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Després de 10 mesos d’obres, diumen-
ge vinent tornaran a circular trens 
pel túnel de Toses. Ho va confirmar 
la delegada del govern a Catalunya, 

Teresa Cunillera, en una visita sobre el 
terreny acompanyada de responsables 
d’Adif i Rodalies. Al túnel s’hi circula-
va a baixa velocitat des que el juliol de 

2019 un tren va descarrilar per culpa 
d’un despreniment i el juny de 2020 va 
quedar fora de servei per fer les obres, 
en què s’hi han invertit 9,5 milions. 

Satisfacció al sector 
de la restauració per 
l’anunci que podran 
tornar a obrir de 
nit per servir sopars
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(Pàgines 4 i 5)

El túnel de Toses reobrirà aquesta setmana

Comencen a 
multar els vehicles 
no autoritzats a 
l’illa de vianants 
del Portalet de Vic

(Pàgina 6)

(Pàgina 7) Al mig, la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, durant la visita que va fer divendres a les obres

Ramon Erra 
recull en un llibre 
articles sobre el 
Lluçanès i la seva 
visió del món rural

(Pàgina 35)

La població d’Osona que viu 
a l’estranger s’ha multiplicat 
per cinc en dotze anys (Pàgines 2 i 3)

El nombre de persones que marxen s’ha reduït després del pic que hi va haver per la crisi de 2008

El Tona s’imposa 
al Vic en el 
derbi de Primera 
Catalana i es 
posa líder

(Pàgines 18 i 19)

Victòria en dobles 
de l’osonenc 
Kenneth Rabinad 
a l’internacional 
Sub-16 de tennis

(Pàgina 27)

Pneumàtics abandonats a Sant Pere
Una trentena de voluntaris van recollir pneumàtics que algú 
va abandonar en una zona boscosa de Sant Pere de Torelló. El 
tractament costarà entre 3.000 i 4.000 euros a l’Ajuntament. 

(Pàgina 8)

Mor un home en caure del castell de Taradell
Un veí de Taradell de 67 anys va morir diumenge a causa de 
les ferides que va patir en caure des d’uns 20 metres al cas-
tell d’en Boix. S’hi celebrava un concert de sardanes.

(Pàgina 9)
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Un robatori en 
només 7 segons
Una càmera grava com un 
home arriba a un comerç 
de Manlleu en cotxe, apar-
ca al davant i en set segons 
s’emporta la caixa i fuig.

(Pàgina 6)
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Vic/Ripoll

Guillem Rico

Fer la maleta perfecta a l’ho-
ra de viatjar a l’estranger no 
és fàcil. Cal tenir en compte 
el lloc o el clima i l’època 
de l’any, i no deixar-se per 
exemple els estris d’higiene 
personal. Però quan no es 
tracta d’unes vacances, sinó 
d’un canvi de vida de llarga 
durada, cal tenir en compte 
altres factors per posar-hi 
tota una vida sencera. Des 
de l’any 2009, el nombre de 
població osonenca i ripollesa 
que ha decidit i meditat fer 
un canvi de vida i traslladar-
se a viure en un altre país 
pels motius que sigui s’ha 
multiplicat per quatre. L’any 
2009 hi havia 1.569 persones 
de les dues comarques que 
constaven al cens de resi-
dents a l’estranger, i amb 
data 1 de gener de 2021 en 
són 6.503, de les quals 5.726 
originàries d’Osona –s’han 
multiplicat per 5– i 777 del 
Ripollès –s’han duplicat–, 
segons consta a les darreres 
dades de l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya (Idescat). 
Des de llavors, la xifra de 
població a l’estranger s’ha 
incrementat, però l’augment 
és més lent ja que ha patit 
una frenada des de l’any 
2016 en el cas d’Osona –al 
Ripollès, les tendències no 
estan tan marcades–. I en 
aquest alentiment, aquest 
darrer any hi ha tingut a 
veure també la limitació de 
la mobilitat internacional 
arran de la pandèmia de la 
Covid-19. Tot i així, al cens 
de persones que viuen a l’es-
tranger n’hi consten 259 més 
originàries d’Osona i 30 més 
del Ripollès –l’any anterior 
s’havien reduït les persones 
d’aquesta comarca que vivien 
fora. 

La geògrafa Assumpta Vila 
explica que en les tendències 
dels últims anys s’ha de tenir 
en compte que pel que fa als 
estudis universitaris s’han 
fet més Erasmus que poden 
ser “un tastet per fer el salt” 
i acabar vivint a l’exterior. 
També diu que hi ha gent 
que treballa en multinaci-
onals que envien treballa-
dors a d’altres països, dins 
d’una mateixa empresa. De 

S’alenteix la migració d’osonencs   
i ripollesos a l’estranger
Des del 2009, el nombre total dels que viuen fora s’ha multiplicat per cinc a Osona i s’ha duplicat al Ripollès

Des del 2009 el nombre de població 
osonenca que viu a l’estranger gaire-
bé s’ha multiplicat per cinc i en el cas 
dels ripollesos s’ha duplicat. L’aug-

ment, que sobretot fins al 2016 es va 
donar a causa de la crisi i la recerca de 
noves oportunitats en altres països, 
s’ha frenat. En els darrers cinc anys 

l’augment és més lent i cada any són 
menys les persones que decideixen 
marxar, segons mostren les darreres 
dades publicades per l’Idescat.

fet, afegeix Vila, “l’escenari 
d’oferta-demanda de treba-
lladors ha deixat de ser local” 

i “no es busca només feina 
al costat de casa. La globalit-
zació, la formació també en 

llengües i altres factors han 
fet que sigui més fàcil con-
nectar amb un lloc de treball 

més enllà de les fronteres, 
comenta la geògrafa. 

Centrant-ho en l’àmbit 

La família Verbon Font, en una ruta per diversos estats dels Estats Units l’estiu passat

Nova York (EUA)

G.R.

Diuen que hi ha trens que 
només passen un cop a la 
vida i van decidir pujar-hi. 
Era l’estiu del 2010 quan 
la família de Txell Font, de 
Torelló, i Joan Verbon, de 
Granollers, es va establir a 
Miami, als Estats Units. A 
ell, enginyer geòleg, li van 
proposar portar la inter-
nacionalització a Amèrica 
de l’empresa de Barcelona 
d’enginyeria on treballava, 
en un moment en què aquest 
sector estava en plena crisi 
a Catalunya. Ella, enginyera 
de Camins, Canals i Ports, 
va deixar la feina on havia 
treballat durant 10 anys i 
juntament amb els seus dos 
primers fills, en Martí i la 
Laia, que llavors tenien 5 i 2 
anys, van iniciar una aven-
tura amb “la idea de marxar 
un any i mig”. Des de llavors, 

però, han passat gairebé 11 
anys, han fet dos trasllats pel 
país nord-americà i ha nascut 
la seva tercera filla, la Júlia, 
que ara té 7 anys.

“Tots dos teníem feina i 
estàvem bé”, comenta Font, 
però van decidir que era una 
oportunitat, també perquè 

els fills poguessin fer una 
immersió en la llengua angle-
sa. De fet, apunten, els nens 
van anar a una escola sense 
parlar anglès i “es van espa-
vilar molt bé”. Era a Miami, 
on van viure durant dos anys. 
“El primer any va ser molt 
dur”, assegura la mare. En el 
seu cas, perquè no va marxar 
amb una feina i en una zona 
on la crisi econòmica encara 

era molt accentuada, era 
complicat trobar-ne. Però al 
cap d’un temps, va entrar en 
una empresa catalana que 
tenia oficina allà per fer con-
sultoria de planificació de 
xarxes de transport, el mateix 
que feia a Catalunya.

