1	 1	 9	 10	 4
	 7.-	Centelles	C	...................3	 1	 0	 2	 17	 14	 3
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......2	 1	 0	 1	 7	 7	 3
	 9.-	Voltregà	........................4	 0	 1	 3	 4	 23	 1
	10.-	Manlleu	........................2	 0	 0	 2	 2	 16	 0
	11.-	OAR	Vic	D	....................3	 0	 0	 3	 5	 24	 0
	12.-	Sta.	Eugènia	C	..............2	 0	 0	 2	 3	 23	 0
	13.-	EF	Ripollès	C................2	 0	 0	 2	 2	 22	 0

GRUP 16

Roda	B,	0	-	Taradell,	10
Calldetenes,	2	-	Moià	B,	4
Centelles,	11	-	Sta.	Eugènia,	1
Pradenc	C,	1	-	St.	Julià,	7

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pTaradell	......................2	 2	 0	 0	 14	 1	 6
	 2.-	Centelles	......................2	 2	 0	 0	 13	 2	 6
	 3.-	St.	Julià	.........................3	 2	 0	 1	 14	 4	 6
	 4.-	Moià	B...........................3	 2	 0	 1	 15	 6	 6
	 5.-	Sta.	Eugènia	.................3	 2	 0	 1	 14	 13	 6
	 6.-	Pradenc	C	.....................2	 1	 0	 1	 7	 11	 3
	 7.-	Calldetenes	..................4	 0	 0	 4	 7	 21	 0
	 8.-	Roda	B	...........................3	 0	 0	 3	 2	 28	 0

BENJAMÍ PREFERENT. 
GRUP 2

Base	Jabac	Terrassa,	2	-	Gim.	Manresa,	1
Sabadell,	0	-	Barcelona	B,	8
Vic.Riuprimer,	3	-	St.	Cugat,	5
Premier	Barcelona,	5	-	Mercantil,	3
Gavà	B,	2	-	Aqua	Hotel,	0
Mataró,	7	-	Cardedeu,	2
Damm,	4	-	Cornellà,	3
Espanyol,	2	-	Europa,	0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Espanyol	.......................5	 5	 0	 0	 19	 6	 15
	 2.-	Damm	...........................5	 4	 0	 1	 28	 9	 12
	 3.-	Barcelona	B	..................5	 4	 0	 1	 26	 8	 12
	 4.-	Mataró	..........................5	 4	 0	 1	 22	 9	 12
	 5.-	Mercantil	......................5	 3	 1	 1	 20	 12	 10
	 6.-	Cornellà	........................5	 3	 0	 2	 20	 12	 9
	 7.-	Premier	Barcelona	......3	 3	 0	 0	 13	 6	 9
	 8.-	Gavà	B	...........................5	 3	 0	 2	 11	 9	 9
	 9.-	St.	Cugat	.......................4	 3	 0	 1	 11	 9	 9
	10.-	Aqua	Hotel	...................4	 1	 0	 3	 5	 8	 3
	11.-	Base	Jabac	Terrassa	.....5	 1	 0	 4	 6	 14	 3
	12.-.Vic.Riuprimer............ 5. 1. 0. 4. 9. 21. 3
	13.-	Sabadell	........................5	 0	 1	 4	 3	 26	 1
	14.-	qGim.	Manresa	............3	 0	 0	 3	 4	 15	 0
	15.-	qCardedeu	....................4	 0	 0	 4	 2	 18	 0
	16.-	qEuropa	........................4	 0	 0	 4	 3	 20	 0

GRUP 6

Roses,	0	-	Girona	B,	4
Bisbalenc	At.,	4	-	Unió	Girona,	1
L’Escala,	3	-	EF.Ripollès,	4
EF	Bosc	de	Tosca	B,	1	-	Quart,	1
EF	Baix	Ter,	2	-	Vilablareix,	2
Vall	del	Ter,	2	-	Figueres,	4
Banyoles,	4	-	Porqueres,	2
FUE	Olot,	3	-	Llagostera,	4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Figueres	........................5	 4	 0	 1	 27	 10	 12
	 2.-	Girona	B	........................5	 4	 0	 1	 21	 5	 12
	 3.-	Llagostera	.....................4	 4	 0	 0	 17	 4	 12
	 4.-	Quart	.............................5	 3	 1	 1	 19	 6	 10
	 5.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......5	 3	 1	 1	 14	 6	 10
	 6.-	FUE	Olot	.......................5	 3	 0	 2	 34	 16	 9
	 7.-	Bisbalenc	At.	................4	 3	 0	 1	 15	 10	 9
	 8.-	Vall	del	Ter	...................5	 3	 0	 2	 11	 11	 9
	 9.-	EF	Baix	Ter	...................5	 2	 1	 2	 15	 12	 7
	10.-	Banyoles	.......................3	 2	 0	 1	 12	 13	 6
	11.-.EF.Ripollès................. 4. 2. 0. 2. 9. 13. 6
	12.-	L’Escala	.........................5	 1	 0	 4	 8	 18	 3
	13.-	Unió	Girona	.................5	 1	 0	 4	 9	 22	 3
	14.-	qVilablareix	..................5	 0	 1	 4	 6	 33	 1
	15.-	qPorqueres	...................5	 0	 0	 5	 6	 23	 0
	16.-	qRoses	...........................4	 0	 0	 4	 4	 25	 0

GRUP 7

Girona,	9	-	Sta.	Eugènia,	3
Fornells,	10	-	Palamós,	0
GEiEG,	3	-	Cal	Aguido,	3
Figueres	B,	7	-	Hostalric,	1
Vic.Riuprimer.B,	0	-	St.	Celoni,	1
Quart	B,	5	-	EF	Bosc	de	Tosca,	1
Racing	Blanenc,	3	-	Torelló,	1
Malgrat,	5	-	Blanes,	3

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	Figueres	B	....................5	 5	 0	 0	 38	 8	 15
	 2.-	Girona	...........................5	 5	 0	 0	 33	 6	 15
	 3.-	Quart	B	.........................5	 4	 1	 0	 24	 6	 13
	 4.-	Fornells	.........................5	 4	 0	 1	 33	 9	 12
	 5.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........5	 3	 0	 2	 18	 14	 9
	 6.-	GEiEG	............................4	 2	 1	 1	 13	 6	 7
	 7.-	St.	Celoni	......................4	 2	 0	 2	 9	 13	 6
	 8.-.Torelló........................ 4. 1. 2. 1. 13. 9. 5
	 9.-	Cal	Aguido	...................5	 1	 2	 2	 16	 15	 5
	10.-	Racing	Blanenc	............3	 1	 0	 2	 5	 7	 3
	11.-	Malgrat	.........................2	 1	 0	 1	 5	 9	 3
	12.-	Blanes	...........................4	 1	 0	 3	 8	 20	 3

	13.-	Sta.	Eugènia	.................3	 0	 0	 3	 10	 25	 0
	14.-.qVic.Riuprimer.B....... 4. 0. 0. 4. 0. 20. 0
	15.-	qPalamós	......................3	 0	 0	 3	 2	 25	 0
	16.-	qHostalric	.....................5	 0	 0	 5	 1	 36	 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Parets,	1	-	Mollet	B,	4
Granollers,	3	-	Molletenca,	0
Mercantil	B,	2	-	Vilassar	Mar	B,	2
Base	Montcada,	6	-	Barberà	Andalucia,	2
Les	Franqueses	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	ajornat
Ol.	La	Garriga,	4	-	Cardedeu	B,	2
OAR.Vic,	2	-	Gim.	Manresa	E,	6
Vic	Riuprimer	C,	4	-	Manlleu,	0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pMollet	B	......................4	 4	 0	 0	 16	 3	 12
	 2.-	Gim.	Manresa	E	...........4	 3	 0	 1	 25	 8	 9
	 3.-	Parets	............................4	 3	 0	 1	 16	 4	 9
	 4.-	Vilassar	Mar	B	.............4	 2	 1	 1	 12	 8	 7
	 5.-	Mercantil	B	..................4	 2	 1	 1	 13	 15	 7
	 6.-	Granollers.....................4	 2	 0	 2	 11	 3	 6
	 7.-	Les	Franqueses	............3	 2	 0	 1	 12	 7	 6
	 8.-	Unif.	Sta.	Perpètua......2	 2	 0	 0	 6	 2	 6
	 9.-	Base	Montcada	............4	 2	 0	 2	 14	 13	 6
	10.-	Molletenca	...................4	 1	 0	 3	 11	 13	 3
	11.-	Ol.	La	Garriga...............3	 1	 0	 2	 9	 12	 3
	12.-	Cardedeu	B...................3	 1	 0	 2	 7	 11	 3
	13.-	Vic	Riuprimer	C	..........3	 1	 0	 2	 5	 10	 3
	14.-	qBarberà	Andalucia	....2	 0	 0	 2	 3	 13	 0
	15.-.qOAR.Vic.................... 3. 0. 0. 3. 3. 17. 0
	16.-.qManlleu.................... 3. 0. 0. 3. 1. 25. 0

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 8

St.	Feliu	Codines,	4	-	Granollers	B,	3
Parets	D,	3	-	Llerona,	1
Folgueroles,	4	-	Canovelles,	2
Ol.	La	Garriga	B,	0	-	Vilanova	Vallès,	10
Cardedeu	C,	4	-	OAR.Vic.B,	4
Pradenc,	4	-	Manlleu.B,	4
Descansa:	Riudeperes,	Llinars

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pParets	D	......................4	 3	 1	 0	 20	 7	 10
	 2.-	Vilanova	Vallès	............3	 3	 0	 0	 16	 1	 9
	 3.-	St.	Feliu	Codines	.........3	 2	 0	 1	 9	 14	 6
	 4.-.OAR.Vic.B................... 3. 1. 2. 0. 20. 10. 5
	 5.-	Granollers	B	.................3	 1	 1	 1	 12	 11	 4
	 6.-.Manlleu.B................... 3. 1. 1. 1. 13. 15. 4
	 7.-.Riudeperes................. 2. 1. 0. 1. 11. 9. 3
	 8.-	Llerona	.........................3	 1	 0	 2	 9	 7	 3
	 9.-.Folgueroles................. 2. 1. 0. 1. 5. 5. 3
	10.-	Llinars	...........................1	 0	 1	 0	 3	 3	 1
	11.-.Pradenc....................... 2. 0. 1. 1. 7. 8. 1
	12.-	qCardedeu	C	................3	 0	 1	 2	 8	 17	 1
	13.-	qCanovelles	..................2	 0	 0	 2	 4	 10	 0
	14.-	qOl.	La	Garriga	B	.........2	 0	 0	 2	 2	 22	 0

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Sta.	Eugènia,	1	-	Corcó,	0
Taradell,	0	-	Centelles,	2
Calldetenes,	8	-	FUE	Vic,	2

Moià,	1	-	Torelló	B,	2
OAR	Vic	C,	10	-	Fruitosenc	E,	1
Descansa:	Osona	Sud,	FUE	Vic	B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pOAR	Vic	C	..................4	 3	 0	 1	 24	 11	 9
	 2.-	Moià	..............................4	 3	 0	 1	 15	 6	 9
	 3.-	Torelló	B	.......................3	 3	 0	 0	 13	 5	 9
	 4.-	Calldetenes	..................3	 2	 0	 1	 19	 8	 6
	 5.-	Centelles	......................3	 2	 0	 1	 14	 3	 6
	 6.-	Sta.	Eugènia	.................3	 2	 0	 1	 7	 8	 6
	 7.-	FUE	Vic	B	.....................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	FUE	Vic	.........................1	 0	 0	 1	 2	 8	 0
	 9.-	Taradell	........................2	 0	 0	 2	 0	 6	 0
	10.-	Osona	Sud	....................1	 0	 0	 1	 0	 6	 0
	11.-	Corcó	.............................3	 0	 0	 3	 3	 12	 0
	12.-	Fruitosenc	E	.................3	 0	 0	 3	 1	 25	 0

GRUP 10

Roda,	8	-	Vic.Riuprimer.D,	1
Torelló.C,	3	-	Manlleu.C,	2
Les	Preses	B,	5	-	Moià.B,	4
Vall	del	Ter	B,	5	-	FUE.Vic.C,	5
EF	Bosc	de	Tosca	E,	3	-	EP	Olot	B,	5
Descansa:	EF.Ripollès.B,	Centelles.B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pRoda.......................... 4. 4. 0. 0. 31. 8. 12
	 2.-	EP	Olot	B	......................3	 3	 0	 0	 12	 6	 9
	 3.-.Torelló.C..................... 3. 2. 0. 1. 8. 10. 6
	 4.-.Vic.Riuprimer.D......... 3. 2. 0. 1. 7. 12. 6
	 5.-.FUE.Vic.C.................... 3. 1. 1. 1. 15. 7. 4
	 6.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......2	 1	 0	 1	 13	 5	 3
	 7.-.Moià.B......................... 3. 1. 0. 2. 16. 16. 3
	 8.-	Les	Preses	B	.................4	 1	 0	 3	 7	 27	 3
	 9.-	Vall	del	Ter	B	...............3	 0	 1	 2	 8	 11	 1
	10.-.EF.Ripollès.B.............. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
	11.-.Manlleu.C................... 2. 0. 0. 2. 2. 9. 0
	12.-.Centelles.B.................. 2. 0. 0. 2. 4. 12. 0

PREBENJAMÍ. GRUP 19

Torelló,	6	-	Gim.	Manresa,	6
Joanenc,	6	-	Berga,	0
Manlleu,	3	-	Vic.Riuprimer,	1
Manresa,	4	-	Fruitosenc,	2
Descansa:	Pirinaica,	OAR.Vic

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.Manlleu...................... 3. 3. 0. 0. 20. 1. 9
	 2.-	Joanenc	.........................2	 1	 1	 0	 8	 2	 4
	 3.-.Torelló........................ 3. 1. 1. 1. 15. 11. 4
	 4.-	Gim.	Manresa	..............2	 1	 1	 0	 12	 8	 4
	 5.-.Vic.Riuprimer............ 3. 1. 1. 1. 8. 9. 4
	 6.-	Manresa	........................1	 1	 0	 0	 4	 2	 3
	 7.-.OAR.Vic...................... 1. 1. 0. 0. 3. 1. 3
	 8.-	Berga	.............................2	 0	 0	 2	 0	 11	 0
	 9.-	Fruitosenc	....................2	 0	 0	 2	 2	 14	 0
	10.-	Pirinaica	.......................3	 0	 0	 3	 3	 16	 0

FEMENÍ PREFERENT. 
GRUP 1

Martinenc,	1	-	Palautordera,	0
Llerona,	0	-	Pubilla	Casas,	0
Cornellà,	0	-	St.	Cugat,	2
At.	Vilafranca,	2	-	Cerdanyola	Vallès,	1
Enfaf	Andorra	-	Fontsanta-Fatjo,	ajornat

Júpiter,	0	-	Porqueres,	2
Sabadell,	2	-	La	Roca	PBB,	3
AEM	B,	1	-	Manlleu,	1
Verdu-Vall	del	Corb,	0	-	Manu	Lanzarote,	13

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pFontsanta-Fatjo	.........7	 7	 0	 0	 27	 7	 21
	 2.-	Pubilla	Casas	................8	 6	 1	 1	 19	 6	 19
	 3.-	La	Roca	PBB	.................8	 5	 2	 1	 14	 9	 17
	 4.-	Martinenc	....................8	 5	 1	 2	 29	 8	 16
	 5.-	Cornellà	........................8	 5	 1	 2	 21	 10	 16
	 6.-	St.	Cugat	.......................8	 4	 2	 2	 17	 12	 14
	 7.-	Manu	Lanzarote	..........8	 3	 3	 2	 28	 11	 12
	 8.-	At.	Vilafranca...............8	 3	 3	 2	 13	 12	 12
	 9.-.Manlleu...................... 8. 3. 2. 3. 14. 10. 11
	10.-	Palautordera	................8	 3	 2	 3	 12	 10	 11
	11.-	Porqueres	.....................8	 2	 5	 1	 11	 9	 11
	12.-	Cerdanyola	Vallès	.......7	 3	 1	 3	 21	 12	 10
	13.-	Sabadell	........................8	 2	 1	 5	 14	 20	 7
	14.-	AEM	B	...........................8	 1	 3	 4	 8	 9	 6
	15.-	qJúpiter.........................8	 1	 0	 7	 4	 28	 3
	16.-	qEnfaf	Andorra............5	 0	 2	 3	 6	 9	 2
	17.-	qLlerona	.......................7	 0	 1	 6	 2	 26	 1
	18.-	qVerdu-Vall	del	Corb	..6	 0	 0	 6	 1	 53	 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

Pontenc,	5	-	Sta.	Susanna,	0
Molinos,	2	-	Torelló,	5
Cassà,	3	-	Sta.	Eugènia,	2
Unif.	Sta.	Perpètua,	5	-	Figueres,	3
Vilassar	Mar,	1	-	St.	Quirze	Vallès	,	2
Descansa:	FUE	Olot,	Base	Montcada,	EF	
Mataró,	Seagull	BDN	B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-	pPontenc.......................5	 5	 0	 0	 26	 4	 15
	 2.-.Torelló........................ 4. 4. 0. 0. 14. 3. 12
	 3.-	EF	Mataró	.....................3	 3	 0	 0	 13	 3	 9
	 4.-	Cassà	.............................5	 3	 0	 2	 13	 14	 9
	 5.-	Unif.	Sta.	Perpètua......3	 2	 0	 1	 12	 6	 6
	 6.-	St.	Quirze	Vallès		.........3	 2	 0	 1	 5	 5	 6
	 7.-	Seagull	BDN	B	.............4	 2	 0	 2	 5	 7	 6
	 8.-	Sta.	Eugènia	.................4	 1	 1	 2	 8	 13	 4
	 9.-	FUE	Olot	.......................3	 1	 0	 2	 4	 7	 3
	10.-	Figueres	........................4	 1	 0	 3	 4	 10	 3
	11.-	qBase	Montcada	..........2	 0	 1	 1	 5	 9	 1
	12.-	qSta.	Susanna	...............3	 0	 1	 2	 5	 11	 1
	13.-	qMolinos	......................6	 0	 1	 5	 6	 22	 1
	14.-	qVilassar	Mar...............3	 0	 0	 3	 3	 9	 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 5

Cornellà	Terri,	5	-	Moià,	0
Vic.Riuprimer.B,	6	-	Gerunda,	3
La	Pera,	0	-	Voltregà,	5
L’Estartit,	6	-	Vilafant,	4
OAR.Vic,	2	-	Taradell,	5
Descansa:	Castellterçol,	L’Armentera

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
	 1.-.pVic.Riuprimer.B....... 3. 3. 0. 0. 17. 6. 9
	 2.-	L’Estartit	.......................3	 3	 0	 0	 14	 8	 9
	 3.-	Cornellà	Terri	..............4	 3	 0	 1	 10	 5	 9
	 4.-	La	Pera	..........................4	 2	 1	 1	 7	 7	 7
	 5.-.Taradell...................... 4. 1. 2. 1. 11. 9. 5
	 6.-	L’Armentera	.................2	 1	 1	 0	 7	 5	 4
	 7.-.Voltregà...................... 3. 1. 0. 2. 9. 8. 3

40anys
Portades de Nadal

Visiteu l’exposició dels 40 
cartells que han estat portada 
de Nadal d’EL 9 NOU del 1980 
al 2020.

Sala d’actes de la Biblioteca 
Pompeu Fabra

Del 9 al 24 d’abril

De dilluns a divendres de 15 a 20h
Dissabtes de 10 a 13h

Amb el suport de:

Organitza:

EXPOSICIÓ A
SANT QUIRZE DE BESORA

Col·labora:

Dilluns, 12 d’abril de 202130 Resultats i classificacions



ESPORTSNOU9EL

	 8.-	Castellterçol	.............. 2	 1	 0	 1	 5	 6	 3
	 9.-	Vilafant	.........................4	 1	 0	 3	 9	 15	 3
	10.-	Gerunda	........................2	 0	 0	 2	 3	 8	 0
	11.-	OAR	Vic	..................... 3	 0	 0	 3	 5	 12	 0
	12.-	Moià	........................... 2	 0	 0	 2	 1	 9	 0

FEMENÍ JUVENIL PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	......... 4	 4	 0	 0	 17	 2	 12
	 2.-	St.	Gabriel	B	.................4	 4	 0	 0	 12	 4	 12
	 3.-	Pontenc	.........................4	 2	 2	 0	 11	 7	 8
	 4.-	Cornellà	B.....................4	 2	 1	 1	 6	 4	 7
	 5.-	Seagull	BDN	.................3	 2	 0	 1	 5	 3	 6
	 6.-	Cirera	............................4	 2	 0	 2	 7	 8	 6
	 7.-	Vilassar	Mar	.................4	 2	 0	 2	 6	 8	 6
	 8.-	Palautordera	................3	 1	 2	 0	 5	 4	 5
	 9.-	L’Estartit	.......................3	 1	 1	 1	 6	 5	 4
	10.-	Sta.	Susanna	B	.............4	 1	 1	 2	 11	 12	 4
	11.-	Torelló	....................... 4	 1	 1	 2	 6	 7	 4
	12.-	Llerona	B	......................4	 1	 1	 2	 6	 10	 4
	13.-	La	Roca	PBB	B	..............3	 1	 0	 2	 4	 6	 3
	14.-	qFontsanta	Fatjó	B	......4	 1	 0	 3	 4	 14	 3
	15.-	qGirona	B......................4	 0	 1	 3	 6	 10	 1
	16.-	qManu	Lanzarote	C	....4	 0	 0	 4	 8	 16	 0

FEMENÍ CADET. GRUP 4

Mollet,	2	-	Vallès	At.,	5
Palafrugell,	2	-	Llerona,	2
Castellar,	1	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	4
Molinos	-	Bellavista	Milan,	ajornat
Base	Montcada,	2	-	Palautordera,	9
Singuerlin,	6	-	Barberà	Andalucia,	11
Descansa:	TaradellTaradell

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Unif.	Sta.	Perpètua......3	 3	 0	 0	 27	 5	 9
	 2.-	Palautordera	................3	 3	 0	 0	 23	 3	 9
	 3.-	Barberà	Andalucia	......3	 3	 0	 0	 30	 13	 9
	 4.-	Vallès	At.	......................3	 2	 0	 1	 12	 12	 6
	 5.-	Taradell	..................... 3	 1	 1	 1	 12	 10	 4
	 6.-	Mollet	...........................3	 1	 1	 1	 9	 9	 4
	 7.-	Castellar	.......................3	 1	 0	 2	 16	 13	 3
	 8.-	Singuerlin	....................2	 1	 0	 1	 11	 12	 3
	 9.-	Base	Montcada	............3	 1	 0	 2	 11	 27	 3
	10.-	Llerona	.........................3	 0	 1	 2	 9	 14	 1
	11.-	Palafrugell	...................4	 0	 1	 3	 12	 28	 1
	12.-	Molinos	........................1	 0	 0	 1	 0	 9	 0
	13.-	Bellavista	Milan	..........2	 0	 0	 2	 6	 23	 0

FEMENÍ INFANTIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Gim.	Manresa,	0	-	Ol.	Can	Fatjó,	6
Puigreig,	0	-	OAR	Vic,	4
St.	Cugat	B,	8	-	Barberà	Andalucia	B,	1
Can	Parellada,	0	-	Cardona,	6
Manu	Lanzarote	C,	3	-	Baco	Unión,	2
Descansa:	Terrassa	B,	Júnior

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCardona	......................4	 4	 0	 0	 22	 4	 12
	 2.-	OAR	Vic	..................... 4	 3	 1	 0	 28	 4	 10
	 3.-	St.	Cugat	B	....................3	 2	 0	 1	 13	 4	 6
	 4.-	Manu	Lanzarote	C	......3	 2	 0	 1	 12	 7	 6
	 5.-	Puigreig	........................4	 2	 0	 2	 7	 9	 6
	 6.-	Ol.	Can	Fatjó	................2	 1	 1	 0	 9	 3	 4
	 7.-	Baco	Unión	...................2	 1	 0	 1	 13	 4	 3
	 8.-	Can	Parellada	...............2	 1	 0	 1	 3	 8	 3
	 9.-	Terrassa	B	.....................3	 0	 0	 3	 4	 17	 0
	10.-	Júnior	............................2	 0	 0	 2	 4	 20	 0
	11.-	Gim.	Manresa	..............2	 0	 0	 2	 0	 16	 0
	12.-	Barberà	Andalucia	B	...3	 0	 0	 3	 3	 22	 0

GRUP 6

La	Roca	PBB	B,	5	-	Vallès	At.,	2
Mercanitl,	1	-	Mollet,	3
Centelles,	9	-	Martorelles,	1
Masnou	B,	11	-	OAR	Vic	B,	1
Llerona	C,	2	-	La	Romanica,	0
Descansa:	St.	Feliu	Codines,	FUE	Vic

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCentelles	.................. 3	 3	 0	 0	 26	 3	 9
	 2.-	Mercanitl	......................4	 3	 0	 1	 21	 7	 9
	 3.-	La	Roca	PBB	B	..............3	 2	 1	 0	 11	 7	 7
	 4.-	Masnou	B	.....................3	 2	 0	 1	 20	 6	 6
	 5.-	Mollet	...........................3	 2	 0	 1	 14	 3	 6
	 6.-	Llerona	C	......................3	 1	 1	 1	 9	 10	 4
	 7.-	Vallès	At.	......................2	 1	 0	 1	 8	 8	 3
	 8.-	FUE	Vic	...................... 1	 0	 0	 1	 3	 5	 0
	 9.-	Martorelles	..................1	 0	 0	 1	 1	 9	 0
	10.-	St.	Feliu	Codines	.........1	 0	 0	 1	 0	 10	 0
	11.-	OAR	Vic	B	.................. 2	 0	 0	 2	 2	 15	 0
	12.-	La	Romanica	................4	 0	 0	 4	 1	 33	 0

FEMENÍ ALEVÍ SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 4

Torelló	-	La	Roca	PBB	B,	ajornat
Sinera,	4	-	Centelles,	0
Llavaneres,	3	-	Cirera,	12

Unif.	Sta.	Perpètua,	1	-	Vilassar	Mar,	6
Terrassa	C,	2	-	Mollet,	0
Llerona	B,	3	-	Manu	Lanzarote	B,	3
Descansa:	OAR	Vic

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVilassar	Mar...............4	 4	 0	 0	 34	 1	 12
	 2.-	Cirera	............................3	 3	 0	 0	 31	 6	 9
	 3.-	Torelló	....................... 2	 2	 0	 0	 21	 1	 6
	 4.-	OAR	Vic	..................... 2	 2	 0	 0	 9	 3	 6
	 5.-	Llerona	B	......................2	 1	 1	 0	 7	 4	 4
	 6.-	Terrassa	C	.....................4	 1	 1	 2	 5	 16	 4
	 7.-	Unif.	Sta.	Perpètua......2	 1	 0	 1	 11	 6	 3
	 8.-	Mollet	...........................3	 1	 0	 2	 1	 12	 3
	 9.-	Sinera	............................3	 1	 0	 2	 6	 18	 3
	10.-	Manu	Lanzarote	B	.......2	 0	 2	 0	 5	 5	 2
	11.-	La	Roca	PBB	B	..............2	 0	 0	 2	 2	 13	 0
	12.-	Llavaneres	....................3	 0	 0	 3	 3	 23	 0
	13.-	Centelles	.................... 4	 0	 0	 4	 3	 30	 0

FEMENÍ BENJAMÍ. 
GRUP 2

Ol.	Can	Fatjó,	2	-	Fontsanta-Fatjó,	5
Unif.	Sta.	Perpètua,	1	-	Terrassa,	2
Torelló,	3	-	Llerona,	0
Baco	Unión,	10	-	Centelles,	0
Mataró,	0	-	MF	St.	Adrià,	4
Descansa:	Sabadell

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Ol.	Can	Fatjó	................4	 3	 0	 1	 31	 8	 9
	 2.-	Fontsanta-Fatjó	...........3	 3	 0	 0	 24	 3	 9
	 3.-	Baco	Unión	...................3	 3	 0	 0	 18	 1	 9
	 4.-	MF	St.	Adrià	.................4	 3	 0	 1	 16	 4	 9
	 5.-	Torelló	....................... 4	 2	 0	 2	 13	 13	 6
	 6.-	Sabadell	........................2	 1	 0	 1	 12	 10	 3
	 7.-	Unif.	Sta.	Perpètua......3	 1	 0	 2	 4	 7	 3
	 8.-	Terrassa	........................2	 1	 0	 1	 4	 11	 3
	 9.-	Llerona	.........................3	 0	 0	 3	 2	 14	 0
	10.-	Mataró	..........................3	 0	 0	 3	 1	 25	 0
	11.-	Centelles	.................... 3	 0	 0	 3	 1	 30	 0

Futbol Sala

DIVISIÓ D’HONOR. GRUP 1

Vilamajor,	11	-	St.	Julià	de	Ramis,	3
Barri	Can	Calet,	2	-	Manlleu,	4
Ripollet	B,	5	-	Castellar,	5
Pineda	de	Mar,	7	-	Vilafant,	5
Riudellots	-	Malgrat,	ajornat
Lloret,	5	-	Parets,	5
Sporting	Montmeló,	4	-	Cardedeu,	1
Montcada,	5	-	Sant	Cugat,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMontcada	...................8	 7	 0	 1	 39	 21	 21
	 2.-	pManlleu	................... 8	 7	 0	 1	 35	 19	 21
	 3.-	Ripollet	B	.....................8	 5	 2	 1	 42	 25	 17
	 4.-	Sant	Cugat	....................8	 5	 2	 1	 33	 24	 17
	 5.-	Parets	............................8	 5	 1	 2	 32	 27	 16
	 6.-	Vilafant	.........................8	 5	 0	 3	 37	 31	 15
	 7.-	Castellar	.......................8	 3	 3	 2	 32	 29	 12
	 8.-	Lloret	............................8	 3	 2	 3	 30	 33	 11
	 9.-	Pineda	de	Mar	.............8	 2	 2	 4	 26	 31	 8
	10.-	Cardedeu	......................8	 2	 1	 5	 35	 36	 7
	11.-	Riudellots	.....................7	 2	 1	 4	 22	 24	 7
	12.-	St.	Julià	de	Ramis	........8	 2	 1	 5	 20	 38	 7
	13.-	Vilamajor	......................8	 2	 0	 6	 27	 42	 6
	14.-	qBarri	Can	Calet	..........8	 1	 2	 5	 33	 42	 5
	15.-	qMalgrat	.......................7	 1	 2	 4	 24	 35	 5
	16.-	qSporting	Montmeló	..8	 1	 1	 6	 22	 32	 4

LLIGA NACIONAL. GRUP A

Prat,	3	-	Teià,	2
Padre	Damián,	7	-	Sansur	B,	0
Ripoll,	3	-	La	Garriga,	0
Ripoll,	5	-	Segarra,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Argentona	..................10	 7	 2	 1	 39	 24	 23
	 2.-	Ripoll	......................... 8	 6	 2	 0	 25	 5	 20
	 3.-	Padre	Damián	..............7	 6	 0	 1	 26	 8	 18
	 4.-	Albelda	.........................8	 5	 2	 1	 26	 16	 17
	 5.-	Prat	................................9	 5	 2	 2	 27	 18	 17
	 6.-	La	Garriga	.....................9	 5	 1	 3	 27	 23	 16
	 7.-	Teià	...............................8	 4	 2	 2	 25	 22	 14
	 8.-	Centelles	.................... 9	 3	 1	 5	 28	 33	 10
	 9.-	Segarra	..........................8	 3	 0	 5	 21	 33	 9
	10.-	Sansur	B	........................8	 2	 0	 6	 18	 40	 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,	3	-	Ol.	Argentona,	4
Centelles	B,	2	-	At.	Arrahona	B,	4
Canada	Place-Fènix,	7	-	Ripoll	B,	2
St.	Feliu	Llobregat,	12	-	At.	Aguilar	Segarra	,	0
Can	Llong,	4	-	Tecla	Futsal,	3
Llinars,	2	-	Bigues	i	Riells	C,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Bigues	i	Riells	C	..........3	 3	 0	 0	 26	 3	 9
	 2.-	Can	Llong	.....................3	 3	 0	 0	 26	 4	 9
	 3.-	Canada	Place-Fènix	.....3	 2	 1	 0	 20	 9	 7
	 4.-	At.	Arrahona	B	.............3	 2	 1	 0	 13	 10	 7
	 5.-	St.	Feliu	Llobregat.......3	 2	 0	 1	 21	 7	 6
	 6.-	Ol.	Argentona	..............3	 2	 0	 1	 11	 13	 6

	 7.-	Unión	Llagostense	B	...3	 1	 1	 1	 10	 10	 4
	 8.-	Llinars	...........................3	 1	 0	 2	 13	 10	 3
	 9.-	Centelles	B	................. 3	 0	 1	 2	 6	 11	 1
	10.-	Tecla	Futsal	..................3	 0	 0	 3	 6	 16	 0
	11.-	Ripoll	B	...................... 3	 0	 0	 3	 5	 16	 0
	12.-	At.	Aguilar	Segarra		....3	 0	 0	 3	 0	 48	 0