“El xoc cultural és molt 
bèstia quan aterres, has de 
començar de zero”. Per exem-
ple, cal crear “credit score, 
has de pagar amb cash fins 
que demostres que tens capa-
citat financera”. I pel que fa 
a l’habitatge, en la primera 
etapa a Miami van escollir 
viure en una zona on vivien 
altres famílies catalanes però 
després, quan el 2012 es van 
traslladar a Irvine, a l’estat 
de Califòrnia, van escollir el 
lloc de residència “en funció 
de les escoles públiques”, que 
eren “excepcionals”. Aquí 
hi van ser fins al 2015, i la 
mare va continuar treballant 
a distància per a la matei-

xa empresa, des d’on feia 
consultoria de projectes de 
transport urbà per a tot el 
món, i més endavant va anar 
a treballar al Departament 
de Transports de Califòr-
nia, fins que el 2015 es van 
traslladar a Nova York. Allà 
dirigeix l’oficina local d’una 
empresa de consultoria de 
planificació de transport 
d’àmbit nacional. Tota la 
família, amb tres fills, “ens 
hem hagut d’adaptar a mil 
canvis”, d’habitatge i d’esco-
la, i de fet aquesta és en part 
la filosofia de vida de molts 
dels ciutadans americans: 
“Res és permanent, és una 
cultura molt ràpida i no els 
fan por els canvis”.

A Nova York s’hi han que-
dat de forma estable i de fet 
fa tres anys van comprar una 
casa a Forest Hills, un barri 
residencial dins de Queens 
molt ben comunicat amb 
Manhattan, que Font defi-
neix “com un poble dins de 
Nova York”. La ciutat, diuen, 
és fascinant i molt diversa 
–a Queens es parlen 200 
llengües–, però “amb molts 
contrastos i desigualtats, 
com a tot el país”. 

A l’altra banda de l’Atlàn-
tic la família Verbon Font ha 
mantingut les tradicions i 
el tipus de menjar catalans, 
i intenten tornar dos cops 
l’any a Catalunya. El que tro-
ben més a faltar, asseguren, 
són la família i els amics, i 
també els Pirineus i el Medi-
terrani. Aquest any, a causa 
de la Covid, no van poder 
fer aquests viatges i “ens 
hem sentit més enyorats del 
normal”, assegura Font. Amb 
l’evolució de les vacunes –els 
pares ja porten la primera 
dosi– confien venir a l’estiu.

Comprar un bitllet de 
tornada definitiu ho tenen 
en ment: “Tenim intenció 
de tornar però no hem posat 
data, ara ens van bé les fei-
nes i el camí ha estat dur”, 
comenten. Aquell tiquet 
d’anada, d’entrada per un 
any i mig, de moment els 
dura 129 mesos.

La família Verbon Font va marxar als Estats Units l’estiu del 2010,  
d’entrada per un any i mig, però ara ja fa més d’una dècada que hi són

Un any de 129 mesos als EUA

“Tenim intenció 
de tornar però no 
hem posat data”

Dilluns, 3 de maig de 20212 Població resident a l’estranger
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comarcal, Vila parla d’un 
“desajustament” entre els 
estudis superiors respecte a 

l’oferta de llocs de treball i 
això pot animar a marxar, a 
banda que en ocasions “aquí 

troben sous més baixos” per 
la mateixa feina. També diu 
que en general hi ha una 

Variació absoluta de la població resident a l'estranger. 2010–2021

Osona

Ripollès

138

49

25 27

44
38

59

47

24

44

18

-6

30

178 197

275

390

561

665
625

546

384
317

259

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

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

Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.

tipologia d’empreses més 
petites vinculades a la indús-
tria alimentària i al comerç 
i “llocs de treball poc tecno-
lògics” que també poden ser 
“un element per fer el salt”, 
afegeix la geògrafa. 

Pel que fa a l’èxode que va 
fer una pujada exponencial 
sobretot entre el 2009 i el 
2016, Vila ho atribueix a la 
crisi econòmica, en què per 
exemple el 2013 es va arri-
bar a unes taxes d’atur que 
fregaven el 20%. Aquest va 
ser un motiu pel qual molts 
ciutadans van decidir bus-
car oportunitats fora. En la 
mateixa línia, Pau Miret, 
professor de la UOC i expert 
en demografia, apunta que 
sobretot entre els anys 1997 
i 2008 hi va haver molta 
immigració a Catalunya, que 
va venir a treballar. Molts 
d’aquests “quan perden la 
feina o la situació els va pit-
jor, busquen un altre lloc” 
dins les xarxes que tenen 
connectades en altres països 
d’Europa. Segons Miret, 
alguns “han aconseguit la 
nacionalitat espanyola” i 
estan empadronats als con-
solats per mantenir-la. El 
professor de la UOC remarca 
també que hi ha moltes per-
sones que viuen a l’estranger 
que no estan registrades 

en aquest cens i molts, diu, 
“són estratègics” i només 
ho fan “si els reporta algun 
benefici”. Alguns d’aquests 
es podrien haver registrat el 
2020, fet que podria expli-
car, en part, l’augment tot i 
el tancament de fronteres. 
Miret parla d’una migració 
familiar en què sí que empa-
dronen els fills. Això expli-
caria, també, l’alt nombre 
de persones d’entre 0 i 19 

anys d’Osona que consta que 
viuen a l’estranger –2.671, 
el 46,6%–, gairebé la meitat, 
mentre que al Ripollès repre-
senten el 23,8% i al global de 
Catalunya, un 27,4%. 

Pel que fa als països de 
destinació, els osonencs 
opten, en aquest ordre, per 
Alemanya, França i Bèlgica, 
mentre que els ripollesos van 
a França, Alemanya i l’Argen-
tina. Un cop allà, n’hi ha que 
desfan les maletes del tot. 
D’altres les deixen a punt, 
per si mai fan un viatge de 
tornada.

CUINES
PORTES
I MOBILIARI A MIDA

C/ Nou, 90 | TORELLÓ 
620 94 60 62
info@kitchenosona.com

Distribuidor
oficial:

NOU ESPAI A
 TORELLÓ

Vine’ns a conèixer o concerta visita!
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Gairebé la meitat 
d’osonencs que 

viuen fora tenen 
entre 0 i 19 anys
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EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Taradell, en sessió del dia 15 d’abril de 2021, va 
acordar aprovar inicialment el projecte “Modificació Puntual núm. 12 del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Taradell – Ajustos en la 
regulació de sòl no urbanitzable”, redactat per Gamma Arquitectura, SLP, 
de data març 2021 (Exp. 151/2020).

Se sotmet a informació pública l’acord esmentat i l’expedient durant 
el termini de 30 dies des de la publicació d’aquest edicte, a efectes de 
presentació i formulació d’al·legacions.

L’àmbit d’aquesta modificació és el sòl no urbanitzable que estableix el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Taradell, i està afectat per la 
suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, dels 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament 
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, de 
rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial. No obstant, i de conformitat 
a l’establert a l’article 102 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es poden tramitar els 
instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que 
siguin compatibles amb les determinacions de la modificació aprovada 
inicialment, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es 
posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. El plànol de l’àmbit de la suspensió està publicat al tauler 
d’edictes de la pàgina web d’aquest Ajuntament www.taradell.cat  

L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals, c. de la Vila, 
núm. 45 de Taradell, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina web d’aquest 
Ajuntament www.taradell.cat

En el supòsit que no es presenti ni formuli cap al·legació contra aquest 
acord d’aprovació inicial, s’entendrà aprovat amb caràcter provisional 
sense necessitat de prendre cap altre acord exprés.

Taradell, 23 d’abril de 2021
M. Mercè Cabanas Solà, alcaldessa

Dilluns, 3 de maig de 20214 Els efectes del coronavirus
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Josep Lluís Martínez regen-
ta des de fa 19 anys La 
Creperia, a la plaça de Sant 
Felip de Vic, i 10 anys des-
prés va obrir un segon esta-
bliment a la plaça Major. El 
seu és un dels negocis que 
més es veuran beneficiats 
per l’ampliació d’horaris de 
bars i restaurants fins a les 
11 de la nit, perquè el seu 
horari habitual d’obertura 
era de les 7 de la tarda fins 
a mitjanit. La seva proposta 
gastronòmica atrau una 

clientela eclèctica perquè 
“tens un públic infantil a 
primera hora, després venen 
adolescents que tenen una 
hora per tornar a casa i al 
final els que surten de mar-
xa” i no li sabria greu que 
es mantingués el seny de 
lladre fins a les 11 de la nit i 
la gent adoptés horaris més 
europeus, perquè el seu és 
un dels pocs restaurants on 
“jo a les 7 de la tarda obro 
cuina i si vols ja pots venir a 
sopar”.

Des del desembre que 
només pot fer les seves 
especialitats per a qui ho 

va a recollir o ho demana a 
domicili i el calaix se n’ha 
ressentit i molt. Dels 11 tre-
balladors que havia arribat 
a tenir alguns els ha hagut 
d’acomiadar temporalment 
o de forma definitiva i s’ha 
quedat amb quatre que 
“són grans treballadors” 
perquè porta mesos sen-
se quadrar els balanços i 
sobreviu perquè “tibo dels 
meus estalvis”. Per això, 
Martínez espera amb delit 
poder reobrir la terrassa i el 
menjador, encara que amb 
les restriccions d’aforament 
hi càpiga poca gent.

La Creperia és un dels locals que ara podrà tornar a rebre clients

“Tibo dels meus estalvis”
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  Josep Lluís Martínez preparant una crep aquest dissabte al seu establiment

L’autorització per obrir bars i restau-
rants fins a les 11 de la nit a partir 
del 9 de maig, quan cessarà el decret 
d’estat d’alarma a l’Estat espanyol, 

suposa una pilota d’oxigen per al sec-
tor, un dels més afectats per les actu-
als restriccions, que el govern preveu 
anar suprimint de forma progressiva. 

Un altre dels serveis que ha reobert és 
el del centre de dia de Centelles, que 
portava un any tancat. A Osona millo-
ren les dades epidemiològiques.

El desconfinament s’amplia de nit
Els bars i restaurants reben amb satisfacció que se’ls permeti reobrir a l’hora de sopar a partir de diumenge

Vic/Ripoll

Vicenç Bigas

La consellera de Salut en 
funcions, Alba Vergés, s’ha 
remès a l’augment de la 
població vaccinada per jus-
tificar noves mesures de 
desconfinament en els pro-
pers dies. A partir d’aquest 
dilluns, els parcs infantils 
ja poden obrir tothora per 
aprofitar que el dia s’allar-
ga i les entitats esportives 
poden organitzar assemblees 
amb una capacitat del 50%. 
A falta del que decideixi el 
Consell Executiu en la seva 
reunió d’aquest dimarts pel 
que fa a la limitació de la 
mobilitat nocturna un cop 
decaigui diumenge l’estat 
d’alarma, el govern en aques-
ta ocasió s’ha avançat uns 
dies en anunciar les mesures 
que s’autoritzaran a partir 
de llavors. Entre elles, la reo-
bertura de fires ambulants 
amb un 30% d’aforament i 
l’autorització perquè bars 
i restaurants puguin servir 
sopars ampliant el seu horari 
d’obertura fins a les 11 de la 
nit i amb les mateixes limi-
tacions d’ocupació a l’inte-
rior i il·limitada a l’exterior 
sempre que es pugui complir 

amb la distància de segure-
tat.

La mesura ha estat ben 
rebuda per un dels sectors 
més castigats per les res-
triccions, però també amb 
escepticisme, perquè “ens 
han dit tantes coses que 
estem desconcertats”, admet 
el president d’Osona Cuina, 
Jordi Arumí. Al Ripollès hi 
veuen més guany en l’am-
pliació de la mobilitat a tot 
Catalunya, perquè “ens hem 
adonat que el pes de la gent 
de fora i de segona residèn-
cia és molt important aquí”, 
segons Fran Barroso, presi-
dent de l’Associació d’Hos-
taleria del Ripollès, ja que el 
benefici de poder fer sopars 
a l’exterior és relatiu quan 
“aquí a la primavera plou 
cada tarda”. Aquest primer 
cap de setmana de supressió 
del confinament comarcal ha 
tingut un impacte relatiu a 
la comarca perquè “estem en 
un impàs”, no és temporada 
de bolets ni d’esquí i “no és 
una allau com per Setmana 
Santa”, mentre que a Osona 
és diferent perquè “la gent 
marxa i els que treballen amb 
turistes uns tenen molta fei-
na el dissabte i uns altres el 
diumenge”, segons Arumí.

El confinament també ha 
provocat un canvi d’hàbits, 
pel president d’Osona Cuina, 
de manera que “la gent s’ha 
acostumat a anar d’hora” i al 
sector “la gent s’anirà especi-
alitzant”, mentre que Barro-
so sosté que amb la situació 
actual “no surt a compte 
obrir només el matí i per 
coordinar els equips de feina 
encara menys”.

La situació epidemiolò-
gica es preveu que conti-
nuï estabilitzada amb una 
lleugera millora i es puguin 
anar obrint restriccions. A 

Osona el risc de rebrot està 
aquests dies al voltant dels 
300 punts, unes xifres que 
no es veien des de mitjans 
de setembre, i és més baix 
que al Ripollès i al Moianès, 
comarca on ara mateix l’epi-
dèmia creix. La consellera 
de Salut ha anunciat que en 
el transcurs d’aquest mes es 
començarà a administrar el 
vaccí als ciutadans de 50 a 59 
anys. En canvi, la Comissió 
de Salut Pública ha decidit 
prorrogar un mes més la 
decisió sobre els menors de 
55 anys que es van vaccinar 

amb AstraZeneca i ja haurien 
de començar a rebre la sego-
na dosi. Catalunya és un dels 
territoris que van mostrar 
el seu desacord amb aquesta 
decisió, que afecta uns 5.900 
professionals essencials 
d’Osona i el Ripollès, i defen-
sava el criteri de l’Agència 
Europea del Medicament 
perquè rebessin la segona 
dosi del mateix proveïdor. A 
Torelló aquest dimecres de 9 
a 11 s’iniciarà la campanya de 
cribratges massius amb auto-
mostra nasal, que s’ofereix a 
tots els interessats al CAP.
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Reobertura d’aniversari 
El centre de dia de Centelles recupera les activitats després de més d’un any de 

tancament a causa de la Covid. Els usuaris celebraven dijous els 94 anys de Teresa Planes

Centelles

Salvi Balmaña

Els poemes, l’activitat física, 
la dansa i la companyia tor-
nen a ser presents al centre 
de dia de Centelles. A pas de 
tortuga i gràcies a l’avenç de 
la vacunació, aquest espai va 
reobrir portes fa set dies amb 
l’objectiu d’acollir de nou 
la gent gran després de més 
d’un any de tancament a cau-
sa de la pandèmia. Durant 
tot aquest temps, la vintena 
de persones que hi acudien 
habitualment no han tingut 
altre remei que quedar-se 
a casa, ja que es consideren 
especialment vulnerables per 
qüestió d’edat, salut o situa-
cions de dependència.  

Ara, però, l’obertura del 
centre de dia obre una altra 
etapa. Ha suposat una revi-
fada d’esperança i alegria 
entre els usuaris. Ramon 
Sors, de 79 anys, explica-
va que “hi vinc cada matí. 
M’agrada perquè em deixen 

parar la taula, preparar les 
coses i ajudar la gent, que 
és el que m’agrada”. Des 
de la direcció del centre, 
Magda Sibina remarcava la 
importància de la vacunació. 
Per obrir amb garanties, el 

principal requisit que ha 
establert la Generalitat és 
que el 85% dels usuaris esti-
guessin vacunats contra la 
Covid-19. Sibina destacava 
que “la vacunació ha marcat 
un abans i un després molt 

important”. I també posava 
de relleu la gestió que s’ha 
dut a terme per garantir la 
salut dels usuaris. La feina 
de l’equip, que és el mateix 
que està al capdavant de la 
Residència Sant Gabriel, ara 

inclou tot un seguit de mesu-
res preventives, com controls 
de temperatura quan arriben 
les persones al centre de dia 
o rentat de mans. Un altre 
aspecte important és que 
la Generalitat exigeix que 
el servei quedi totalment 
separat del de la residència, 
de manera que s’ha fet una 
reestructuració interna i ara 
els avis i àvies es troben al 
gimnàs de l’edifici, un espai 
que s’ha reconvertit i adaptat 
a les funcions de centre de 
dia. “Esperem que serveixi de 
prova perquè la gent observi 
la seguretat que ofereix. La 
reobertura ha estat molt 
esperada per part de tots 
els usuaris i treballadores, 
però, tot i això, encara hi 
ha prudència i por per part 
d’alguns”, assegurava Sibi-
na. La directora acabava de 
dir aquestes paraules quan 
el grup d’usuaris del torn 
del matí de dijous passat va 
començar a cantar la típica 
cançó d’aniversari. 94 anys 
de vida, Teresa Planes, la més 
veterana del grup, celebrava 
amb els companys el dia del 
seu naixement. Respectant 
les mesures de seguretat, 
en forma de rotllana i sense 
bufar espelmes, però la pan-
dèmia, aquest any, no els va 
impedir celebrar l’aniversari.
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Els avis i àvies fent exercici físic al centre de dia de Centelles, dijous passat

Maquinària
de bateria
Maquinària
de bateria
Maquinària
de bateria
Maquinària
de bateria
Maquinària
de bateria
Maquinària
de bateria
Maquinària
de bateria
Maquinària

A Vicreu trenquem esquemes,
obrim ments i anem més enllà.