SEGONA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

Montmeló,	4	-	At.	Català,	3
St.	Cebrià	Vallalta,	4	-	Arenys	de	Mar,	3
Aiguafreda,	3	-	Racing	Pineda,	3
St.	Celoni,	0	-	Santvicentí,	5
Caldes	B,	16	-	Castellterçol,	2
Ciutat	Mataró	B,	2	-	Hummel	Alella	B,	4	
(s.a.)
Descansa:	At.	Masnou

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSt.	Cebrià	Vallalta	.....3	 2	 1	 0	 14	 10	 7
	 2.-	pCaldes	B	......................3	 2	 0	 1	 23	 11	 6
	 3.-	Hummel	Alella	B	.........2	 2	 0	 0	 14	 5	 6
	 4.-	Arenys	de	Mar	.............3	 2	 0	 1	 13	 4	 6
	 5.-	Santvicentí	...................2	 2	 0	 0	 9	 1	 6
	 6.-	Racing	Pineda	..............3	 1	 1	 1	 19	 9	 4
	 7.-	At.	Català	......................3	 1	 1	 1	 9	 9	 4
	 8.-	Ciutat	Mataró	B	...........1	 1	 0	 0	 5	 3	 3
	 9.-	Montmeló	....................3	 1	 0	 2	 11	 15	 3
	10.-	Aiguafreda................. 3	 0	 1	 2	 5	 8	 1
	11.-	qAt.	Masnou	................1	 0	 0	 1	 3	 6	 0
	12.-	qCastellterçol	............ 2	 0	 0	 2	 4	 24	 0
	13.-	qSt.	Celoni	....................3	 0	 0	 3	 0	 24	 0

TERCERA DIVISIÓ. 
BARCELONA GRUP 1

Dosrius,	2	-	Manlleu	B,	1
Base	Montcada	B,	5	-	Unió	Mollet	B,	2
Racing	Pineda	B,	4	-	Vilamajor	B,	1
Palauenc,	2	-	Ciutat	Granollers	B,	4
Descansa:	Premià	de	Dalt	B,	PB	Montmeló

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Ciutat	Granollers	B	.....3	 2	 1	 0	 12	 4	 7
	 2.-	Base	Montcada	B	.........3	 2	 1	 0	 10	 6	 7
	 3.-	Racing	Pineda	B...........3	 2	 0	 1	 7	 6	 6
	 4.-	Premià	de	Dalt	B	.........2	 1	 1	 0	 6	 3	 4
	 5.-	Manlleu	B	.................. 3	 1	 1	 1	 7	 5	 4
	 6.-	Palauenc	.......................3	 1	 0	 2	 9	 9	 3
	 7.-	Dosrius	.........................2	 1	 0	 1	 4	 4	 3
	 8.-	Vilamajor	B	..................3	 1	 0	 2	 5	 9	 3
	 9.-	PB	Montmeló	...............1	 0	 0	 1	 0	 6	 0
	10.-	Unió	Mollet	B	..............3	 0	 0	 3	 5	 13	 0

FEMENÍ LLIGA NACIONAL 
BARCELONA

Corbera,	3	-	Montserrat,	5
Centelles,	3	-	Ol.	Argentona,	2
Esclop,	1	-	Egara,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Centelles	.................... 5	 5	 0	 0	 27	 12	 15
	 2.-	Ol.	Argentona	..............6	 4	 0	 2	 27	 9	 12
	 3.-	Esclop	............................6	 4	 0	 2	 19	 8	 12
	 4.-	Montserrat	...................6	 2	 0	 4	 19	 29	 6
	 5.-	Corbera	.........................6	 1	 1	 4	 16	 36	 4
	 6.-	Egara	.............................5	 0	 1	 4	 7	 21	 1

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
BARCELONA GRUP 1

Blanesport,	0	-	Manlleu,	1
Palafolls,	1	-	Vilamajor,	4
Riudellots,	14	-	Quart,	2
Descansa:	PB	Montmeló,	Cardedeu,	Dosrius

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pRiudellots	...................3	 2	 0	 1	 21	 3	 6
	 2.-	pPB	Montmeló	.............2	 2	 0	 0	 5	 0	 6
	 3.-	Blanesport	....................3	 2	 0	 1	 5	 2	 6
	 4.-	Manlleu	..................... 3	 2	 0	 1	 5	 3	 6
	 5.-	Cardedeu	......................1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 6.-	Vilamajor	......................3	 1	 0	 2	 5	 8	 3
	 7.-	Quart	.............................2	 1	 0	 1	 5	 14	 3
	 8.-	Palafolls	........................3	 0	 0	 3	 3	 12	 0
	 9.-	Dosrius	.........................2	 0	 0	 2	 0	 10	 0

Hoquei

NACIONAL CATALANA. 
GRUP 1

Olot	-	Congrés,	ajornat		
Vic	B	-	Cerdanyola,	ajornat
Caldes,	1	-	Barça	C,	3
GEiEG,	9	-	Noia,	5
Barça	C,	5	-	GEiEG,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barça	C	..........................6	 6	 0	 0	 29	 14	 18
	 2.-	GEiEG	............................6	 3	 1	 2	 19	 15	 10
	 3.-	Noia	...............................6	 3	 0	 3	 24	 30	 9
	 4.-	Congrés	........................5	 3	 0	 2	 13	 9	 9
	 5.-	Olot	...............................5	 2	 1	 2	 15	 15	 7
	 6.-	Cerdanyola	...................5	 2	 0	 3	 26	 15	 6
	 7.-	Caldes	...........................6	 1	 1	 4	 12	 28	 4
	 8.-	Vic	B	........................... 5	 0	 1	 4	 12	 24	 1

GRUP 2

Manlleu	B,	4	-	Santa	Perpètua,	2
Tona,	5	-	Santa	Perpètua,	1
Shum,	4	-	Sentmenat,	4
Voltregà	B,	7	-	Vila-seca,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Manlleu	B	.................. 6	 5	 0	 1	 31	 11	 15
	 2.-	Voltregà	B	.................. 6	 3	 1	 2	 23	 20	 10
	 3.-	Tona	........................... 5	 3	 0	 2	 17	 14	 9
	 4.-	Shum	.............................5	 2	 1	 2	 15	 19	 7
	 5.-	Sta.	Perpètua................5	 2	 0	 3	 17	 21	 6
	 6.-	Vilaseca	........................6	 2	 0	 4	 19	 26	 6
	 7.-	Piera	..............................5	 2	 0	 3	 18	 22	 6
	 8.-	Sentmenat	....................6	 1	 2	 3	 17	 24	 5

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Voltregà	C	.................. 5	 4	 0	 1	 24	 15	 12
	 2.-	Cassanenc	.....................5	 3	 1	 1	 24	 17	 10
	 3.-	GEiEG	............................4	 3	 0	 1	 15	 10	 9
	 4.-	Lloret	............................5	 3	 0	 2	 15	 13	 9
	 5.-	Roda	........................... 6	 2	 2	 2	 23	 21	 8
	 6.-	Palafrugell	...................5	 2	 1	 2	 10	 12	 7
	 7.-	Ripoll	......................... 5	 2	 0	 3	 10	 13	 6
	 8.-	Farners	..........................6	 2	 0	 4	 13	 20	 6
	 9.-	Folgueroles	................ 5	 0	 0	 5	 9	 22	 0

SEGONA CATALANA. 
GRUP 1B

Tona	B,	3	-	Centelles,	4
Ripoll	B,	3	-	Sant	Feliu,	6
Vic	C,	3	-	Roda	B,	2
Descansa:	Caldes

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Sant	Feliu	.....................4	 4	 0	 0	 27	 8	 12
	 2.-	Centelles	.................... 4	 4	 0	 0	 17	 7	 12
	 3.-	Tona	B	........................ 4	 1	 1	 2	 10	 13	 4
	 4.-	Ripoll	B	...................... 4	 1	 1	 2	 17	 23	 4
	 5.-	Vic	C	........................... 4	 1	 0	 3	 10	 16	 3
	 6.-	Caldes	...........................4	 1	 0	 3	 15	 22	 3
	 7.-	Roda	B	........................ 4	 1	 0	 3	 9	 16	 3

TERCERA CATALANA. 
GRUP A1

Vilassar	-	Cerdanyola,	ajornat
Centelles	B,	4	-	Shum,	9
Descansa:	Taradell	B,	Arenys	de	Mar

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Vilassar	.........................3	 2	 1	 0	 18	 10	 7
	 2.-	Shum	.............................4	 2	 1	 1	 26	 21	 7
	 3.-	Cerdanyola	...................2	 2	 0	 0	 12	 6	 6
	 4.-	Taradell	B	.................. 3	 1	 1	 1	 15	 15	 4
	 5.-	Centelles	B	................. 4	 1	 1	 2	 15	 23	 4
	 6.-	Arenys	de	Mar	.............4	 0	 0	 4	 15	 26	 0

GRUP A2

Salt	-	Barberà,	ajornat
Taradell	C,	10	-	Bigues	i	Riells,	5
Farners,	6	-	Voltregà	D,	6
Descansa:	Figueres

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Taradell	C	.................. 4	 3	 1	 0	 22	 15	 10
	 2.-	Voltregà	D	................. 4	 2	 1	 1	 22	 18	 7
	 3.-	Bigues	i	Riells	..............4	 2	 0	 2	 23	 25	 6
	 4.-	Farners	..........................4	 1	 2	 1	 19	 19	 5
	 5.-	Barberà	.........................3	 1	 0	 2	 16	 13	 3
	 6.-	Salt	................................3	 1	 0	 2	 7	 10	 3
	 7.-	Figueres	........................4	 1	 0	 3	 11	 20	 3

FEMENÍ NACIONAL CATALANA. 
GRUP 1

Voltregà	B	-	Palau,	ajornat
Bigues	i	Riells,	2	-	Sféric,	4
Lloret,	3	-	Vilanova,	4
Mataró,	5	-	Cerdanyola,	5

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	..........................6	 2	 4	 0	 17	 10	 10
	 4.-	Lloret	............................6	 2	 1	 3	 16	 26	 7
	 5.-	Sfèric	.............................6	 1	 3	 2	 16	 17	 6
	 6.-	Cerdanyola	...................6	 1	 2	 3	 14	 19	 5
	 7.-	Vilanova	.......................6	 1	 2	 3	 17	 19	 5
	 8.-	Bigues	i	Riells	..............6	 1	 0	 5	 9	 22	 3

GRUP 2

Vila-sana,	3	-	Jonquerenc,	0
Reus,	2	-	Manlleu	B,	1
Alpicat,	4	-Vilassar,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Alpicat	..........................6	 3	 2	 1	 27	 17	 11

	 2.-	Jonquerenc	...................5	 3	 0	 2	 10	 16	 9
	 3.-	Vila-sana	.......................5	 2	 2	 1	 18	 14	 8
	 4.-	Reus	..............................5	 2	 2	 1	 17	 16	 8
	 5.-	Manlleu	B	.................. 5	 2	 0	 3	 13	 12	 6
	 6.-	Caldes	...........................5	 2	 0	 3	 16	 17	 6
	 7.-	Vilassar	.........................5	 0	 2	 3	 10	 19	 2

FEMENÍ PRIMERA CATALANA

Roda,	1	-	Cubelles,	4
Igualada	-	Mollet,	ajornat
Mataró,	11	-	Sferic,	3
Vic,	4	-	Horta,	1
Descansa:	Voltregà	C,	Cerdanyola

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mataró	..........................4	 4	 0	 0	 28	 7	 12
	 2.-	Igualada	........................4	 4	 0	 0	 15	 4	 12
	 3.-	Mollet	...........................5	 3	 1	 1	 16	 13	 10
	 4.-	Sferic	.............................5	 3	 0	 2	 20	 21	 9
	 5.-	Voltregà	C	.................. 4	 2	 1	 1	 16	 10	 7
	 6.-	Cubelles	........................5	 2	 0	 3	 18	 16	 6
	 7.-	Cerdanyola	...................5	 2	 0	 3	 13	 21	 6
	 8.-	Vic	.............................. 5	 1	 0	 4	 6	 14	 3
	 9.-	Horta	.............................5	 1	 0	 4	 14	 28	 3
	10.-	Roda	........................... 4	 0	 0	 4	 11	 23	 0

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP B

Tona,	2	-	Sant	Feliu,	3
Arenys	de	Mar,	6	-	Girona,	4
Cerdanyola,	8	-	Sabadell,	0
Malgrat,	2	-	Sant	Cugat,	10

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Arenys	de	Mar	.............4	 4	 0	 0	 37	 18	 12
	 2.-	Girona	...........................5	 3	 1	 1	 31	 14	 10
	 3.-	Sant	Cugat	....................4	 3	 1	 0	 21	 6	 10
	 4.-	Cerdanyola	...................4	 3	 0	 1	 17	 5	 9
	 5.-	Sant	Feliu	.....................4	 2	 0	 2	 9	 17	 6
	 6.-	Tona	........................... 5	 1	 0	 4	 17	 25	 3
	 7.-	Malgrat	.........................4	 0	 0	 4	 12	 32	 0
	 8.-	Sabadell	........................4	 0	 0	 4	 4	 31	 0

Tennis taula

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 4

Borges,	0	-	Bàscara,	6
Reus,	5	-	Vilablareix,	1
Amics	de	Terrassa,	6	-	Girbau	Vic	TT,	0
Reus,	2	-	Bàscara,	4
Amics	de	Terrassa,	5	-	Vilablareix,	1
Borges,	6	-	Girbau	Vic	TT,	0
Amics	de	Terrassa,	1	-	Bàscara,	5
Borges,	4	-	Vilablareix,	2
Reus,	6	-	Girbau	Vic	TT,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	PF	 	PC	 	Pt.
	 1.-	Bàscara	..........................6	 6	 0	 0	 30	 6	 12
	 2.-	Reus	..............................7	 4	 1	 2	 28	 14	 9
	 3.-	Amics	de	Terrassa	.......6	 4	 0	 2	 25	 11	 8
	 4.-	Borges	...........................7	 3	 2	 2	 22	 20	 8
	 5.-	Vilablareix	....................6	 0	 1	 5	 9	 27	 1
	 6.-	Girbau	Vic	TT	............ 6	 0	 0	 6	 0	 36	 0

SEGONA DIVISIO. 
GRUP 10

Vilafranca,	5	-	Olesa,	1
El	Ciervo,	4	-	Falcons	Sabadell,	2
Vilafranca,	2	-	Girbau	Vic	TT,	4
El	Ciervo,	5	-	Olesa,	1
Olesa,	3	-	Falcons	Sabadell,	3
El	Ciervo,	1	-	Girbau	Vic	TT,	5

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	PF	 	PC	 	Pt.
	 1.-	Vilafranca	.....................6	 5	 0	 1	 27	 9	 10
	 2.-	El	Ciervo	.......................7	 3	 2	 2	 20	 22	 8
	 3.-	Girbau	Vic	TT	............ 6	 3	 1	 2	 20	 16	 7
	 4.-	Falcons	Sabadell	..........6	 2	 1	 3	 18	 18	 5
	 5.-	Olesa	.............................7	 0	 2	 5	 11	 31	 2

GRUP 11

Vilablareix,	2	-	Portmany,	4
TT	Torelló,	3	-	Amics	de	Terrassa,	3
Amics	de	Terrassa,	3	-	Portmany,	3
TT	Torelló,	4	-	Portmany,	2
Vilablareix,	0	-	Amics	Terrassa,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	PF	 	PC	 	Pt.
	 1.-	TT	Torelló	.................. 5	 3	 2	 0	 20	 10	 8
	 2.-	Portmany	......................6	 3	 2	 1	 20	 16	 8
	 3.-	Amics	Terrassa	............6	 2	 2	 2	 21	 15	 6
	 4.-	Vilablareix	....................5	 0	 0	 5	 5	 25	 0

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

Dilluns, 12 d’abril de 2021 31Resultats i classificacions



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 12 d’abril de 202132

Més de mig segle sobre rodes
Vic

Ferran Morera

Benzina, motor i marques 
de pneumàtics a l’asfalt 
són sinònim d’Osona. La 
comarca ha vist com sortien 
pilots il·lustres en el món 
del motor, tant a les qua-
tre rodes com en dues. La 
família Bassas, Zanini, Nani 
Roma, Gerard Farrés o Laia 
Sanz són alguns dels noms 
que representen la comarca 
osonenca. Sempre hi havia 
hagut passió, però no va ser 
fins al 26 de novembre de 
1968 que de la mà de Josep 
M. Oñós i Joan Antoni Mira-
vent van decidir crear una 
entitat esportiva dedicada al 
món del motor. Un pas molt 
important per a l’Escuderia 
va ser el 1986 amb el Circuit 
d’Osona, convertint-se així 
en la primera pista de kàr-
ting a Catalunya. El traçat 
es va fer pensant en la for-
mació de pilots. 25 anys més 
tard, es va decidir muntar 
un equip de motociclisme, 

aprofitant l’experiència que 
ja es tenia en el kàrting, per 
encarregar-se de la formació 
de pilots de motociclisme. 
L’escola va néixer amb la col-
laboració d’Evo Kids Racing. 

L’Escuderia organitza anu-
alment el Ral·li Osona, pun-
tuable per al Campionat de 
Catalunya, el 
Ral·li Esprint 
de Sant Julià, 
proves de kàr-
ting i moto-
ciclisme del 
Campionat de 
Catalunya i 
l’Open Inter-
nacional Sodi. 
Enguany, l’Es-
cuderia va decidir canviar 
les dates de les dues proves 
de ral·li als dies 2, 3 i 4 de 
juliol l’Osona, i al 23 d’oc-
tubre la 24a edició del Ral·li 
Esprint Sant Julià, “seguint 
els protocols de la Covid, per 
garantir una prova segura”, 
comenta Joan Panadès, pre-
sident de l’Escuderia. Mal-
grat aquest canvi de dates, 

l’Escuderia va poder gau-
dir de la primera cursa de 
l’Open de Velocitat en el cir-
cuit, disputada el passat 27 
de març, i amb una partici-
pació total de 42 pilots, divi-
dits en cinc categories. El 
gran projecte de l’Escuderia 
“és la remodelació del cir-

cuit”, explica 
Panadès. El 
projecte va 
començar 
fa set anys, 
i el pas que 
li queda és 
poder enlla-
çar la part 
nova amb la 
vella, “però 

això no es podrà fer fins que 
hi hagi els recursos neces-
saris, perquè la pista no pot 
deixar de funcionar. Els 
pilots han de poder rodar”, 
assegura el president. L’ob-
jectiu amb la construcció de 
la nova pista és l’homologa-
ció B, per poder acollir pro-
ves d’àmbit internacional. A 
més, l’Escuderia ofereix una 

escola de formació a través 
de convocatòries, adreça-
des a joves pilots “amb un 
tracte molt personalitzat. 
No només han de ser ràpids 
sobre la pista, també han 
de saber com funciona un 
kart i la seva mecànica, i què 
fer per millorar la traçada”. 
Actualment, està aturada 
per la situació pandèmica, 
“quan es pugui es farà amb 
més continuïtat, perquè 
la nostra feina és posar al 
màxim de joves possibles a 
la pista”, explica Panadès. 
Amb els quasi 53 anys d’his-
tòria, l’Escuderia ha vist 
com alguns dels seus pilots 
“es col·locaven en campi-
onats mundials amb grans 
marques, malgrat no tenir 
gaire repercussió mediàtica”, 
lamenta Panadès.

A més, el Circuit d’Osona 
permet als aficionats al món 
del motor el lloguer de karts 
per a la realització de pràcti-
ques o la possibilitat de com-
petir en les diferents proves 
que organitza.

Últim minut

El gran 
partit
Pol Ballús

Periodista

Aquest dilluns 
és el dia. Des-
prés de sis 
mesos d’espera 
alimentant 
expectatives, 
arriba el gran 

partit que el país estava 
esperant. S’enfronten dos 
equips amb filosofies com-
pletament oposades, que a 
la vegada compten amb el 
compromís indestructible 
dels seus jugadors. Un duel 
fratricida que obliga a tot 
ciutadà a escollir el seu 
bàndol. Hi ha rivalitats que 
no permeten matisos.

Avui 12 d’abril, Angla-
terra avança en el seu 
desconfinament gradual 
i permetrà dues activitats 
més: reobriran els bars i 
restaurants, que només 
podran servir en terrasses 
a l’aire lliure, i reobriran 
també els gimnasos, amb 
límit d’aforament. Dinars 
a l’exterior contra màqui-
nes d’aixecar peses. Litres 
de cervesa contra litres de 
suor i salut.

És difícil dir quin dels 
dos equips arriba amb 
més urgències a la cita. 
L’ús de les terrasses té 
el seu gran enemic en la 
climatologia: en l’última 
setmana ha nevat cinc 
dies a Manchester. Molts 
pensareu que a veure qui 
és el valent, o el desgraciat, 
que s’asseu a la intempèrie 
mentre neva. I teniu raó. 
Tanmateix, convé no sub-
estimar el talent anglès a 
l’hora de reforçar la línia 
defensiva amb cinc capes 
d’abric perquè res pugui 
impedir el consum indiscri-
minat de pintes.

El seu rival no és fàcil. Es 
calcula que al Regne Unit 
hi ha prop de 10 milions de 
clients assidus de gimnasos. 
A tots ells se’ls pressuposa 
una arma molt poderosa: 
l’odi generat per professors 
de fitness perillosament 
actius en canals de YouTu-
be. L’espectacle està servit 
i tot el país s’agafa incons-
cientment a l’axioma cruyf-
fista que sol ser aplicable 
a tot, i que ajuda a encarar 
amb cert humor una situ-
ació tan dura com l’actual: 
Avui, sortiu i disfruteu.

JO
R

D
I 

PU
IG

“Els pilots no 
només han de 

ser ràpids, també 
han de conèixer 

la mecànica”

Escuderia Osona
Any de fundació
1968
Socis
345

Joan 
Panadès

L’actual president de l’entitat, Joan Panadès, porta vinculat 
a l’Escuderia gran part de la seva vida. S’hi va incorporar 

als 14 anys, quan es va endinsar en el món del motor 
amb les motos, una passió que l’acompanyaria fins 

als 28 anys, amb diverses participacions en campio-
nats d’Espanya. També va tastar el món de l’auto-
mobilisme amb participacions a ral·lis, però “ja fa 
15 anys que no corro”, comenta. A Panadès, l’afi-
ció pel motor li ve des de petit “amb l’Scalextric, 
com molta gent que s’ha inserit en aquest món. 
Fèiem carreres i el president de l’Escuderia ens 
venia a entregar els premis”, un fet que el va dur a 
endinsar-se en aquest món. A part de pilot i presi-

dent de l’Escuderia, Panadès també va ser vicepre-
sident de la Federació Catalana d’Automobilisme. 

Assegura que l’Escuderia “tira endavant gràcies al 
col·lectiu global que en forma part, perquè una persona 

sola és incapaç de mantenir-ho”, i confessa que “s’ha de 
treballar per un canvi generacional; l’Escuderia necessita 

gent de tots els perfils, no només pilots”. 

Litres de cervesa 
contra litres de 

suor i salut
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LLUÇANÈS

L’alpensina Inés Dibarboure és una gran divulgadora del món de l’astronomia

El Consorci del 
Lluçanès obre un 
cicle d’itineraris 
familiars

(Pàgina 35)

Prats executa el 
camí educatiu 
dels pressupostos 
participatius

(Pàgina 36)

Inés Dibarboure, 
d’Alpens, divulga 
sobre el món de 
l’astronomia

(Pàgina 34)
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Plaça Església, 8 - 08589 Pera�ta
C. Indústria, 12 - 08516 Olost de Lluçanès
Mas Vilarrasa - 08589 Sant Boi de Lluçanès
Tel. 93 888 08 52 - Fax. 93 888 08 46 - E-mail: info@betara.cat

La formatgeria
més premiada
de Catalunya

al món

olost
16 d’abril

A les 16.30h Xarxa de Coneixements
– Sortida “Estudi plantes silvestres: pi roig + fonoll”.

23 d’abril - 9 de maig

“Titelles i contes populars”.
Mostra de titelles artesanals fabricats per ®Bufallums.
Oberta fins al 9 de maig, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda
 i en hores concertades per a escoles o famílies al 620 83 71 50.
Espai Perot Rocaguinarda.

30 d’abril

A les 19h Club de lectura en línia. Mi vida querida, d’Alice Munro.

TOT L’ABRIL a l’Espai Guaita: Monike van Steen

Paf, el drac màgic.
De titelles Bufallums.

Horari de secretaria:
Dilluns de 9 a 14 i de 16 a 18 h
De dimarts a divendres de 9 a 14h
Tel. 93 857 80 75 · E-mail: alpens@diba.cat

www.alpens.cat

Dilluns, 12 d’abril de 202134 LLUÇANÈS

Alpens

Roser Reixach

Inés Dibarboure, una veïna 
d’Alpens d’origen uruguaià, 
fa més de vint anys que es 
dedica a la divulgació de 
l’astronomia i reivindica el 
costum de mirar el cel per 
descobrir la seva bellesa i  
immensitat, a part de ressal-
tar que hi ocorren una colla 
de fenòmens que ens fascina-
ran d’allò més si hi dediquem 
l’atenció suficient. Creu que 
amb el pas del temps hem 
girat l’esquena al firmament 
i un dels motius en seria 
l’arribada de l’electricitat a 
les nostres llars: “Des que en 
tenim ens hem allunyat molt 
del cel”. 

Avesada a observar-lo 
detingudament, detalla que 
els fenòmens que més l’han 
impressionat fins ara han 
estat la pluja d’estels de les 
Leònides del 1999 i un come-
ta amb una cua espectacular 
que va veure a l’Uruguai 
quan era petita. Explica que 
el primer que observem en 
el firmament, quan els ulls 
s’acostumen a la foscor, que 
sol ser a partir d’uns vint 
minuts, és el moviment de 
les estrelles, “com si esti-
guessis en un balcó que va 
girant”, però puntualitza que 
no són aquestes les que es 
desplacen, sinó que aquest 
efecte el produeix el movi-

ment de la Terra. Afegeix 
que totes les cultures han 
agrupat aquestes estrelles 
en constel·lacions seguint 
una forma imaginària que 
ha estat designada amb dife-

rents noms. Una de les més 
conegudes és l’Ossa Major, 
popularment batejada com 
el carro, però que “per als 
víkings era el martell de Tor, 
per als celtes una paella o 

per als indis americans un 
cullerot”. 

D’entre les estrelles hi des-
taca la polar, només visible 
a l’hemisferi nord, que coin-
cideix amb el pol nord de la 

Terra, i que durant tota la nit 
percebem al mateix lloc. Això 
fa que actuï com un GPS 
“molt útil en altres èpoques, 
principalment per als nave-
gants i per a les caravanes 
que travessaven el desert”. 
Precisa, però, que, com que 
l’eix de rotació de la Terra 
varia cada any, no sempre 
ha estat la mateixa estrella, 
i que d’aquí a uns mil·lennis 
n’hi haurà una altra que ens 
senyalarà aquesta direcció.  

A part dels estels, 
Dibarboure explica que a 
simple vista també podem 
observar, seguint unes 
directrius concretes, alguns 
planetes com Venus, Mart, 
Júpiter, Saturn i Mercuri, 
uns astres sense llum pròpia 
que ja eren coneguts des 
de l’antiguitat i que inicial-
ment van ser designats com 
a estrelles errants, “perquè 
tenien un moviment diferent 
de les altres”. En les sessions 
que organitza disposa d’un 
telescopi i un làser “amb el 
qual sembla que toquis les 
estrelles” i treballa amb un 
planetari inflable quan les 
fa a l’interior, una manera 
“d’observar el cel de tot el 
món dels dos hemisferis, a 
diferents hores i estacions”. 

Dibarboure  considera que 
al Lluçanès hi ha indrets 
molt adients per a aquesta 
activitat com la zona de la 
Serra a Alpens, els Munts 
o el castell de Lluçà. Tot i 
tractar-se de lloc petits, la 
contaminació lumínica cada 
vegada hi és més present, i 
per aquest motiu creu que 
caldria conscienciar-ne tot-
hom, especialment les ins-
titucions. Per això conclou 
que cada vegada més “poder 
mirar el cel s’ha convertit en 
un luxe”.

“Des que tenim electricitat 
ens hem allunyat molt del cel”
L’alpensina Inés Dibarboure és una gran divulgadora del món de l’astronomia
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Inés Dibarboure, en un dels tallers que imparteix
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Prats de Lluçanès

Roser Reixach

El Consorci del Lluçanès, en 
col·laboració amb els ajunta-
ments del territori, organitza 
cinc jornades d’orientació 
amb família fins al proper 
mes de maig “per gaudir 
de la natura, per descobrir 
racons bonics del Lluçanès i 
realitzar una activitat espor-
tiva apta per a tothom”. 

Cadascuna de les camina-
des, que intenten abastar en 
la seva globalitat gran part 
dels municipis lluçanencs, 
està pensada per fer amb 
públic familiar, amb grup 
reduït o amb un grup bom-
bolla de fins a sis persones, 
i s’intenta que els diversos 
recorreguts tinguin pocs des-
nivells, amb corriols de fàcil 
accés i que segueixin un tram 
que gira al voltant dels cinc 
quilòmetres. 

Es tracta d’una activitat 
que combina l’oci i l’esport, 
subvencionada en part per 
les mateixes institucions 
organitzadores, i això fa que 

cada grup participant hagi 
de pagar només 5 euros per 
sessió. 

Tots els participants s’han 
d’inscriure prèviament ja 
que les places són limitades 
i en la jornada corresponent 

arriben en diferents horaris 
per evitar aglomeracions i 
poder complir amb la norma-
tiva establerta. Això permet 
fer sortides esglaonades 
cada deu minuts, de les 9 del 
matí a 2/4 d’1 del migdia, i 

cada grup, a l’inici, rep un 
mapa a través del qual ha 
d’orientar-se per descobrir 
diferents fites amagades que 
han de marcar en el paper, 
unes fites situades “en punts 
d’especial interès paisatgís-

tic, natural o patrimonial”. 
La primera jornada, que es 

va dur a terme el 28 de març, 
va transcórrer al sud del Llu-
çanès, entre els municipis de 
Sant Feliu Sasserra i Oristà. 
L’itinerari va començar al 
Molí de la Quintana, i va 
seguir un recorregut que 
passava vora la Gavarresa, el 
Bassí, i les restes de la casa 
del bandoler Perot Rocagui-
narda, entre altres indrets. 
Amb una participació de 80 
persones, l’organització en 
va fer una molt bona valora-
ció ja que s’havien reservat 
totes les places disponibles. 
Segons el Consorci, els parti-
cipants van destacar el gran 
interès que van tenir els més 
joves per superar els reptes 
proposats i igualment l’opor-
tunitat de conèixer indrets 
rellevants força desconeguts.

La segona jornada estava 
prevista aquest diumenge 
al Lluçanès nord, entre els 
municipis d’Alpens, Sant 
Agustí de Lluçanès, Sant Boi 
de Lluçanès i Sobremunt, 
amb un itinerari que s’havia 
d’iniciar al santuari de la 
Mare de Déu dels Munts. 

Les properes sortides estan 
programades per al 25 d’abril 
entre Olost i Sant Bartomeu 
del Grau, el 9 de maig entre 
Perafita, Sant Martí d’Albars 
i Lluçà i el 23 de maig a Prats 
de Lluçanès.

Descobertes en família
Han començat les jornades d’orientació amb família per conèixer el territori, en           

una proposta del Consorci del Lluçanès que és apta per a tots els públics
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Un participant a la primera sortida, el passat 28 de març, entre els municipis d’Oristà i Sant Feliu Sasserra

Coberta renovada al monestir de Lluçà
Lluçà La coberta del monestir de Santa Maria de Lluçà ofereix 
un aspecte totalment renovat després de les obres de reha-
bilitació que s’hi han dut a terme darrerament. L’actuació va 
començar per desmuntar la coberta existent per poder substi-
tuir algunes bigues i caps de les encavallades, canviar també 
llates i teules i col·locar un protector de la teulada. L’actuació 
s’ha aprofitat per reparar els aiguaforts de la coberta amb 
el campanar. El cost de l’actuació ha estat de prop de 40.000 
euros, dels quals el Departament de Cultura de la Generalitat 
n’ha aportat 11.700 a través d’una subvenció per a la restaura-
ció de béns immobles de valor cultural, i la resta s’han cobert 
amb fons propis de la parròquia de Lluçà i del Bisbat de Vic. 
“Una actuació modesta però molt important per al bon estat 
del monument”, explica Dani Font, tècnic de Patrimoni del 
Bisbat. Aixecat al segle XII, el monestir de Lluçà deu bona 
part del seu aspecte actual –com la mateixa coberta– a la 
reconstrucció que s’hi va haver de fer després dels grans ter-
ratrèmols dels anys 1428 i 1448. J.V.
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Ajuntament
Sant Feliu Sasserra

biblioteca sant pere almató       sant feliu sasserra
2n concurs de sant jordi 2021

Bases del concurs
Categories
Concurs de microrelats

• Infantil (8 a 11 anys)
• Juvenil (12 a 17 anys)
• Adults (més de 18 anys)

Concurs de dibuix
Fins a 3 anys
De 3 a 5 anys
De 6 a 8 anys

Presentació
Totes les obres presentades 
portaran el TíTol i la 
cATegorIA a la qual es 
presenten (nom, cognoms, 
edat i curs)

Termini de presentació
Fins al dia 16 d’abril

Jurat
Hi  haurà un jurat format per tres membres i el veredicte se sabrà 
el dia de Sant Jordi a la Biblioteca Sant Pere Almató
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Alpens

Roser Reixach

El passat mes de març van 
començar les obres per 
construir un camí educatiu 
i adaptar una zona de lleu-
re paral·lela a la carretera 
de Gironella, ja que va ser 
la proposta guanyadora 
dels primers pressupostos 
participatius del municipi. 
D’aquesta manera els 10.000 
euros que hi havia destinats 
s’inverteixen ara a millorar 
la zona de passeig i en la 
creació d’un espai de jocs 
educatius a l’àrea verda de 
l’avinguda de Rafael Casa-
nova, entre el carrer Mossèn 
Isidre Castells i d’en Mateu 
Garreta, que uneix el centre 
urbà amb la zona esportiva 
i escolar. El projecte va ser 
una iniciativa de l’AMPA de 
l’escola Lluçanès, que amb 
l’Ajuntament han treballat 
de manera consensuada per 
acabar-lo de perfilar. 