Practica la jardineria intel·ligent;
sense emissions, sense sorolls, 
amb la màxima comoditat i
el màxim rendiment.

Vine a Vicreu i descobreix
la gamma de maquinària de 
bateria, ara, a un preu millorat.

Tallavores des de 129 €.
Retallatanques des de 129 €.
Bufador des de 129 €.
Tallagespa des de 329 €.
Motoserra des de 339 €.

  Vicreu
  Vicreu
  Vicreu_Oficial

PAE d´Osona
Mas de la Mora 12F
Vic

T 93 889 33 52
#jardineriainteligent
vicreu.net
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Joaquim Vivas

i Llorens

Del teu amic i company
del Banc dels Aliments

havent compartit
tants bons moments

i bones estones.

Manlleu, maig de 2021

2n aniversari

Dilluns, 3 de maig de 20216

Intervenen 
una festa 
il·legal amb 15 
persones a Vic

Vic

EL 9 NOU 

Quan faltaven sis minuts per 
3/4 de 12 de la nit del passat 
24 d’abril, la Guàrdia Urbana 
de Vic va rebre l’alerta d’un 
ciutadà que es queixava dels 
sorolls que produïen els 
seus veïns. El denunciant 
alertava de la possibilitat 
que s’estigués celebrant una 
festa amb més persones de 
les que permet la normativa 
per fer front a la pandèmia. 
Mobilitzada una patrulla, 
els agents van comprovar 
que en el domicili indicat de 
l’avinguda dels Països Cata-
lans s’hi estava celebrant 
una festa. A l’interior de 
l’habitatge s’hi van detectar 
15 persones. Totes elles van 
ser denunciades per l’incom-
pliment de les mesures anti-
Covid-19. Al responsable del 
pis també se’l va denunciar 
per les molèsties generades 
al veïnatge i per la tinença 
de substàncies estupefaents. 
Aquesta no és la primera 
vegada que s’intervé en 
festes il·legals a Osona i el 
Ripollès.

“Van llançar la caixa forta 
pel forat de l’escala”

Divendres van entrar a robar a l’empresa Comforsa de Campdevànol 

Campdevànol

G.R. 

L’alarma de Comforsa de 
Campdevànol, l’empresa 
més gran del Ripollès, es 
disparava aquest divendres 
al voltant de 2/4 de 5 de la 
matinada. Uns lladres hauri-
en intentat robar-hi però van 
acabar marxant sense el botí, 
segons els Mossos d’Esqua-
dra i tal com explicaven des 
de la mateixa empresa. La 
policia deia que els presump-
tes autors van saltar la tanca 
del recinte de l’empresa i van 
forçar una finestra per acce-
dir a la zona d’oficines, que 
van regirar però no es van 
emportar res.  

A l’hora dels fets, en una 
nau del recinte hi havia tres 
treballadors que havien 
sentit un soroll però no hau-
rien vist ningú, segons els 
Mossos. El mateix director 
de Comforsa, Reca Vidiella, 
comentava que “deu ser gent 
que potser buscava diners” 
i allà, afegia, “no fem servir 
efectiu per res”. Els lladres 

es van centrar sobretot al 
Departament de Recursos 
Humans, on “han trencat 
portes i han rebentat arma-
ris”. Vidiella explicava també 
que els autors “han agafat 
la caixa forta petita i l’han 
llançat pel forat de l’escala” 
per intentar obrir-la. Es trac-

ta d’una caixa de 50 per 50 
centímetres, segons els Mos-
sos, que no estava encastada 
enlloc. En caure va malmetre 
el terra de la planta baixa 
però no es va acabar d’obrir 
i la van treure a fora per aca-
bar de rebentar-la. A dins, 
només hi havia CD d’infor-
màtica, explicava el director, 
que afegia que per sort no 
es van endur res, com per 

exemple ordinadors portà-
tils, alguns de nous en caixes, 
i material d’informàtica que 
hi havia a les oficines, per la 
qual cosa els Mossos també 
deien que l’objectiu haurien 
estat els diners en efectiu. 

La investigació continua 
oberta i de fet tot el matí de 
divendres hi va haver agents 
a l’empresa per trobar més 
proves. Ara estan analitzant 
les imatges de les càmeres, 
que segons diuen des de 
l’empresa haurien detectat 
almenys dues persones, però 
“sembla que han estat més”. 
Pel que deia el responsable, 
els lladres eren “entre ama-
teurs i professionals”, ja que 
per exemple van obrir una 
finestra sense deixar cap 
marca, i en altres espais del 
recinte van ser “més matus-
sers”. 

Tot i no endur-se res, la 
temptativa de robatori a 
Comforsa va suposar un 
maldecap per al darrer dia de 
mes de l’empresa, assegurava 
el director, quan toca fer el 
tancament.

Els lladres van 
marxar sense  

cap botí:  
“Buscaven diners 

en efectiu”

Portades d’EL 9 NOU a Taradell
Taradell Amb un col·loqui sobre el passat, 
el present i el futur del periodisme, diven-
dres es va fer l’acte d’obertura de l’exposició 

“40 anys de portades de Nadal d’EL 9 NOU”. 
Es poden veure fins al 16 de maig a Can 
Costa Centre Cultural. A la foto, Laia Miral-
peix i Víctor Palomar durant el col·loqui.
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Comencen a multar a l’illa  
de vianants del Portalet de Vic
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Imatge del Portalet, aquest diumenge a la tarda

Vic

EL 9 NOU 

Després de 10 setmanes en 
període de proves, a partir 
d’aquest dilluns es comen-
çarà a multar els vehicles no 
autoritzats que accedeixin 
al Portalet de Vic. Aquests 
últims dies, agents cívics i 
agents de la Guàrdia Urbana 
han intensificat la campanya 
informativa als conductors 
recordant que només poden 
accedir a les rambles del Bis-

bat i els Montcada els vehi-
cles dels veïns d’aquesta zona 
i els que tenen aparcaments 
al centre històric, la rambla 
del Passeig o la plaça de Santa 
Teresa. L’accés està controlat 
per una càmera que registra 
les matrícules dels vehicles. 
L’Ajuntament de Vic té inten-
ció de remodelar el Portalet, 
en unes obres que està pre-
vist que comencin al mes 
d’octubre, perquè realment 
sigui un passeig on el vianant 
sigui el protagonista.
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El lladre agafant la caixa registradora en un dels forns Altarriba de Manlleu

Un robatori en 7 segons

Podeu veure 
les imatges de 
les càmeres de 
seguretat en 
aquest codi QR
EL9NOU.CAT

Manlleu

G.R. 