El regidor de Participació, 
Isaac Romero, considera 

que amb aquesta obra “es 
fomenta un espai de trobada 
i relació social obert a tot-
hom” i a la vegada es crea la 
possibilitat de disposar d’un 
espai d’aprenentatge fora de 
les aules. Romero concreta 

que aquesta àrea, que consta 
d’una zona de pícnic, amb 
cinc taules, una zona lúdica, 
amb diferents estructures 
de fusta per a la descoberta 
i experimentació motriu 
“adaptades a les normatives 

de seguretat vigents” i diver-
sos sorrals, “permetrà poten-
ciar els beneficis de la natura 
en la salut i el benestar de 
les persones”. Aquesta obra 
s’afegeix a una altra instal-
lació ja existent en el mateix 

tram, un equipament espor-
tiu de calistènia, que des de 
fa temps permet realitzar 
diferents pràctiques d’educa-
ció física.

Per tal de garantir la segu-
retat dels diversos punts de 
joc, també hi ha previstes 
diverses tanques de plantes 
arbustives per separar aquest 
espai de la carretera, en una 
darrera actuació que durà a 
terme la brigada i el servei 
de jardineria municipal.

Dels vuit projectes fina-
listes en els primers pressu-
postos participatius que es 
van fer l’any passat, aquest 
va resultar guanyador amb 
només un vot de diferència 
del segon, la il·luminació 
dels passos de vianants. Per 
aquest motiu, Romero expli-
ca que hi ha el compromís 
del consistori de dur-lo a 
terme amb una altra partida 
pressupostària. 

Quant als pressupostos 
participatius d’aquest 2021, 
ja va finalitzar la fase de pre-
sentació de projectes per part 
de majors de 16 anys empa-
dronats a la vila o a través 
d’entitats, enguany amb una 
partida de 12.000 euros. Com 
l’any passat, des del consis-
tori destaquen que l’objectiu 
és “continuar fomentant la 
participació i millorar de for-
ma conjunta amb projectes 
definits i votats íntegrament 
pel poble”.

Prats construeix un camí 
educatiu i una zona de lleure
L’obra és el resultat de la votació dels primers pressupostos participatius del municipi

L’art d’il·lustrar contes, a Olost
Olost Fins a finals de maig l’Espai Perot Rocaguinarda d’Olost 
acull una exposició de Gerard Bosch i Teresa Ribera. Mare i 
fill, de Perafita, ompliran les parets de la sala amb una mos-
tra de les il·lustracions i textos vinculats als sis contes de La 
Bruixa de Perafita. Com explica Bosch, “la idea que jo il·lustrés 
els contes va sorgir de la meva mare, que és qui els escriu i ja 
havia començat a difondre les diferents històries a través d’un 
blog”. Gerard Bosch Ribera, de 38 anys, assegura que “tota 
la vida m’ha agradat dibuixar” i per això ja vaig fer algunes 
activitats extraescolars vinculades al còmic, a la il·lustració i 
a la fotografia. Més endavant es va especialitzar en batxille-
rat artístic i també ha realitzat cicles formatius d’il·lustració, 
pintura i escultura. Per la seva banda, Ribera, de 68 anys, va 
ser professora d’infantil i sempre li ha agradat escriure. Entre 
d’altres, té dos llibres de poemes i també va escriure Caputxe-
tes de tots colors, amb dibuixos del seu fill i Emi Ribera. L’expo-
sició es pot visitar de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda.
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Estat de les obres, que van començar el passat mes de març

Prats donarà ajuts 
per rehabilitar pisos 
buits per llogar

Prats de Lluçanès L’Ajun-
tament de Prats va aprovar, 
en el darrer ple municipal, 
les bases per a la concessió 
de subvencions per a actua-
cions de rehabilitació sobre 
habitatges desocupats que 
els propietaris vulguin des-
tinar a lloguer aquest 2021. 
En concret s’hi destinaran 
6.000 euros del pressupost 
municipal, 1.000 més que 
l’any passat. L’import màxim 
és de 500 euros, que no pot 
representar més del 15% del 
total de la rehabilitació.
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Us convidem a la presentació del llibre

‘La pell de Barrabàs’, de Miquel Codina.

Presentació a càrrec de Jordi Vilarrodà, periodista.

Divendres 16 d’abril de 2021, a les 7 de la tarda, a la 

Sala Verdaguer i Callís, a la seu d’EL 9 NOU, plaça de la 

Catedral, 2, de Vic.

Us hi esperem!

Es podran comprar exemplars del llibre

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

Es podran comprar exemplars del llibre
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Vic/Seül

Jordi Vilarrodà

Més de mig miler de pel·
lícules i sèries  en versió 
original i subtitulades en 
català ja estan a disposició 
de tothom a Sublliure.cat, 
una plataforma que ha creat 
el vigatà Joey Cumeras amb 
l’objectiu “d’aglutinar tota 
l’oferta” i permetre també 
que tothom n’hi pugui anar 
afegint. Tot i que no se n’ha 
fet gaire promoció, excep·
te un perfil a Twitter (@
sublliure), ja està començant 
a tenir una bona resposta 
per part d’usuaris que parti·
cipen en aquest projecte col·
laboratiu per donar més visi·
bilitat al català en el món de 
la creació audiovisual. I amb 
una singularitat: Sublliure.
cat s’ha creat des de Seül, la 
capital de Corea del Sud, que 
és on actualment viu Cume·
ras. 

El seu creador, que va 
estudiar el grau de Multimè·
dia a la UVic·UCC, explica 
que Sublliure.cat va néixer 
gairebé sense voler, quan 
estava provant la creació de 
webs amb un nou entorn de 
treball. “Va ser per aprendre, 
perquè sempre m’ha agradat 
fer webs”. Al seu pare, el 
professor de català i activista 
Pep Comeres, li va interessar 
i van decidir obrir·ho. “El 
món de l’audiovisual està 

El vigatà Joey Cumeras impulsa un 
portal de cinema subtitulat en català

Ha creat la Sublliure.cat, on ja hi ha més de 500 films i sèries, i tothom hi pot penjar continguts

canviant”, constata Cume·
ras. La televisió ha deixat 
de ser el principal canal de 
consum per deixar pas al 
mòbil, sobretot entre els 

joves, i les plataformes com 
Netflix, Disney+ o HBO s’ho 
emporten tot. En aquest món 
de gegants, Sublliure.cat és 
un pas molt petit, però el seu 

creador no renuncia a pensar 
“en una plataforma on hi 
hagi els continguts audiovi·
suals en català i els hi puguis 
veure directament”.

Una plataforma creada des de Corea

Seül Sublliure.cat s’ha creat des de Corea 
del Sud, on viu ara Joey Cumeras. D’esperit 
viatger, aquest jove de 26 anys admet que 
“se’m va fer dur estar a casa durant el con·
finament”. I tan aviat com les restriccions 
de la pandèmia ho van fer possible, va bus·
car una manera de marxar, en aquest cas a 
Corea, “i la manera era anar a estudiar l’idi·
oma”. Ja havia estat al país asiàtic i li havia 

agradat molt. Ara, mentre segueix classes de 
coreà a la universitat (“moltes són telemà·
tiques, però almenys ja soc al país i el prac·
tico”) treballa en altres projectes. A Seül es 
noten les restriccions de la pandèmia: en una 
ciutat que gairebé no dorm, ara hi ha toc de 
queda a les 10 del vespre. De moment, però, 
no té previst tornar a Vic fins per Nadal. A la 
fotografia, Cumeras des de casa seva a Seül, 
amb la pàgina de Sublliure.cat a la pantalla. 

Des que va activar Sublliu·
re.cat ha pogut comprovat 
que “hi ha gent que està 
traduint coses pel seu comp·
te, com alguna sèrie espe·
cífica”. O aficionats al món 
del manga i l’anime japonès 
que també ho estaven fent i 
s’han posat en contacte amb 
ell. Ara mateix, qui entri al 
portal podrà trobar un apar·
tat de participació on pot 
descarregar qualsevol fitxer 
de pel·lícula o sèrie que ja 

estigui traduïda al català o 
bé, si no ho està, deixar·ho 
en el mateix traductor de la 
plataforma, una aplicació 
que pot convertir al català 
subtítols d’altres idiomes. 
És clar que el resultat no és 
perfecte, i que sovint cal una 
revisió com en tot traductor 
automàtic. “Ara tenim un sis·
tema, un semàfor vermell o 
verd, que et diu si és una tra·
ducció automàtica o si està 
revisada”, una feina en la 
qual s’implica Pep Comeres 
des de Vic. 

De ‘La diligència’ a 
‘The Mandalorian’
Vic/Seül Ara mateix, 
hi ha 525 recursos al 
portal Sublliure.cat. Van 
des de clàssics absoluts 
com el film de John Ford 
Stagecoach (La diligència), 
de l’any 1935, fins a la 
sèrie The Mandalorian, 
seqüela de la saga La 
guerra de les galàxies. 
Entremig, tota una oferta 
que va creixent de mica 
en mica. La darrera 
incorporació és el film 
d’animació per a adults 
The Tower, que parla del 
conflicte de Palestina. 
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Ajuntament de les
Masies de Voltregà

EDICTE

Per l’exposició pública de l’acord d’aprovació del Pla Especial 
Urbanístic SAT Onze-76 (expedient 625/2018)

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió celebrada en data 
de 4 de juliol de 2019 es va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic 
en Sòl no urbanitzable SAT-Onze 76, segons projecte redactat per Xavier 
Camps Carreras, enginyer industrial superior.

De conformitat amb l’art. 85.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet als tràmits 
d’informació i de consultes pel termini d’un mes a comptar des de la data 
de l’última publicació obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el 
tauler d’edictes de la web municipal.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament, www.lesmasiesdevoltrega.cat.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin 
pertinents o obtenir còpies. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats 
a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, www.lesmasiesdevoltrega.cat.

Les Masies de Voltregà, 7 d’abril de 2021
Sergi Vilamala i Bastarras
L’alcalde

Tipus Pla Especial

Sector afectat Sòl no urbanitzable (SAT Onze-76)

Instrument que Normes subsidiàries de planejament de Masies
desenvolupa de Voltregà

Motivació Reforma i ampliació activitat reconeguda i
legalitzada

Classificació del sòl Sòl no urbanitzable
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‘De què parlem mentre 
no parlem d’aquesta 
merda’, de Joan Yago.
Cia. La Calòrica. 
Direcció: Israel Solà. 
Intèrprets: Aitor Calisto-
Rocher, Xavi Francès, 
Esther López, Mónica 
López, Marc Rius i Júlia 
Truyol. L’Atlàntida, Vic. 
Divendres, 9 d’abril de 
2021.

Vic

Carme Rubio

La Calòrica va ser funda-
da l’any 2010 per un grup 
d’amics que, després d’haver-
se llicenciat en Art Dramàtic 
a l’Institut de Teatre, va 
trobar la manera de poder 
representar les obres que 
realment volien fer: compro-
meses, agosarades en les tèc-

niques, desinhibides i plenes 
d’humor i ironia. Des d’aque-
lla data, i després de comptar 
amb una desena d’especta-
cles de producció pròpia, la 
companyia s’ha convertit en 
una de les més reconegudes i 
premiades del panorama tea-
tral català actual. 

Aquesta vegada, amb De 
què parlem mentre no parlem 
d’aquesta merda, se centren 
en el tema del canvi climàtic, 
un dels més globals i greus 
del nostre món. Ho fan a par-
tir de dues trames paral·leles 
que a la fi acaben confluint. 
La primera, en l’àmbit gene-
ral, se situa en un congrés 
negacionista del canvi climà-
tic, on es presenten tots els 
arguments corresponents; 
l’altra, en l’àmbit casolà, en 
una reunió dels veïns d’un 
edifici de diferents plantes, 
on s’ha produït un embús 

en la canonada de les aigües 
fecals, de manera que si no 
s’hi posa remei l’immoble es 
pot acabar ensorrant. 

Amb una molt bona con-
junció de vídeo i represen-
tació directa, l’obra avança 
mostrant tot un repertori de 
personatges caricaturitzats: 
els empolainats participants 
en el congrés i el garbuix de 
veïns que protagonitzen una 
batalla campal de rèpliques 
i contrarèpliques. L’humor 
no estalvia l’escatològic, com 
anuncia el mateix títol i el 
fet que l’objecte central sigui 
un vàter. Les escenes són 
hilarants i el vestuari també 
participa de recursos surre-
alistes. La interpretació, que 
en aquest muntatge compta 
amb la participació de Mòni-
ca López, és molt acurada i 
entusiasta per part de tots 
els actors, que es desdoblen 

en un gran nombre de perso-
natges. 

Tot plegat permet mostrar 
una de les grans contradicci-
ons de la nostra societat, per-
què, si bé gairebé tothom és 
conscient que calen mesures 
per combatre el canvi climà-
tic, pràcticament ningú, ni en 
l’àmbit polític ni individual, 
està decidit a prendre unes 
decisions que puguin fer per-
dre les comoditats amb què 
vivim.  

La Calòrica, humor i denúncia
La companyia porta a Vic una obra delirant sobre el canvi climàtic
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Una escena de l’obra, amb els actors i el vàter que origina el problema

I ara, al Cirvianum
Torelló La Calòrica és una 
de les propostes més inno-
vadores de l’escena catala-
na. De ser poc present als 
escenaris osonencs, passa 
a fer dues representacions 
en pocs dies. El proper 
dissabte serà al Cirvianum 
amb Els ocells, versió de 
la comèdia homònima 
d’Aristòfanes. 

El Grup Xarxa recorda a Torelló històries de guerra i d’exili
Torelló Històries de guerra, de repressió i d’exili, històries que una part de les generacions 
que les van viure es van estimar més de desar al calaix, són les que centren l’espectacle Car-
tes dels avis, que el Grup Xarxa de Torelló va estrenar divendres sota la direcció de Jordi Tor-
res. El muntatge, que s’havia d’haver presentat fa dos mesos i es va haver d’ajornar, ha pogut 
veure la llum finalment amb més de vint intèrprets que el fan possible, entre actors i balla-
rins i els quatre músics que hi posen banda sonora en directe. La memòria de la Guerra Civil 
va ser present també dissabte al Cirvianum amb l’obra Winnipeg, que pren el nom del vaixell 
noliejat per Pablo Neruda per dur refugiats republicans de França a Xile. 
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Uns Enderrock amb accent del Ripollès i Osona
Girona La 23a edició dels Premis de la Música Catalana, que concedeix la revis-
ta Enderrock, va premiar la nit de dijous Txarango en l’apartat de millor disc de 
pop-rock per De vent i ales (Halley Records, 2020). Els osonencs Oques Grasses 
també van ser protagonistes de la nit per dues parts: d’una banda, van oferir 
una primícia del seu nou àlbum, que sortirà a la llum el proper mes de maig (a 
la fotografia, un moment de la seva actuació), i de l’altra, van ser copartícips del 
premi a Stay Homas a la millor cançó de pop-rock pel tema The Bright Side, que 
van enregistrar amb ells. Els dos premis formaven part dels que es concedeixen 
per votació popular, i que es van donar a conèixer en la mateixa gala, celebra-
da a Girona. També es van lliurar els premis de la crítica, un dels quals va ser 
per a Núria Graham, de Vic, per Marjorie (millor disc en llengua no catalana) 
i un altre per a Gemma Humet, de Centelles, per Màtria. L’acte es va fer sense 
públic, amb l’assistència dels músics premiats, que prèviament van passar un 
test d’antígens. El director d’Enderrock, Lluís Gendrau, va reclamar el salcon-
duit cultural que permeti anar més enllà dels límits comarcals i va recordar que, 
al cap de poques hores, un acte com aquell ja no hauria estat possible. X
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Operacions del mes de març de 2021
INGRESSOS:
Acapte l’Esquirol 2019 ........................................................................ 1.534,54
Donatius Guardiola Àrea d’Oncologia HUV............................................. 34,00
Donatius Guardiola Restaurant HUV ....................................................... 58,11
Donatius Guardiola Granges La Catalana............................................. 166,07
Donatiu Pere Escalé Garcia ..................................................................... 50,00
Donatius Loteria 2020 .............................................................................. 50,00
Donatiu UVic acte 8M-Futbolina......................................................... 1.500,00

DESPESES:
Ajuda a malalts i famílies .................................................................... 1.276,66
Subministraments .................................................................................. 106,86
Material oficina i correus.......................................................................... 79,56
Campanya Titelles escoles ................................................................. 1.700,00
Comissions bancàries.............................................................................. 29,05
IVA suportat ............................................................................................ 401,70
Quota FECEC i Taula Tercer Sector.................................................... 1.257,76
Publicitat................................................................................................. 163,46
Trofeus, plaques i objectes de regal...................................................... 916,65

29 d’abril 19h al Casino de Vic
“Converses a l’Ateneu de Vic: El càncer en temps de pandèmia” 

Ens podeu trucar els dimarts de 17.30 a 19.30.
La resta de dies, com a mesura preventiva, les nostres oficines continuen 
tancades fins a nou avís.