En les imatges que van captar 
les càmeres de seguretat es 
veu clarament. Un lladre amb 
gorra negra i mascareta es va 
emportar la caixa enregistra-
dora del Forn Altarriba del 
carrer del Pont de Manlleu i a 
dins de la botiga només hi va 
estar set segons. Al vídeo es 
veu clarament com un vehi-
cle aparca davant de la porta, 
baixa el conductor que entra 
corrent a la botiga, agafa la 
caixa, surt corrent, entra el 
cotxe i marxa –amb el trajecte 
és mig minut–. Des de l’esta-
bliment confien que la policia 

pugui obtenir informació de 
les imatges del robatori que 
van patir divendres al voltant 
de les 7 de la tarda, poc temps 
abans de tancar. Des de la 
botiga deien que el lladre va 
aprofitar un moment en què 
la dependenta era a l’office 
preparant encàrrecs. Fa uns 
tres mesos, dos joves amb un 
ganivet també van atracar la 
botiga i es van endur diners 
de la caixa.
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Tona treballarà 
aquest 2021 
amb el 
pressupost 
prorrogat

Tona

G.F.

Camí de la meitat de l’any, 
Tona encara no ha pogut 
quadrar i presentar un pres-
supost municipal per aquest 
2021. Des de la Regidoria de 
Finances Municipals, Judit 
Sardà confirma que “de 
moment treballarem amb 
el pressupost prorrogat”. 
Segons Sardà, “hem viscut la 
tempesta perfecta”, ja que les 
despeses corrents –que fan 
referència a serveis i obliga-
cions bàsiques i imprescin-
dibles– “s’han mantingut o 
fins i tot augmentat”, mentre 
que els ingressos han tendit 
a la baixa. Un exemple d’això 
podria ser el servei de neteja 
en edificis i escoles muni-
cipals, que s’ha hagut de 
reforçar per la pandèmia, o la 
piscina municipal: es va obrir 
amb la despesa habitual que 
comporta “però la venda 
d’abonaments i entrades va 
baixar molt”. Per Sardà, “no 
seria realista fer previsions 
amb un escenari de tanta 
incertesa”. Aquesta incertesa 
ha afectat tots els municipis, 
i la majoria han tancat un 
nou pressupost municipal. La 
diferència amb Tona, segons 
Sardà, és que en aquesta 
població la despesa corrent 
–la fixa– “és molt alta” i hi 
ha “poc marge per jugar amb 
altres partides”.

Treballar amb el pressu-
post prorrogat obligarà cada 
mes “a fer una gran feina a 
nivell intern”, per dotar par-
tides “que s’han de pagar sí o 
sí” estalviant d’altres àrees.

La circulació de trens al túnel de 
Toses es reobre aquest diumenge

La delegada del govern, Teresa Cunillera, va visitar les obres, que van començar el 22 de juny

Toses

Vicenç Bigas

La pròrroga de tres mesos ha 
estat suficient perquè a partir 
d’aquest diumenge puguin 
tornar a circular trens pel 
túnel de Toses després de les 
dificultats aparegudes en el 
transcurs de les obres, ini-
ciades el 22 de juny. Així ho 
va confirmar la delegada del 
govern a Catalunya, Teresa 
Cunillera, en una visita que 
va fer divendres sobre el ter-
reny acompanyada del direc-
tor general de Conservació i 
Manteniment d’Adif, Àngel 
Contreras; la directora de 
Rodalies de Catalunya, Mayte 
Castillo, i el coordinador del 
Pla de Rodalies, Pere Macias. 
A la trobada també hi van ser 
convidats els presidents dels 
consells comarcals del Ripo-
llès i la Cerdanya i alcaldes i 
va servir per llimar diferènci-
es després que aquests dema-
nessin responsabilitats pel 
ferrocamió de les obres que 
el 7 d’abril va baixar a la deri-
va sense frens fins a Ripoll, 
sense causar danys.

Les obres, en les quals 
s’hi han invertit més de 9,5 
milions d’euros, han estat 
complexes per l’estat que 
presentava el túnel, on el 9 de 
juliol de 2019 es va produir 
un despreniment que va fer 
descarrilar un tren. Les fil-
tracions d’aigua i el procés de 
gel-desgel a la cota més alta 
del ferrocarril convencional a 
la península havien deteriorat 
molt els materials amb el pas 
del temps. Tal com va avan-
çar EL 9 NOU, la zona que 
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Els tècnics d’Adif mostren a les autoritats l’evolució de les obres que van començar el mes de juny

presentava més desperfectes 
era prop de la boca nord, per 
la mala qualitat de la roca. La 
intervenció més rellevant s’ha 
fet en 947 metres dels 3.909 
que té el túnel, reforçant el 
revestiment i en alguns punts 
tota l’estructura de la volta 
amb contraforts metàl·lics. 
En total s’han utilitzat 3.417 
metres cúbics de formigó 
projectat i 107 tones d’acer. 
També s’ha millorat tot el 
drenatge longitudinal i alhora 
se n’han fet de radials en les 
zones amb més filtracions per 
darrere dels pilastres. Una de 
les millores que incorporava 
el projecte és la instal·lació 
de catenària rígida per mini-
mitzar el risc d’avaries elèctri-
ques a l’interior del túnel.

Amb la reobertura de la cir-
culació entre Ribes de Freser 
i Puigcerdà diumenge a la 
tarda també se suprimirà la 
limitació temporal de veloci-
tat a 30 quilòmetres per hora 
que s’aplicava a l’interior del 
túnel des que es va produir 
l’accident, la meitat del que 
és habitual. De tota manera 
es continuarà circulant amb 
precaució fins que no s’hagi 
estabilitzat la via. Tot i que 
s’han tornat a col·locar els 
mateixos carrils i travesses 
que es van instal·lar el 2008, 
s’ha acabat optant per reno-
var tot el balast que hi havia 
des de llavors, en les anteri-
ors obres realitzades en un 
túnel que l’any vinent com-
plirà el seu centenari.

Volen coordinació 
d’horaris amb França

Vic El col·lectiu Perquè no 
ens fotin el tren ha aprofi-
tat la reobertura de la línia 
amb la Cerdanya per reivin-
dicar el seu caràcter inter-
nacional i demanar que es 
coordinin els horaris de l’R3 
amb els trens de la SNCF. 
Alhora vol que s’informi 
els usuaris de les possibles 
combinacions entre les 
dues companyies a la Tor de 
Querol. Ara mateix, però, 
Rodalies no garanteix el 
servei fins a aquesta estació 
per les restriccions anti-
Covid imposades a França.
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Al centre, les premiades de l’escola Sant Genís i Santa Agnès de Taradell

Els Premis Sambori guardonen 
11 joves osonencs i ripollesos
Taradell

Laia Miralpeix

El representant d’Òmnium 
a Osona, Josep Castanyer, va 
lliurar dimarts els tres Premis 
Sambori de narrativa en cata-
là que van guanyar tres alum-
nes del col·legi Sant Genís i 
Santa Agnès en l’edició 2021 
de la demarcació Alt Ter-Gar-
rotxa (Garrotxa, Lluçanès, 
Osona i Ripollès). L’acte es va 
fer al Centre Cultural Costa 
i Font i va comptar amb els 
alumnes de les tres classes de 
les premiades i les famílies de 
les guanyadores. Castanyer 
va destacar la importància 
d’un certamen que té com a 
objectiu “animar els alumnes 

de Primària, Secundària i 
Batxillerat de tots els Països 
Catalans a escriure en català”. 
Maria Clapés, de 5è de Primà-
ria, es va emportar el primer 
premi en la categoria de cicle 
superior, amb la narració Una 
història diferent. En la cate-
goria de cicle mitjà, Martina 
Reig, de 4t, va ser tercera amb 
El follet xerrameca, la mateixa 
posició que va aconseguir 
Elsa Molas, de 1r, amb L’os 
entremaliat.

A banda dels tres premis 
que es va emportar l’escola 
taradellenca, els centres edu-
catius d’Osona i el Ripollès es 
van endur 11 guardons. En el 
cicle mitjà de Primària, Arlet 
Estrada, de l’escola Gafarró 

Zer Alt Lluçanès, va guanyar 
el segon premi amb El llibre 
màgic. En el cicle superior, 
Maria Arimany, del Vedruna 
El Carme, de Manlleu, va gua-
nyar el tercer premi amb La 

violeta i la màgia de la música. 
En l’apartat de primer cicle 

de Secundària, Pol Capdevi-
la, de l’institut Abat Oliba 
de Ripoll, va ser segon amb 
Un quatre pot ser més valuós 

que l’or. En el segon cicle de 
Secundària, primer i segon 
lloc per a les alumnes de l’Es-
corial de Vic Queralt Bonet, 
amb l’Habitació blanca, i 
Andrea Gil, amb Estimació 
mortífera, i tercer lloc per a 
Eloy Rota, de l’institut Abat 
Oliba de Ripoll, amb Ulls 
blancs. Finalment, en Bat-
xillerat, primer premi per a 
Laura Quílez, del Vedruna 
Escorial de Vic, amb Revon-
tulet; segon lloc per a Mireia 
Llongarriu, de l’institut Abat 
Oliba de Ripoll, amb Camins 
sense destí. 

El jurat d’aquesta 15a edi-
ció estava format per Carrie 
Dorca, Montse Macias, Tere 
Prat, Adriana Roca, Jesús 
Soler, Assumpta Suriñach i 
Montserrat Vernet. Tots els 
textos formen part d’un lli-
bre publicat amb els treballs 
seleccionats i premiats. 
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Voluntaris de La Vall Verda, el CE Serragrenyada, els Amics de la Vall del Ges i veïns, aquest diumenge al matí

quan detecten un abocament 
il·legal es posen en contac-
te amb l’administració per 
facilitar-ne la retirada. Des 
que porten a terme la tasca 
mediambiental, diu, “notem 
més consciència” i també 
posen cartells a les zones que 
han netejat per sensibilitzar. 
Amb tot, encara hi ha qui 
llença porqueria en paratges 
naturals. 

Els pneumàtics els van 
deixar apilats en un punt 
proper a un camí perquè 
aquest dilluns hi pugui anar 
un camió a recollir-los i tras-
lladar-los en una planta de 
tractament, on es trituraran 
per fer asfalt per a la carre-
tera, explicaven l’alcalde de 
Sant Pere, Jordi Fàbrega, i el 
regidor de Medi Ambient, 
Genís García. A aquests s’hi 
sumaran els d’un altre petit 
abocament amb una trentena 
més. El cost de la retirada i 
el tractament suposarà un 
import d’entre 3.000 i 4.000 
euros per a l’Ajuntament de 
Sant Pere. Fàbrega lamentava 
que per “l’actitud d’algunes 
persones que no volen pagar 
el tractament” se n’hagin de 
fer càrrec amb diners públics. 
Reclamen al Departament 
d’Agricultura que faci algu-
na actuació al respecte de 
control i inspecció per evitar 
que es repeteixin abocaments 
com els que pateixen reitera-
dament al poble.

Sant Pere de Torelló

Guillem Rico

A simple vista semblava un 
paratge net, però en poc més 
d’una hora havien sortit a la 
llum uns 200 pneumàtics que 
algú hi va abocar il·legalment, 
i per l’estat en què es troba-
ven devia fer temps que hi 
eren. Una trentena de volun-

taris, convocats per l’entitat 
ecologista La Vall Verda i el 
Centre Excursionista Serra-
grenyada i amb la participació 
dels Amics de la Vall del Ges, 
que hi arribaven amb motos, 
van treballar aquest diu-
menge al matí en una zona 
boscosa de Sant Pere, entre 
l’eix Vic-Olot i Can Patafi, per 
retirar-los. Alguns –espera-

ven recollir-ne un centenar 
però van ser el doble– els van 
trobar mig enterrats o coberts 
per mates que van apartar 
amb una desbrossadora, i a 
més van desenterrar diversos 
plàstics. Aquesta és una de les 
feines que des de l’agost por-
ten a terme els voluntaris de 
La Vall Verda. Anna Girbau, 
membre de l’entitat, diu que 

Taller gratuït  
de compostatge 
casolà a Tona
Tona La Mancomunitat La 
Plana portarà a terme un 
taller gratuït sobre compos-
tatge casolà dijous a Tona. 
L’acte tindrà lloc a les 7 de la 
tarda a l’espai Muriel Casals 
i s’emmarca en la Setmana 
Internacional del Compost 
i el projecte que impulsa 
l’ens supramunicipal des de 
l’any passat. Durant el taller 
s’explicarà com revaloritzar 
els residus orgànics que 
produïm a casa. També hi ha 
prevista una demostració de 
tècniques i material.

Debat a Manlleu 
sobre la situació 
econòmica d’Osona
Manlleu La plataforma Per 
Una Plana Viva ha convocat 
per aquest dijous una xer-
rada per debatre la situació 
socioeconòmica d’Osona 
en un moment de canvi de 
paradigma. La xerrada tindrà 
lloc a 2/4 de 8 del vespre al 
Museu del Ter, a Manlleu, i 
anirà a càrrec de Sandra Àla-
mo, tècnica de l’Observatori 
Socioeconòmic d’Osona, que 
farà una anàlisi de les dades 
que ha pogut anar recollint 
i examinarà tendències de 
futur.

Recullen 200 pneumàtics abocats 
en una zona boscosa de Sant Pere
Portar-los a tractar costarà entre 3.000 i 4.000 euros a l’Ajuntament

Dilluns, 3 de maig de 20218
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6 DE MAIG - CONNECTA'T A LA VIDEOCONFERÈNCIA

INFORMA BATXILLERAT 19h: Enllaç al meet

INFORMACIÓ FP Família de serveis a la comunitat
19:30h: CFGM TAPSD, CFGS TEI, CFGS

INFORMACIÓ FP Família d'activitats esportives 19:30h:
CFGM GMNTLL (antic CAFEMN), CFGS EAS (NOVETAT)
IFE AMIE 20:30h

8 DE MAIG - PORTES OBERTES

De 10 a 13h Cal demanar cita prè des de la nostra web

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

De l'11 al 17 de maig r Batxillerat
i FP Cicles formatius de grau mitjà
CFGM TAPSD i CFGM GMNTLL

25 al 3 r FP
formatius de gr r CFGS TEI i TIS

Les d'IFE AMIE informarem avia

PER QUÈ L'INSTITUT ANTONI POUS?

- Tr r r renentatge i servei

etodologies globalitzadores, av
etències

- M

- FP Dual

- Mobilitat internacional, Erasmus+

- Orien rof

93 851 37 05

Av.de Roma, 260

ENS VOLS CONÈIXER?  SEGUEIX LA DINÀMICA DE PORTES OBERTES DE BATXILLERAT I FP 
Segueix-nos a la web i xarxes i t'ensenyarem què i com ho fem

El nostre 
tradicional
pollastre a l’ast 
amb les patates 
artesanals al caliu, 
més un tall de botifarra a la brasa

Vine a provar-ho i compre el nostre
all i oli suau de complement!

tot
per

11,80

Servei carta

Menú diari i de cap de SetMana

eSpecialitat: arroSSoS
NoVetAt

2021

c. antoni Figueras, 78 · tona · tel. 93 887 18 87 ·  www.hostalmontserrat.com

Dinars a la 
terrassa
i a partir 

Del Dia 9 De
maig també 

sopars!
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Mor un veí de Taradell en caure de 
20 metres des del castell d’en Boix

Es tracta de Joaquim Feixas, vinculat a l’agrupació sardanista i a la vida cultural del poble

Taradell

L.M./G.R.

El que havia de ser un dia 
festiu a Taradell, amb la 
recuperació de l’Aplec al Cas-
tell que organitza l’agrupació 
sardanista, va suposar un cop 
dur pels veïns del municipi a 
causa de la mort d’un veí que 
va precipitar-se per accident 
des del castell d’en Boix. La 
víctima és Joaquim Feixas i 
Mercader, de 67 anys, una 
persona vinculada a la matei-
xa entitat organitzadora de 
l’aplec i a d’altres entitats del 
municipi. Els fets van tenir 
lloc al voltant de 3/4 de 12 
del migdia d’aquest diumen-
ge, quan segons diversos tes-
timonis l’home hauria enso-
pegat i caigut en un desnivell 
d’uns 20 metres quan es dis-
posava a fer una foto. Ràpi-
dament es van alertar els 
serveis d’emergències, que 
es van traslladar a la zona. 