Durant aquest període, podeu contactar amb nosaltres mitjançant:
Correu electrònic: occ@osonacontracancer.cat
Pàgina web: osonacontracancer.cat
Twitter: @osonacc1
Facebook: facebook.com/osonacontracancer

Junts lluitem contra el càncer!
Ara més que mai, ajuda’ns a ajudar!

Per a més informació, consulteu osonacontracancer.cat
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La biblioteca de 
Manlleu, matí i tarda
Manlleu A partir d’aquest 
dilluns, la biblioteca de 
Manlleu recupera els horaris 
habituals de matí i tarda, per 
primer cop des del març de 
2020. Des que es va tornar a 
obrir, al cap de dos mesos i 
mig, els horaris s’havien anat 
ampliant progressivament 
i s’havien restablert serveis 
com les visites escolars. En 
aquest darrer any, ha ofert 
als usuaris un servei de prés·
tec a domicili.

Napoleó i Catalunya,  
per Antoni Gelonch
Vic La Sala Modernista del 
Casino de Vic acull aquest 
dimarts, a les 7 de la tarda, la 
presentació del llibre Napo-
leó, la revolució i els cata-
lans (Viena Ed.), d’Antoni 
Gelonch. L’acte serà a càrrec 
del mateix autor, acompa·
nyat per l’alcaldessa de Vic, 
Anna Erra. Gelonch situa en 
el principi del segle XIX el 
perquè les idees de la revolu·
ció francesa no es van instal·
lar a Catalunya. 

Enric Casasses  
i Guim Valls, a Vic
Vic Els poetes Enric Casas·
ses i Guim Valls presenten 
dijous a Vic els seus dos 
darrers llibres, Assagets i Pitó 
(Edicions Poncianes), en un 
acte conjunt al Casino, a les 
7 de la tarda. Casasses inclou 
al volum tres assajos en 
vers sobre Gaudí, Paganini 
i el compositor de sardanes 
Josep Blanch i Reynalt. Valls 
ha fet el seu nou poemari 
sobre la mitologia grega, una 
de les seves passions. 

Allò que busca Ivette Nadal
La cantautora de Granollers es va retrobar divendres al Casino amb el públic vigatà

Vic

Jordi Vilarrodà

Ivette Nadal tornava diven·
dres a Vic per presentar·hi 
una nova proposta, a l’es·
cenari del Casino, de la 
mà de l’Ateneu de Vic i el 
festival Barnasants. Com va 
dir durant l’actuació, Vic és 
un lloc on sovint hi ha estat 
present. A l’Escola d’Art hi 
va fer una part de la seva for·
mació i hi va trobar un pro·
fessor que seria decisiu en 
el seu futur, Víctor Sunyol. 
“Gràcies a ell, vaig entrar 
en el món de la poesia”, va 
explicar la cantautora de 
Granollers. 

La literatura i la poesia –la 
pròpia i la d’altres veus– van 
dibuixar el camí del concert, 
significativament titulat Ara 
busco una altra cosa. Una 
recerca en què troba nous 
referents, com l’artista mexi·
cana Frida Kahlo, amb qui ha 
trobat “un lligam”. Com l’ar·
tista mexicana, que deia que 
pintava la mort, penjava el 
quatre i se n’anava a viure la  
vida, Ivette Nadal també ha 
transitat per inferns com el 
de l’anorèxia, però vol “com·
pondre cançons i sentir·me 
vivint”. Cançons inspirades 
en Frida Kahol que venien 
després de l’obertura amb 
Dadà, fruit de la relació cre·
ativa entre Nadal i el músic 
nord·català Pascal Comelade 
–un altre dels referents que 
va anar apareixent durant el 
concert–, concretada l’any 
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Ivette Nadal i Marcel Torres, en el concert de divendres a la nit al Casino de Vic

passat en el magnífic treball 
En nom de la ferida. D’aques·
ta relació va sortir, per 
exemple, una meravellosa 
versió d’As Tears Go By dels 
Rolling Stones, que només 
es pot sentir en directe i no 
s’ha enregistrat en disc per·
què el grup només vol una 
versió en cada llengua... i en 
català ja hi ha Dolça remor de 
Maria del Mar Bonet. “Xim·
xim tristíssim cap al tard...”, 
diu la lletra que canta Ivette 
Nadal. 

Del seu mentor Víctor 
Sunyol, va interpretar la 
Cançó de bressol per un 

osset de peluix, i una de 
més recent, Àngel meu, una 
invitació “a enamorar·te de 
tu mateix”. Els homenatges 

als referents no van oblidar 
Quico Pi de la Serra amb 
Passejant per Barcelona, 
inclosa també al disc que 
Ivette Nadal va treure a la 

llum la tardor passada. En la 
intimitat del Casino, ple al 
màxim d’aforament permès, 
l’escenari era perfecte per a 
la proposta de la cantautora, 
magníficament acompanyada 
a la guitarra espanyola pel 
gironí Marcel Torres. El tema 
Quan ens farem grans, recu·
perat del disc Tornar a mare, 
tancava un concert intens 
d’emocions en què una Ivette 
Nadal madura es va mostrar 
en plenitud creativa. Poesia i 
música es van donar la mà en 
una nit en què ella i la ciutat 
van demostrar que no s’obli·
den l’una de l’altra. 

“Gràcies a Víctor 
Sunyol vaig 

entrar en el món 
de la poesia”

Les portades de Nadal d’EL 9 NOU, a Sant Quirze
Sant Quirze de Besora La sala d’actes de la Biblioteca Pompeu Fabra acull des de divendres 
l’exposició itinerant de Portades de Nadal d’EL 9 NOU. Recull els 40 cartells guanyadors i 
que han estat portada de Nadal del diari des de 1980 fins a 2020. La inauguració, que va obrir 
l’alcalde de Sant Quirze, David Solà, va consistir en un col·loqui amb el director d’EL 9 NOU 
d’Osona i el Ripollès, Víctor Palomar, sobre el passat, present i futur del periodisme de pro·
ximitat. L’exposició està oberta de dilluns a divendres, de 3 de la tarda a 8 del vespre, i els 
dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia.
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Tona

Eloi Puigferrer

Per a un negoci familiar, 
arribar als 60 anys de vida 
no és una tasca senzilla, però 
fer-ho amb la bona salut i 
amb la convicció amb què 
ho fa l’Hostal-Restaurant 
Montserrat de Tona encara 
és més complicat. Seguint el 
llegat iniciat pels seus avis 
i continuat pels seus pares, 
actualment el negoci el 
regenten Anna i Mercè Fau-
lon, que seguint la mateixa 
dinàmica que ja van iniciar 
els seus predecessors conti-
nuen apostant per reinven-
tar i actualitzar l’oferta del 
Montserrat. “Als anys noran-
ta ja es va fer un canvi radical 
al negoci, apostant per l’hos-
tal, la rostisseria i, anys més 
tard, el menjar per empor-
tar. Ara continuem oferint 
aquests serveis, adaptats 
a l’actualitat, però amb la 
mateixa essència que hem fet 
sempre aquí”, explica Anna 
Faulon. I és que, en essència, 
ja ho diu ben clar el lema del 
seixantè aniversari: “60 anys 
de tradició familiar”, que 
remarca, precisament, que 
“continuem sent la família 
de sempre, i fent les coses de 
sempre”, diu.

L’ambient familiar es res-
pira en tots i cada un dels 
espais de l’Hostal-Restaurant 
Montserrat, tant a la barra 
del bar com als menjadors, a 
l’hostal o al rostidor els caps 
de setmana. “Estem molt 
contentes de poder arribar 
als 60 anys, però sobretot de 
tenir la clientela que tenim”, 
afirma Mercè Faulon, “pràc-
ticament tota la nostra clien-
tela ja està totalment arrela-
da i aquí se sent com a casa. 
Fins i tot ens venen famílies 
senceres, així que el servei 
que oferim acaba sent de 

Seixanta anys fent família
L’Hostal-Restaurant Montserrat celebra el 60è aniversari amb la mateixa essència amb què es va fundar

Un concert obre els actes de 
commemoració dels 40 anys de la 
recuperació de la processó de Vic

Vic La música de Vivaldi, Bach, Mozart o 
Pergolesi va ressonar aquest diumenge a 
l’església dels Dolors de Vic amb un con-
cert, desdoblat en dues sessions, que van 
oferir un quartet de corda (Núria Güell, 
Judit Tió, Jofre Bardolet i David Bofias) 
i la soprano Judit Muñoz. Es tracta del 
primer dels actes que ha programat la 
Congregació de la Mare de Déu dels 
Dolors per commemorar els 40 anys 
de la recuperació de la Processó dels 
Armats. El programa continua aquest 
dilluns, a les 7 de la tarda, amb una con-
ferència que oferirà l’historiador Joan 
Rosàs, congregant de la Mare de Déu 
dels Dolors de Badalona, població que va 
recuperar la processó l’any 1985. BE
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Prop d’un miler  
de persones passen 
pel Vicpuntzero

Vic Prop d’un miler de per-
sones van visitar el Vicpunt-
zero en la segona jornada 
de portes obertes, que es va 
tancar dilluns passat –en 
la primera, per Nadal, n’hi 
havien passat 1.200 més–. El 
nou equipament cultural i 
turístic que explica els 2.000 
anys d’història de la ciutat 
obrirà definitivament les 
portes el 23 d’abril, amb un 
règim d’entrades de paga-
ment, mentre paral·lelament 
començarà una nova fase 
d’obres d’adequació.
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El personal de l’Hostal-Restaurant Montserrat davant de la façana actual, amb el cartell dels 60 anys

famílies a famílies, i aquesta 
és la nostra fortalesa”, afe-
geix Anna Faulon. A aquest 
fet també cal sumar-hi el 
renom que han acumulat 
amb els anys, que també els 
permet que “molta gent dels 
voltants, no només de Tona, 

ció per oferir-los la mateixa 
qualitat que al restaurant”, 
afirma Anna Faulon, “però 
no és una cosa nova, ja que 
el nostre avi ja va començar 
a fer i vendre pollastres a 
l’ast farà molts anys, amb 
una màquina on només en 
podia fer una mitja dotzena, 
i més tard la nostra mare va 
implantar una promoció en 
què per cada pollastre que 
es comprava regalàvem una 
ampolla de cava. Jo recordo 
veure arribar camions amb 
palets sencers de cava. Va ser 
un gran èxit”, diu.

Malgrat haver anat cre-
mant etapes i haver-se anat 
succeint els relleus genera-
cionals pertinents durant 
aquests 60 anys, la predispo-
sició i l’essència del negoci no 
s’ha mogut d’allà on ha estat 
sempre. Primer va arribar el 
naixement i desdoblament 
de la C-17, que va obligar el 

negoci a reinventar-se; més 
tard, va començar l’aposta 
per l’hostal i la rostisseria; 
i, actualment, la nova rein-
venció ha vingut de la mà de 
pavimentar tot el que, amb 
els anys, ha fet gran i reco-
negut el negoci. “Ara és un 
bon moment per fer honor a 
l’eslògan d’aquest seixantè 
aniversari, ja que, tot i tro-
bar-nos ja en el segon relleu 
generacional, hem de demos-
trar que continuem sent els 
mateixos i que per molt que 
passi el temps continuarem 
fent el mateix que s’ha fet 
sempre al Montserrat”, con-
clouen les propietàries.

també ve aquí i ens coneix, 
i ho notem sobretot els caps 
de setmana amb els plats 
preparats”, afegeixen les ger-
manes Faulon.

Precisament el vessant 
de la rostisseria i el menjar 
preparat ha estat un dels 

que més s’ha reforçat durant 
els darrers mesos arran de 
la irrupció de la Covid-19. 
“Amb la pandèmia, mol-
tes persones directament 
venen a buscar el menjar per 
emportar, i nosaltres també 
ens hem adaptat a la situa-

Una imatge històrica de l’entrada de l’Hostal-Restaurant Montserrat

L’essència del 
negoci es manté 
tot i els relleus 
generacionals
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Queralbs

Ariadna Reche

Vall de Núria fomenta la 
divulgació del patrimoni 
històric i cultural a través 
d’una ruta per quatre ponts 
romànics del santuari que 
permeten creuar els dos 
torrents que desemboquen 
al llac. El circuit s’estrena 
aquesta primavera després 
que s’hagin fet “petites actu-
acions de conservació”. L’ob-
jectiu, segons explica Ruth 
Bober, relacions públiques 
de Vall de Núria, és “recupe-
rar el patrimoni històric del 
santuari i integrar-lo al medi 
natural com s’està fent tam-
bé amb el trampolí de salt”. 

La ruta es podrà fer tot 
l’any; “es preveu que quan no 
hi hagi neu es recorri a peu i 
durant la temporada d’esquí 
es pugui fer amb raquetes”. 
El pont de Sant Gil és la pri-
mera parada del recorregut, 
seguit del de Sant Ignasi, el 
de Mulleres i el de l’Eina. 
Tots quatre tenen en comú 
la seva arquitectura amb 
pedra i arc de mig punt. La 
construcció d’aquests ponts 
al segle XV es feia a partir 
d’un motlle de fusta sobre el 
qual s’anaven posant blocs de 
pedra; la pressió d’uns contra 
els altres aconseguia que 
es mantingués la forma un 
cop es retirava l’estructura. 
Es creu que aquesta tècnica 
podria haver sorgit de l’evo-
lució de les falses voltes, un 

sistema que s’utilitzava per 
construir també les barra-
ques de pastor.

Molts dels ponts d’aques-
tes característiques que hi 
havia a Núria van ser subs-
tituïts amb el pas del temps 
per estructures noves i d’al-
tres materials com fusta, fer-
ro, ciment o formigó. Al llarg 
del segle XX, l’arquitecte 
Josep Danés i Torres va voler 

posar en valor els que encara 
continuen dempeus inspi-
rant-se en la seva forma per 
fer el projecte actual del san-
tuari. Així, la forma d’arca-
des i finestres d’edificis més 
nous recorden l’arc de mig 
punt dels ponts. El circuit 
d’un quilòmetre està penjat 
al portal Wikiloc i cada punt 
del recorregut disposa de 
suports per poder fer-se una 

selfie de record. A partir dels 
codis QR que el visitant va 
trobant, es poden veure fotos 
antigues de cada pont cedi-
des per l’Arxiu Fotogràfic 
del Centre Excursionista de 
Catalunya i pel fotògraf oso-
nenc Toni Anguera. “Així es 
pot comparar el que hi havia 
amb l’actualitat”, explica el 
responsable d’activitats de 
Vall de Núria David Codony. 

L’enllaç també conté textos 
amb les explicacions de cada 
indret que es completen amb 
un joc enigmàtic de pistes 
per a les famílies. “A cada 
pont hem destacat un valor 
de la vall com els pastors o 
l’entorn”, diu Codony. I és 
que a part del pont en si, 
cada localització acosta l’ex-
periència a una temàtica con-
creta tradicional de la zona.