L’helicòpter del SEM, aquest diumenge al castell d’en Boix de Taradell

Hi va treballar un helicòpter 
sanitaritzat dels GRAE dels 
Bombers, dues ambulàncies 
del SEM, una de les quals 
medicalitzada, i també l’heli-
còpter del SEM, que després 
d’intentar-lo estabilitzar al 
mateix lloc dels fets, el va 

traslladar a l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell, on més tard 
va morir. També s’hi va tras-
lladar la guàrdia municipal.

L’alcaldessa de Taradell, 
Mercè Cabanas, lamentava la 
pèrdua de Feixas, a qui defi-
nia com una persona molt 

enèrgica i vinculada al poble. 
Feixas, a banda de formar 

part de l’Agrupació Sarda-
nista Taradell, també era un 
dels integrants de la coral 
L’Arpa i estava vinculat al 
centre excursionista del 
poble. En l’àmbit profes-

sional dirigia l’empresa 
Mecanitzats de la Fusta Kim, 
MecaKim, amb seu a Torelló, 
d’on era originari, i on havia 
estat president del Centre 
Excursionista Torelló. Amb 
el CET va fer diverses expe-
dicions, com una a l’Alpa-
mayo, a la Cordillera Blanca 
del Perú, i va ser ell qui va 
fer que la Flama del Canigó 
arribés per primer cop al 
poble. Feixas també va ser 
director del setmanari Tore-
lló en dues etapes (1986-88 

i 1989-96). Com a empresari 
del món de la fusta, des del 
2017 presidia el Gremi de 
la Fusta i el Moble. Entre el 
2010 i el 2017 va formar part 
de la junta de la Cambra de 
Comerç d’Osona, i en les dar-
reres eleccions a la Cambra 
de Barcelona es va presentar 
com a candidat.

A través de les xarxes soci-
als, diverses persones que 
havien coincidit amb ell en 
destacaven també l’energia i 
l’entusiasme.

Al lloc dels 
fets s’hi estava 

celebrant l’Aplec 
al Castell

    PUBLICITAT Serveis
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Enric Godó, amb el carrer Gran al fons. Aquesta via, a punt de remodelar, és l’artèria comercial del poble

“M’agradaria que al proper equip 
de govern hi fóssim tots tres partits”
Entrevista a Enric Godó, portaveu de Poble en Marxa-Amunt a l’Ajuntament de Calldetenes

Calldetenes

Txell Vilamala

Enric Godó és el regidor de 
Comerç i Mercat de l’Ajun-
tament de Calldetenes. A 
les eleccions municipals 
de l’any 2019, el seu grup 
(PeM-Amunt) va aconseguir 
un 17% dels vots i dos regi-
dors que integren l’equip 
de govern al costat dels set 
de Junts. Del pacte, de la 
relació amb l’oposició i dels 
reptes al capdavant de l’àrea 
de Comerç, Godó en va fer 
balanç dijous a l’Angle obert 
d’EL 9 TV. L’entrevista de 
continuació n’és un extracte.

El mes que ve farà dos 
anys que es va estrenar en 
política. Quina nota hi posa?

L’experiència està sent 
excel·lent, però amb la pan-
dèmia hem hagut de fer un 
aprenentatge accelerat.

Als plens de l’Ajuntament 
de Calldetenes és habitual 
que hi hagi tensió entre 
Junts i CPF-ERC. Vostès se 
senten com al mig d’un par-
tit de tennis?

Al principi, sí, força, però 
amb el temps vas coneixent 
els uns i els altres i t’adones 
que tots tenen coses bones. 
Si el meu grup em fa confi-
ança i el mandat que ve em 
torno a presentar, m’agra-
daria que al proper equip de 
govern hi fóssim tots tres 
partits. Crec que seria el més 
correcte i maco. 

Quin paper juga Poble en 
Marxa a dins del consistori?

No diria que som un 
grup frontissa, però des del 
govern estem atents que les 
polítiques no siguin tan de 
dretes com la gent es podria 
esperar de Junts. Jo ara me’ls 
conec bé, i tampoc els defini-
ria com de dretes, però sí que 
és veritat que nosaltres ide-
ològicament hauríem d’estar 
més a prop d’Esquerra. Jugar 
a dues bandes és molt difí-
cil, no es pot, però intentem 
acostar posicions i fer-ho tot 
de la millor manera possible.  

A l’equip de govern són 
set regidors de Junts i els 
dos de PeM. Treballen bé 
plegats?

Sí, molt. Viure una situació 
de crisi com aquesta fa que 
encara t’uneixis més. Som 
grups diferents i a vegades 
tenim posicions distants, 
però l’important és saber tro-
bar l’entesa.

En quins temes els costa?
El de les Adoberies ha 

generat tensions.
Per què? 

Nosaltres volem deixar als 
nens i nenes un municipi 
amable, on hi hagi verd. Cre-
iem que no s’han d’urbanit-
zar zones noves, sinó cons-
truir als solars buits de dins 
del poble. Quan es va aprovar 
el projecte de les Adoberies 
les lleis no eren les mateixes 
que actualment. Jo espero 
que no tiri endavant, però –si 
ho acaba fent– ens hem d’as-
segurar que almenys com-
pleixi la normativa. No vèiem 
la necessitat de començar a 
edificar de pressa i corrents 
per ves a saber què.

I vol dir que Junts sí? 
En el pla personal, jo li vaig 

dir a l’alcalde que entenia 
que ell havia de defensar la 
família, que per mi també és 
el primer. 

Però precisament per 
aquesta relació de paren-
tesc Marc Verdaguer no ha 
participat en el debat sobre 
la urbanització d’aquest 
sector...

És veritat, però això no 
treu que la seva família és 
una de les que té interessos 
en aquests terrenys. No dic, 
ni he dit mai, que les coses 
s’hagin fet de manera il·legal, 
sinó que es volia començar 
les obres abans que es redac-
tés el POUM perquè hi ha el 
risc d’haver de canviar el pro-
jecte. Els promotors estaven 
en tot el seu dret d’intentar-
ho i nosaltres, en el de bata-
llar perquè no fos així.

Es van arribar a plantejar 
desfer el pacte de govern?

Algunes veus de l’assemblea 
eren partidàries de no conti-
nuar, però tant l’Ignasi com 
jo [els dos regidors de PeM] 
teníem clar des del principi 
que ens presentàvem per 
fer feina. La millor manera 
d’aconseguir-ho és estant al 
càrrec d’una regidoria.

Com definiria la relació 
que tenen amb CPF-ERC?

Al principi, no gaire bona, 
però ara ha millorat. Crec 
que les persones ens hem 
de conèixer, parlar, i així ho 
hem anat fent. 

Als plens els marquen de 
prop. Els fa patir?

Quan ets novell, pateixes 
per qualsevol cosa. Ara ja no, 
perquè tu has d’estar con-
vençut de la feina que fas. 
També és veritat que moltes 
vegades Junts i ERC par-

len del passat, i ho entenc, 
perquè el passat duu conse-
qüències actuals, molt aviat 
es veurà amb sentències que 
han de caure, però hi ha un 
moment que val la pena fer 
un tall, deixar-lo enrere i 
començar a treballar plegats 
per un futur millor.

Se senten incòmodes quan 
es debat sobre temes de fa 
dos, tres o fins i tot quatre 
mandats?

Més que incomoditat, sen-
tim desconeixença. Els que 
juguen el partit de tennis són 
ells dos. Nosaltres intentem 
que com a mínim no ens 
toqui cap pilota.

Vostè està al capdavant 
de la Regidoria de Comerç. 
Sobre la ubicació del mercat 
dels diumenges ja no hi ha 
debat?

Abans el mercat era més 
extens, ara l’hem reestruc-
turat i hem alliberat alguns 
carrers aprofitant l’interior 
de la plaça. La ubicació crec 
que és la correcta, perquè el 
mercat està pensat sobretot 
per donar vida al poble i al 
seu comerç. Desplaçant-lo, 
aquesta raó de ser desaparei-
xeria. 

Hi ha més o menys quei-
xes dels veïns?