Núria a través dels ponts
Vall de Núria proposa una ruta històrica i cultural a través dels quatre ponts romànics que envolten el santuari

L’enigma del pont de Sant Gil
Queralbs Sant Gil va ser una persona enamorada dels ani-
mals i va conviure amb pastors i el seu bestiar. En haver de  
marxar de Núria precipitadament per una persecució, el sant 
va deixar amagada dins la cova de la capella de Sant Gil la 
talla de la Mare de Déu, una creu i una campana. Retrobats 
uns segles després, els pastors els van portar en processó des 

de la capella del sant fins a l’església creuant per aquest pont 
el torrent de Finestrelles, processó que es repeteix cada dia 
1 de setembre. La ruta proposa resoldre el següent enigma: 
“Sabries dir quin animal passava per aquest pont, amb ànim 
de protegir altres animals?” I s’aporta una pista: “Si d’aquí 
estant et dirigeixes en direcció 325°, tants metres com anys 
viscuts del segon mil·lenni, d’esquenes el trobaràs”.
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La presentació, a Muntanya de Llibres. D’esquerra a dreta, al davant, Òscar Farrerons, Xavier Cateura i Àngel Madrià

Vic

Jordi Vilarrodà

Des del tritó que porta el seu 
nom fins als accidents d’avi-
ons que hi han succeït, dels 
excursionistes que l’han tre-
pitjat als poetes que s’hi han 
inspirat, des de les fonts fins 
als carboners, el Montseny es 
condensa en els 72 capítols 
del llibre d’Òscar Farrerons. 
Amb el títol d’Històries del 
Montseny, respon a un encàr-
rec de l’editorial Gavarres, i 
dissabte es va presentar a la 
llibreria Muntanya de Lli-
bres de Vic. Farrerons suma 
aquest llibre als diversos que 
ja ha escrit sobre el massís.

El mateix autor definia el 
llibre com “una aplegada” 
d’històries bona part de les 

quals havien estat escrites o 
publicades. “La meva feina 
ha estat rellegir-les, comple-
tar-les i afegir-n’hi algunes 
de noves”. Entre aquestes, 
per exemple, algunes de 
contemporànies com les dels 
carrossers d’Arbúcies, o les 
envasadores d’aigua, dos 
tipus d’indústries. Darrere 
de cada una, hi ha “la teoria i 
la pràctica”, és a dir, la docu-
mentació però també l’anada 
als llocs o les converses amb 
la gent del país. Els 72 petits 
capítols s’agrupen en 10 
temes: la naturalesa, les for-
tificacions, les llegendes, la 
guerra i la mort, les esglési-
es, l’excursionisme científic, 
els escriptors i poetes, els 
oficis i tradicions, l’aigua i la 
petjada humana. No és casual 

que l’aigua sigui qualificada 
com “el bé més preuat” del 
Montseny. Farrerons va des-
tacar entre tots els episodis 
un dels que més l’impressi-
onen, la llegenda de la llum 
d’en Manel. Està basada en 
un fet històric de l’any 1899, 
el suïcidi d’un desesperat 

pastor que es va llançar del 
sot Mal, als peus de les Agu-
des, darrere del seu ramat 
que s’hi havia estimbat. Es 
deia que alguns dies aparei-
xia una llum al lloc on això 
havia succeït. “Si la gent ho 
explica, jo vull recollir-ho”, 
diu Farrerons. 

El llibre el va presentar 
Xavier Cateura, que va dir 
que “pot crear addicció al 
Montseny i al que amaga”. 
L’editor de Gavarres, Àngel 
Madrià, va anunciar que hi 
ha un proper volum en pre-
paració sobre les Guilleries, 
que farà Xavier Roviró.

L’autor, Òscar Farrerons, el va presentar dissabte

El Montseny, en un 
llibre de 72 històries
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tota la família 
gaudirà de la lectura
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EL AGENTE TOPO

Xile 2020. Dir. Maite Alberdi. 
Amb Sergio Chamy i Rómulo 
Aitken. Documental. Sergio 
és un espia xilè. O una cosa 
semblant. I és que se li ha ofert 
aquesta feina després d’un 
càsting organitzat pel detectiu 
Rómulo, un investigador privat 
que necessita un talp creïble 
per infiltrar-se en una llar de 
jubilats. La clienta de Rómulo, 
una filla d’una resident, sospita 
que la seva mare podria estar 
sent maltractada, per la qual 
cosa el contracta per descobrir 
què és exactament el que està 
passant a la residència. Sergio, 
no obstant això, té 83 anys i no 
és precisament l’agent 007, de 
manera que no li resulta gens fàcil 
aprendre a manejar la tecnologia 
i la metodologia d’espionatge. 
Mentre tracta de recol·lectar 
proves, Sergio fa amistat amb 
alguns dels jubilats i s’adona que 
la suposada terrible veritat que 
buscava no té absolutament res 
a veure amb el que tant ell com 
Rómulo havien sospitat.

EL INFORME 
AUSCHWITZ

Eslovàquia 2020. Dir. Peter 
Bebjak. Amb Noël Czuczor 
i Peter Ondrejicka. Drama. 
Narra la història real de Freddy 
i Valter, dos jueus eslovacs que 
van escapar d’Auschwitz el 
1944 i van aconseguir tornar a 
Eslovàquia, i la seva lluita per 
convèncer tots aquells que no 
volien veure la veritat.

RUEGA POR 
NOSOTROS

EUA 2021. Dir. Evan 
Spiliotopoulos. Amb Jeffrey 
Dean Morgan i Cary Elwes. 
Terror. Un periodista en hores 
baixes descobreix una sèrie 
d’aparents miracles d’una jove 
que diu haver estat visitada 
per la Mare de Déu, miracles 
esdevinguts en un petit poble de 
Nova Anglaterra. El periodista 
intentarà tenir l’exclusiva 
de la història per retornar 
la seva carrera a la fama. El 
que desconeix és que aquests 
miracles amaguen una cara molt 
més fosca del que ell creia.

Pel·lícules

Dilluns 12

Moià. Atrapallibres. En 
la categoria de 9 anys 
es comentarà el llibre 
Bitxopoemes i altres bèsties, 
de Leire Bilbao. Biblioteca de 
Moià. 17.15.

Ripoll. Club de lectura +10 
anys. Del llibre Tu voldries 
ser el meu avi?, amb la 
presència de l’autora, Mar 
Font. Condueix l’acte Montse 
Maestre. Cal confirmar 
assistència. Biblioteca 
Lambert Mata. 17.30.

Dimarts 13

Centelles. Tallers de 
poesia. Guspira poètica. Cal 
inscripció prèvia. Biblioteca 
La Cooperativa. 19.00-20.00.

Moià. Atrapallibres. En 
la categoria de 10 anys es 
comentarà el llibre Off, de 
Xavier Salomó. Biblioteca de 
Moià. 17.15.

Llegir el teatre. La nit de la 
iguana, de Tenesse Williams, 
amb Elvira Permanyer. 
Biblioteca de Moià. 19.30.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Cicle de xerrades: criança 
respectuosa. “Vincles positius 
en les cures”, a càrrec d’Amèlia 
Vergés. Casa del Mallol. 17.30.

Vic. Presentació del llibre 
Napoleó, la Revolució i els 
catalans, d’Antoni Gelonch. 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 

A càrrec d’Anna Erra, 
alcaldessa de Vic, i l’autor. 
Casino de Vic. 19.00.

Presentació del llibre Pijos. 
Guia pràctica. Què són, 
què fan i on trobar-los, de 
Marc Giró. Es recomana 
reservar plaça a <info@
llibreriafosterandwallace.
cat>. Sala d’actes de la Unió 
Excursionista de Vic. 19.00.

Conferències de l’AAd’O. 
“Envelliment i Covid-19: què 
hem après?”, a càrrec del Dr. 
Jordi Amblàs. En línia. 20.00.

Dimecres 14

Roda de Ter. Hora del 
conte. El ball de la Petita 
Matrioixca, presentació i 
narració del conte a càrrec de 
Bet Contreras, autora, i Sara 
Masià, il·lustradora. Jardins 
de Can Planoles. 17.30.

Taradell. Club de lectura. 
Galatea, de Josep M. de 
Sagarra. Conduït per Anna 
Fernández Clot. Biblioteca 
Antoni Pladevall i Font. 19.30.

Dijous 15

Taradell. Cuinem? Tallers 
fàcils i creatius per a una 
dieta variada. “Esport i 
aliments”, amb Simple. Cal 
inscripció. Centre Cultural 
Costa i Font. 19.00.

Tona. Documental del Mes. 
Projecció del documental 
Oeconomia. D’on surten 
els diners?, de la directora 
Carmen Losmann. Sala La 
Canal. 20.00.

Vic. Presentació dels llibres 
Assagets, d’Enric Casasses, i 
Pitó, de Guim Valls. Amb la 
participació de l’editor Jordi 
Carulla Ruiz. Casino de Vic. 
19.00.

Píndoles per a la Covid, 
segona dosi. Ramon Vila 
protagonitza una peça 
d’autoria pròpia, inspirada 
en el conte d’Italo Calvino 
Els anys llum. Sala 4 de 
L’Atlàntida. 21.30.

Farmàcies

SALA 4 DE L’AtLàNtIDA
VIC
 
Dijous al vespre, Ramon Vila 
amb una obra pròpia

Vic

✚FARGAS

C. Bisbe Morgades, 25 | 
dia 29

✚ARUMÍ

Pl. Divina Pastora, 5 | dia 30

✚URGELL

Rbla. Hospital, 18 | dia 31

✚EURAS

C. Tagamanent, 1 | dia 1

Roda de ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dies 29, 30, 
31 i 1

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 29, 30, 
31 i 1

tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dies 29, 30, 31 i 1

torelló

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 29

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 30

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 31

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 1

Manlleu

✚MARTA

Av. Roma, 100-102 | dia 29

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 30

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 31

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 1

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 | dies 29 i 1

Ripoll

 ✚ROCA

Ctra. Barcelona, 38 | dies 
29, 30, 31 i 1

St. Joan Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 29, 
30, 31 i 1

CARtELLERA

RIPOLL  Dilluns

Comtal Godzilla vs Kong 19.30

tORELLÓ  Dijous

El Casal Sentimental 19.30 (Cicle Gaudí)

VIC  Dilluns i dimarts

Sucre El informe Auschwitz 18.15 i 20.15
 El informe Auschwitz (VOSE) 19.50
 Ruega por nosotros 18.10
 El agente topo 20.10
 Tom i Jerry 17.30
 Tom y Jerry 18.20
 Godzilla vs Kong 17.40 i 20.05
 Monster Hunter 17.50
 Nomadland 17.55 i 20.00
 Nomadland (VOSE) 20.00
 Los traductores 20.00
 Minari. Historia de mi familia 20.05
 Raya y el último dragón (3D) 17.45

VIC  Dimarts Dijous

L’Atlàntida Hierro 3 (VOSC) 20.00 (Cineclub Vic) -
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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.

Roda de Ter

Biblioteca Bac de Roda. 
Exposició “L’aparador de les 
meravelles”, del Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil. 
Horari: el de la biblioteca. Fins al 30 

d’abril.

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 Quirze de Besora

Biblioteca Pompeu Fabra. 
Exposició “40 anys de Portades 
de Nadal EL 9 NOU”. Horari: de 

dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 

i dissabtes de 10.00 a 13.00. Fins al 

24 d’abril.

Tona

Centre d’Interpretació el Camp 

Centelles

Centre d’Art El Marçó Vell. 
Exposició de la 14a edició de 
Parelles Artístiques. Horari: 

dissabtes de 18.00 a 20.00 i 

diumenges i festius de 12.00 a 14.00 

i de 18.00 a 20.00. Del 10 d’abril al 16 

de maig.

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. Fins 

al 18 d’abril.

Gurb

Sala d’exposicions de 
l’Ajuntament. Exposició 
“Matinant a Gurb”, fotografies 
d’Agustí Xarau Vilar. Hores 

concertades. Del 9 d’abril al 28 de 

maig.

Les Masies de Roda

Monestir de Sant Pere de 
Casserres. Exposició permanent 
“Una mirada al passat per a un 
futur més sostenible”. Horari: de 

dimarts a diumenge de 10.00 a 17.30.

Manlleu

Sala d’exposicions de 
Can Puget. Exposició 
“aPeloFotografia”, de Jordi M. 
i Albert Planàs. Horari: de dijous 

a diumenge de 18.00 a 20.00. Fins al 

25 d’abril.

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 d’obertura: 

de dimarts a diumenge i festius 

de 10.00 a 14.00. Fins al dia 30 de 

setembre.

Moià

Biblioteca de Moià. Exposició 
de pintures de l’artista moianès 
Antonio Garcia Iglesias. Horari: el 

de la biblioteca. Fins al 30 d’abril.

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.

Ribes de Freser

Sala d’exposicions del Casal 
de Cultura. Exposició “Pompeu 
Fabra a Prada. El seu exili en 
terra catalana entre família i 
amics (1939-1948)”. Horari: de 

17.00 a 20.00. Fins al 17 d’abril.

Ripoll

Biblioteca Lambert Mata. 
Exposició “Ànima”, pintura i 
ceràmica de Lluís Carbonell. 
Horari: el de la biblioteca. Fins al 30 

d’abril.

Espai Rama. Exposició “Cadira 
i altres coses”, de Jordi Maideu. 
Horari: Fins al 30 d’abril.

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: de 

dilluns a dissabte de 9.00 a 17.00 i 

diumenge de 13.00 a 17.00. Fins al 30 

de maig.

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. Fins 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 Josep M. Sert. Horari: 

dijous i divendres de 17.00 a 20.00, 

dissabtes de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 

20.00 i diumenges de 10.00 a 14.00 i 

de 16.00 a 19.00. Fins al 20 de juny.

Viladrau

Espai Montseny. Exposició 
“Àlbums il·lustrats”, del Servei 
de Biblioteques de la Diputació 
de Girona. Horari: el de l’Espai 

Montseny. Fins al 25 d’abril.

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.

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. Fins al 

30 d’abril.

Sala d’exposicions Art32. 
Exposició “Expressionise 
contemporani”, d’Enric 
Colldecarrera. Horari: 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 

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Terreny situat tan avall 
que fa passar les ganes de res. Escuren el plat / 
2. Estàs equivocat, la Terra no és així. Enderro-
car (mentre l’abat no fa re) / 3. Vocal del mig. 
En ell es confirma la rotació de la pilota. No es-
tàs ni errat: això n’és el centre, de la Terra / 4. 
Mulli ben mullat, que jo pixo de mala manera. 
Només es pot fer amb les celles o amb el nas 
/ 5. Cusi trossets de roba al cul dels pantalons. 
Es vantà amb tothom de la nova Lluïsa autòno-
ma / 6. Enmig de can Faura. Xipolleja com un 
pòtol perquè és barroer i maldestre / 7. Coor-
dinació gramatical molt útil a l’hora de trobar 
SP. Internet Explorer / 8. Faig gats, i de poc 
no els rosteixo al forn. Escarneixi l’ànima dels 
primitius / 9. Les ribonucleiques. Esclafades a 
les tines (però de petjades res, eh?). Va sempre 
d’incògnit / 10. Abriga els que agafen la carrete-
ra que va enrere. Beguda experimental / 11. Un 
pessic de farigola. Com a dona és invertida, en 
el bon i el mal sentit. Punt Estratotípic Mundial 
/ 12. Del foc que mata tot designi. Es devia dir 
Alexandra, i si no Caterina / 13. Antre de per-
dició en forma de casa de gran dimensió. O és 
entre la pols o en una ampolla de Bacardí.

VERTICALS: 1. Deixalla de poeta. Tot i les ra-
tlletes, els quadrets i les fletxetes, és un dibuix 
molt entenedor / 2. Llavor de pera. Resident 
il•legal de l’immoble. No gaire gaire / 3. Llest 

per al còctel?: doncs ja! Set germans baixets 
per a una sola blanca / 4. El fadrí disfressat 
d’ocell de rafal. De la vegetació de ribera / 
5. Enemics de Tota Enemistat. Com que no 
dóna senyals, nostro senyor ja l’ha esborrat. 
Ha acabat el bròquil / 6. Ha acabat les seques. 
Tan caparrut que no l’acabaran de fer mai ca-
pitost. Al cor de l’Anton / 7. Taparàs d’alguna 
manera un paio tan vividor. D’aquí a quatre 
setmanes, quan el gasto es descontrola / 8. 
L’avantpassat que ja parlava valencià. Rovella-
da, per més bàrbara que sembli / 9. Extrems 
de l’Osasuna. Destinades a ser les primeres. 
Al fons a l’esquerra / 10. Material molt usat 
en revestiments (perquè té flor?). És força tò-
pic però es refereix a Isop / 11. Arraconadet i 
arrupit com un pardal. Bon negoci a l’hora de 
fluir per París / 12. De terra, com els de Cor-
nellà i Santa Llogaia. Fer formar les abelles en 
aquesta mar tan algueresa.
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J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

Horari de 8 a 20h
C. Gallissà, 19 - Tel. 93 883 23 04

www.synlab.es

Anàlisis Clíniques
Microbiològiques, hematològiques, 
hormonals, bioquímiques, 
toxicològiques, immunològiques.

Fem analítiques per mútues i privats.

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta

VIC - Tel. 93 885 55 09

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
edema limfàtic, úlceres...

CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Bayés Consultori Tel. 93 889 22 29
Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica Tel. 93 881 65 00
Manlleu - Centre Mèdic Manlleu Tel. 93 851 41 11

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

Vols ser-hi?
Tel. 93 889 49 49

GUIA
MÈDICA

• Anàlisis Bioquímiques, Hematològiques, 
Microbiològiques-Parasitològiques.

• Al·lèrgia, hormones, fertilitat, Test A200.
• Serologia Covid19 i PCR.
• 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

La bicicLeta, un gran 
invent que fa saLut!

HEM POGUT SENTIR QUE L’ÚS DE LA BICICLETA HA 
AUGMENTAT UN 10% DES DE LA PANDÈMIA. EL FET 
DE PODER UTILITZAR-LA DE MANERA INDIVIDUAL I 
A L’AIRE LLIURE JA SIGUI PER PASSEJAR, PER FER 
ESPORT, PER FEINA… HA PROVOCAT QUE EN MOLTS 
CASOS S’HAGIN ESGOTAT EN MOLTES BOTIGUES.

Per a tots els gustos!

Actualment existeixen diversos tipus de bicicletes: elèc-
triques (que donen aquest punt que de vegades fa falta), 
de carretera (per als amants de l’asfalt), de muntanya 
(per als tot terreny), híbrides (per als que els agrada tot), 
bmx (per als que volen emocions…), plegables (per als 
qui els fa falta espai)… gairebé segur que en podem tro-
bar alguna que s’adapti al nostre gust, situació i també 
a la butxaca, siguin noves, de segona mà o de lloguer, 
fins i tot aquelles persones que cal que estiguin a casa 
poden utilitzar les bicicletes estàtiques o pedalines.

Beneficis de moure’s amB Bici
Millora la musculatura de les cames i la seva circulació.

Augmenta la despesa calòrica i millora el risc 
cardiovascular: dos punts molt importants en malalties 
com la hipertensió, la diabetis, la hipercolesterolèmia, 
l’obesitat… En poden millorar molt l’evolució i, el que és 
molt important en l’Atenció Primària, prevenir-ne l’aparició.

Redueix l’estrès i la salut mental, molt present en la nostra 
societat i que cada cop va a més.

Millora la forma física.

És respectuosa amb el medi ambient i no contaminant.

Lluny de pensar que és un esport individual, es pot 
compartir en família, especialment les vies verdes ideals 
per a totes les edats, i també amb amics o amigues fent 
espectaculars sortides en grup.

recomanacions
Sempre que sortim amb bicicleta cal portar casc, ja que redu-
eix molt el risc de lesions greus en vies interurbanes i de fet el 
seu ús és obligatori.

També és important adequar el tipus de roba en la mesura de 
l’ús que en fem. Són especialment recomanables els guants, 
ja que eviten ferides en les petites caigudes i faciliten la sub-
jecció al manillar.

No ens podem oblidar durant l’estiu d’hidratar-nos correcta-
ment.

És important l’ús de llums i roba amb cintes reflectores que 
ens pugui distingir bé d’altres vehicles.
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Més informació a:

Torn de Tarda

de dilluns a divendres,
a les 18.30h i a les 20.15h

Amb Clàudia Dinarès, un 
magazín en directe per 
prendre el pols al territori.

aquesta primavera,                      està d’estrena

el 9 InforMaTIu

de dilluns a divendres,
a les 20h i a les 20.45h
edició migdia a les 14h

Amb Natàlia Peix, 
l’actualitat d’Osona.

feT a MIda
Cada dia a les 16.30h

ConneCTI.CaT
Cada dia a les 19h

Has deixat de veure el 9 TV?
no et perdis la nova programació! 
Resintonitza el teu televisor i si tot i així 
no ens veus, avisa el teu administrador de 
finques o a un antenista de confiança.

Dilluns, 12 d’abril de 202146

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

La teva guia
de referència

GUIA GASTRONÒMICA

GUIA SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49

Guies de SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

Compro pisos
al Comptat

24 / 48 hores
joan 617 28 08 50

Ctra. N-152, km 75,6 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

93 857 11 53 - 93 850 24 70
US OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS
- COMPRA DE VEHICLES ACCIDENTATS
- RETIRADA DE VEHICLES USATS PER DESBALLESTAMENT
- TRAMITACIÓ DE BAIXES DEFINITIVES
- VENDA DE RECANVIS D'OCASIÓ

Per a més informació, truqui'ns als telèfons:
                                                           93 857 11 53

   93 857 06 10
                                                           Fax 93 850 24 70

www.desguaceslagleva.com
Botiga on-line

DESEMBUSSOS
i FOSSES SÈPTIQUES

Ctra. Sant Hipòlit, km. 4,100 - GURB

Tel. 93 886 24 78
www.terricabras.cat

• Servei de 
guardamobles

• Especialistes
en muntatge i 
desmuntatge

   de mobles

C. Canigó, 83, 4t 3a - Tel. 619 35 79 73 - 675 92 13 76 - VIC

Tel. 630 96 42 84 - 93 857 03 74 - contacte@neida.catDESEMBUSSOS, NETEGES i TraNSpOrT D’aiGUa

Tel. 93 854 11 69
Av. Països Catalans, 5 B - VIC

www.girbauconsu ng.com
girbau@girbauconsu ng.com

Subvencions
plaques solars

guia SeRveiS

Serveis

Detectius Privats Pagès i Gas-

só. Investigacions familiars, 

laborals i mercantils. Control de 

menors. Telèfon 93 883 28 33.

peTiTS aNuNCiS

Per anunciar-vos a

truqueu al

93 889 49 49
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Les notícies 
d’Osona, cada dia
Natàlia Peix presenta l’in-
formatiu d’Osona, cada a 
dia, a les 8 del vespre. El 
més destacat s’avança a 
l’edició migdia, a les 2 i les 
4 de la tarda.  

El 9 Informatiu 
de dl. a dv., 14, 20 i 20.45

‘La tramoia’, 
dimarts i dimecres
L’espai dedicat als espec-
tacles estrena format amb 
una edició dimarts i una 
altra dimecres. Aquesta 
setmana, amb Manel 
Ricart i Jordi Gas.  

La tramoia 
dimarts, 22; dimecres, 21

Laila Karrouch, 
al ‘Quatre paraules’
Jordi Vilarrodà conversa 
aquest dimarts amb l’es-
criptora vigatana Laila 
Karrouch, que presenta 
el llibre Que Al·là em per-
doni.

Quatre paraules 
dimarts, 21.00 i 23.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 12

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Cementiris de 
Barcelona. 
6.30 GAUDEIX LA FESTA. Sant 
Josep Oriol resisteix. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenta: Thaïs 
Trujillo. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Plana de l’Alt Camp. 

12.30 ... I BONA LLETRA. Entre-
vista a Carme Junyent, lingüista, 
coautora del llibre Els colors de 
la neu. Les llengües, les persones, 
el món; Xavier Bosch, escriptor 
i periodista, acaba de publicar 
La dona de la seva vida, i Jordi 
de San Eugenio, professor de la 
UVic-UCC, sobre la situació del 
sector turístic. Presenta: Natàlia 
Peix.
13.30 CAMINS DE L’EIX. El 
Bages. 
13.45 GASTROMÒBIL. Cuina. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 PAISATGES ENCREUATS. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenten: Pere Puig i Vanessa 
Raja. 
18.00 PLE MUNICIPAL DE VIC. 
En directe. Sessió ordinària del 
mes d’abril de 2021. 
20.00 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
20.15 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
20.45 EL 9 INFORMATIU.  
21.00 TEMPS AFEGIT. Entrevis-
ta a Pau Tomàs, pilot d’enduro 
que ha fitxat per l’equip italià 
Entrophy Enduro Racing. Pre-
senten: Esther Rovira i Guillem 
Freixa.
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
22.45 TORN DE TARDA. 
23.15 EL 9 INFORMATIU. 
23.30 TEMPS AFEGIT.
1.00 EL 9 INFORMATIU.  
1.15 CONNECTI.CAT. . 
2.15 AVENTURA’T. Una app per 
prevenir la neu a la carretera. 
02.45 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.   

Dimarts 13

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 

Sunyer.  
12.00 TORN DE TARDA.  
12.30 TEMPS AFEGIT. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 AVENTURA’T.  
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenten: Pere Puig i Vanessa 
Raja. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Maga-
zín. Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
20.15 TORN DE TARDA. 
20.45 EL 9 INFORMATIU. 
21.00 QUATRE PARAULES. 
Entrevista a Laila Karrouch, que 
publica Que Al·là em perdoni. 
Presenta: Jordi Vilarrodà. 
21.30 PAISATGES ENCREUATS. 
22.00 LA TRAMOIA -ESCENA. 
Entrevista a Manel Ricart, de 
Titelles Naip. Presenta: Jordi 
Sunyer.
22.30 EL 9 INFORMATIU.  
22.45 TORN DE TARDA.  
23.15 EL 9 INFORMATIU. 
23.30 QUATRE PARAULES. 
0.00 LA TRAMOIA - ESCENA.  
0.30 TORN DE TARDA.  
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.15 CONNECTI.CAT.  
2.15 QUATRE PARAULES. 
2.45 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimecres 14

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 EL 9 INFORMATIU.  
12.30 TORN DE TARDA.  
13.00 QUATRE PARAULES.  
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. El Pasteral. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició Migdia. 
14.30 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 QUATRE PARAULES. 
16.00 EL 9 INFORMATIU. 
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenten: Pere Puig i Vanessa 
Raja.

17.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Conferències. Cris-
tina Sánchez Miret, doctora en 
Sociologia: “Monarquia o Repú-
blica: quin és el camí cap a la 
igualtat”. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 

19.00 CONNECTI.CAT. Maga-
zín. Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
20.15 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
20.45 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Presenta: 
Natàlia Peix. 
21.00 LA TRAMOIA-MÚSICA. 
Entrevista al músic Jordi Gas, que 
presenta un disc en solitari dis-
sabte amb un concert al Casino 
de Vic. Presenta: Jordi Sunyer. 
21.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Cristina Sánchez 
Miret. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
22.45 TORN DE TARDA.  
23.15 EL 9 INFORMATIU. 
23.30 LA TRAMOIA. Escena i 
música.  
0.30 TORN DE TARDA.  
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.15 CONNECTI.CAT. 
2.15 AVENTURA’T. 
2.45 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dijous 15

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 

9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer.
12.00 EL 9 INFORMATIU.  
12.30 TORN DE TARDA. 
13.00 LA TRAMOIA. Escena i 
música.  
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. El Pasteral. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Meritxell Garriga. 
20.15 TORN DE TARDA. . 
20.45 EL 9 INFORMATIU. 
21.00 ANGLE OBERT. Espai 
dedicat als electes d’Osona. 
22.00 TELÓ DE FONS. Presenta: 
Laura Contreras. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
22.45 TORN DE TARDA. 
23.15 EL 9 INFORMATIU.  
23.30 ANGLE OBERT. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.15 CONNECTI.CAT. 
2.15 GAUDEIX LA FESTA
2.45 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Pau Tomàs, 
al ‘Temps afegit’
El jove pilot d’enduro de 
Perafita conversarà aquest 
dilluns amb Esther Rovira 
i Guillem Freixa de la seva 
primera temporada en una 
estructura professional.  

Temps afegit 
dilluns, 21.00 i 23.30

Un passeig diari 
pel territori
Clàudia Dinarès presenta 
cada tarda el magazín que 
fa un recorregut en direc-
te per diferents punts 
d’interès de les comar-
ques centrals.  

Torn de tarda 
de dl. a dv., 18.30 i 20.15

El ple de Vic, 
dilluns a la tarda
Emissió en directe de la 
sessió telemàtica del ple 
de Vic, que es reuneix 
aquest dilluns. El síndic 
municipal hi presentarà 
la memòria del 2020.

Ple municipal de Vic 
dilluns, 18.00
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Addicte a les xarxes soci-
als? 

Yesssssss.
Una cançó.
Stairway to Heaven, de 

Leed Zeppelin.
Un llibre.
WE, de Robert A. Johnson, 

seguidor de Jung. Em va aju-
dar molt a entendre la mala 
idea de l’amor romàntic.

Una pel·lícula.
El lado bueno de las cosas, 

de David O. Russell.
Un programa o sèrie de 

televisió.
No miro la tele.
Un programa de ràdio.
El búnquer, de Catalunya 

Ràdio!
L’última obra de teatre 

que ha vist.
53 diumenges, l’obra de 

Cesc Gay.
Un restaurant.
El Divicnus i El Gravat, 

però a Osona es fa molt bona 
cuina.

El plat preferit.
Qualsevol plat que sigui 

vegetarià.
Una beguda.
L’aigua.
L’últim viatge que ha fet.
Hong Kong.
El millor lloc de la comar-

ca.
Un torrent que puja un 

turó que no vull anomenar.
I de Catalunya?
L’Empordà.
I del món? 
Les muntanyes del Nepal.
On no portaria mai ningú?
A veure una pel·li de por.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar? 
Amb tots els que vulguin 

ajudar els ciutadans.
Amb qui no faria mai el 

cafè? 
Amb Donald Trump.
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
Una làmpada de sal, es veu 

que relaxa.

A Gurb han penjat uns 
cartells demanant a les 
parelles que busquen 
espais allunyats de la 
zona urbana per prac-
ticar sexe que quan 
acabin ho recullin tot. 
El missatge és divertit: 
“Ens agrada que us esti-
meu però també que ho 
deixeu net”. A la Miran-
da els de la Vall Verda 
també en van posar un. 
Visca l’amor, el sexe i el 
medi ambient.

L’entrenador del Barça 
Sarunas Jasikevicius 
explicava en una entre-
vista a RAC1 que és 
soci del golf Montanyà. 
Va dir que la urbanit-
zació osonenca és un 
dels seus llocs favorits 
del món i que la gent 
el tracta molt bé aquí. 
Recordava també els 
cops que havia coinci-
dit amb Cruyff amb el 
pal de golf a la mà.

Montanyà

La setmana passada 
es feien a Vic unes 
jornades d’un projecte 
europeu sobre edu-
cació. Hi havia, entre 
d’altres, representants 
francesos, alemanys i 
portuguesos. Van ser 
molt estrictes amb els 
horaris. S’acabava a 3/4 
d’1 perquè és hora de 
dinar. Clar que sí, a veu-
re quan aprenem dels 
horaris europeus. 

Europa

Al partit de futbol entre 
l’Aiguafreda i el Tona B 
de Tercera Catalana un 
gos va irrompre al ter-
reny de joc mentre s’es-
tava jugant. Un jugador 
local el va atrapar i el va 
poder fer fora del camp. 
Després de tant temps 
sense futbol i sense 
públic als partits, fins 
i tot els gossos tenien 
ganes d’empaitar la 
pilota.

Gos

Gurb

Cromos
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“Del meu cos canviaria  
el cuir cabellut”

A quina hora es lleva? 
A les 6 del matí.
A quin cantó del llit 

dorm? 
Al dret, però em moc 

molt.
Una paraula que li agradi?
Cagamandúrries.
L’última vegada que va 

anar a missa? 
La veritat és que no ho 

recordo.
Un insult.
Desgraciat.
Una mania.
En tinc tantes…
Un personatge històric.
Ghandi.
Qui és el seu/seva crush? 
En tinc dos, Scarlett 

Johansson i la…
Un hobby.
La lectura.
Un lema.
Salut i feina.
El treball dignifica? 
Si fas el que t’agrada i et 

dona plaer, no deixis de fer-
ho!

Què el treu de pollegue-
ra?

La corrupció endèmica. 
Què li fa riure? 
Els amics i alguna amiga…
I plorar? 
La contaminació dels mars 

i del planeta.
Quin esport practica? 
Ara, la bicicleta.
És fanàtic del Barça? 
Gens, no miro el futbol.
El paper de vàter, plegat o 

arrugat? 
Plegat.
L’últim partit polític que 

ha votat.
Un d’independentista.
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra? 

Al matí, pujar al Puigmal; 
al migdia, un dinar amb 
molts amics i família; a la 
tarda, hores de reflexió amb 
mi mateix, i al vespre, un 
sopar amb una bona amiga.

Què repetiria si tornés a 
tenir 20 anys? 

Els viatges.
I què no repetiria?
Moltes coses…
Què canviaria del seu cos?
El cuir cabellut.
I del seu caràcter? 
Millor no dir-ho.
Si mai el perden, on l’hau-

rien d’anar buscar? 
A la muntanya, o en una 

gran ciutat.
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Per un amor.
Els seus amics de veritat 

hi caben en una mà? 
Una mà i mitja.
Un secret confessable. 
Tinc tants secrets…
A sobre o a sota?
De quatre potes.
Què haurem après de la 

pandèmia?
Esperem tres anys i t’ho 

dic.
Quina resposta ha hagut 

de pensar més estona? 
Moltes, perquè soc un 

cagadubtes.

Marc Carol

SOC AIXÍ...

Vic

Estilista i perruquer