N’hi ha moltes menys, per-
què s’han tret parades d’un 
carrer amb força edificis, 
però ara també n’arriben 
d’altres veïns. Jo ho entenc, 
però també els demano paci-
ència i comprensió: és un 
matí a la setmana. Abans es 

començava a muntar vora les 
6, ara no és fins a quarts de 
8... Els paradistes també han 
patit molt amb la pandèmia i 
penso que, dins de certs mar-
ges, hem de ser benevolents 
i donar-los un cop de mà 
perquè es puguin guanyar la 
vida.

El mercat dels diumenges 
és el principal maldecap de 
la seva regidoria?

No especialment. M’he 
ocupat, més que preocupat, 
d’aquest tema. El que no em 
plantejo de cap manera és 
canviar el mercat d’ubicació 
sense que hi hagi acord entre 
els comerciants. Els últims 
mesos sí que he patit per ells, 
per la restauració... Nosaltres 
hem fet tot el que hem pogut, 
però parlem d’una pandèmia 
d’àmbit mundial que supera 
l’abast dels municipis. 

L’obertura de la vari-
ant, aquest 2021 farà cinc 
anys, ha restat clientela a 
Calldetenes?

No ho crec, el que és fidel 
segueix venint-hi. Ara farem 
una remodelació per huma-
nitzar el carrer Gran, perquè 
els veïns visquin millor, per-
què la gent tingui més ganes 
de passejar i entrar a les 
botigues, a fer un cafè... Ini-
cialment vindran uns mesos 
d’obres, i això vol dir malde-
caps, però després millorarà 
molt i confiem que això tam-
bé servirà per atreure com-
pradors de fora del poble.

Som gairebé a l’equador 
del mandat. Es tornarà a 
presentar?

A mi m’agradaria, és 
molt gratificant treballar 
pel poble on vius. De totes 
maneres, el nostre és un grup 
assembleari, obert... Si algú 
es veu amb més força i creu 
que pot aportar més que jo, 
no dic ni fer-ho millor ni pit-
jor, li donaré suport. 

El repte que es marca 
d’aconseguir un govern 
d’unitat és ambiciós.

Si nosaltres podem ser la 
cola que enganxi això, que 
hi comptin. El que està clar 
és que és impossible de tirar 
endavant si no es deixen 
enrere coses del passat.

Fa poc que acaba de publi-
car un llibre. Quan troba 
temps per escriure?

Sempre m’ha agradat, però 
el confinament m’ha ajudat 
a acabar de treure la vena 
artística. El llibre és una fic-
ció humorística i m’ha donat 
l’oportunitat de viure un 
Sant Jordi únic. Sentir-me 
protagonista inesperat d’una 
diada tan especial va ser molt 
maco.

El vam veure signant lli-
bres. Millor que documents 
de l’Ajuntament?

No comparis... M’ho vaig 
passar molt bé. Em deien 
que per què feia dedicatòries 
tan llargues, però crec que 
és el mínim després d’haver 
tret un llibre i que la gent es 
molesti a comprar-lo.

“Jugar a dues 
bandes no es 

pot, però sí que 
intentem acostar 

posicions”  

“Desplaçant 
el mercat del 

centre del poble 
desapareixeria la 
seva raó de ser”
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Tot i que la pandèmia va 
limitar la mobilitat durant 
bona part de l’any 2020, un 
total de 259 osonencs i 30 
ripollesos van marxar a viure 
a l’estranger. Actualment 
hi ha 5.726 osonencs i 777 
ripollesos inscrits a les ofici-
nes consulars i això suposa 
que en els últims dotze anys 
el nombre de persones que 
viuen fora s’ha multiplicat 
per cinc i s’ha duplicat, res-
pectivament. L’èxode va anar 
en augment durant la darrera 
dècada coincidint amb la crisi 
econòmica iniciada durant el 
2008 i va tenir el pic més alt 

entre els anys 2015 i 2016. 
Des de llavors, s’ha alentit 
el creixement del nombre de 
residents a l’estranger. La 
tendència és gairebé calcada 
a la del conjunt de Catalunya 
(amb un total de 340.514 per-
sones residint a l’estranger a 
1 de gener de 2021 i amb una 
variació anual del 2,8%, la 
més baixa des de 2009).

L’explicació a la tendència 
a marxar és clara. Amb una 
taxa d’atur que fregava gai-
rebé el 20% i que castigava 
especialment els més joves 
que es volien incorporar al 
mercat laboral, la situació va 
empènyer a molts d’ells –amb 
formació acadèmica, idiomes 
i alguns amb experiència 
amb estades a l’estranger– a 

buscar oportunitats a fora, 
segurament a països amb 
més llocs de treball qualifi-
cats. També hi ha persones 
immigrants que van arribar 
pocs anys abans a Catalunya 
i que davant la pèrdua de 
la feina van canviar de país 
malgrat haver aconseguit la 
nacionalitat espanyola. En els 
últims cinc anys s’ha alentit 

el creixement del nombre de 
persones que marxen a viure 
a l’estranger. Segurament per 
una lenta recuperació econò-
mica. Quan les administraci-
ons començaven a treballar 
per recuperar part del talent 
fugit durant la crisi, caldrà 
veure l’impacte que tindrà 
el coronavirus. Si les conse-
qüències en l’economia cata-
lana i espanyola són superiors 
a les d’altres països europeus, 
tal com totes les dades apun-
ten, podria suposar de nou 
un augment. Encara és d’hora 
també per analitzar si la pan-
dèmia pot haver provocat un 
fre a la mobilitat per la sensa-
ció general d’inseguretat.

‘La pell de Barrabàs’, un llibre honest

La pandèmia i l’augment 
de residents a l’estranger

Hom té els seus costums, manies, 
aficions. Una de les meves és lle-
gir diversos llibres alhora. Actual-

ment, Terres de lloguer, d’Antoni Pladevall; Napo-
leó, la revolució i els catalans, d’Antoni Gelonch; 
La penúltima bondat, de Josep M. Esquirol, i 50 
discursos que canviaren el món. Els “Ich bin ein 
berliner”, de JFK; “I have a dream”, de M. L. King, 
o “Lluitarem a les platges, a les ciutats... mai ens 
rendirem. Només puc prometre sang, suor i llà-
grimes...”, de Churchill. Salto d’un a l’altre segons 
l’estat d’ànim, suposo, però quan un m’apassiona, 
m’atrapa, me’l cruspeixo d’una tirada del pròleg 
a l’epíleg. Altrament amb la mania de fullejar un 
llibre abans d’adquirir-lo, no en compro mai per 
Sant Jordi, et si omnes ego non, m’atabala haver de 
decidir amb rapidesa o que els famosos televisius 
siguin els tops en vendes.

L’endemà de la diada dels llibres i la rosa, a l’anar 
a comprar la premsa, vaig tenir la sort de fixar-me 
en La pell de Barrabàs, de Miquel Codina i Genís. 
Breu fullejada i meu. No es tracta d’una novel·la 
històrica sobre Barrabàs, el malfactor indultat 
per un Pilat representant d’un imperi romà amb 
expansió. Quin contrast amb el decadent Estat 
espanyol que no ens pot indultar els nostres nou 
herois. Ja ho definia Machado: “Castilla imperial / 
antaño dominadora / envuelta en sus andrajos / des-
precia cuanto ignora”. Tampoc es tracta d’un thri-
ller policíac on un assassí en sèrie desulla les seves 
víctimes.

És un llibre sobre empresa, del sector dels ado-
bers, i també un llibre humanista. Començat el dis-
sabte a la tarda, el vaig acabar de tirada just quan 
el Reial Madrid acabava d’empatar a Valdebebas 
amb el Betis. Pròleg d’un cap de setmana culer glo-
riós, amb la victòria a Vila-real i la desfeta de l’Atlé-
tico a San Mamés. Vull dir amb això que va entrar 
en la categoria dels que m’atrapen i sedueixen.

Empresarialment, detalla el fet impressionant 
que els adobers osonencs, els Colomer, Genís, 
Codina, etc., foren una potència mundial, eren 
els capdavanters, i això fruit d’una llarga tradició 
i del seu enginy, quan Vic només disposava d’un 
minso Gurri (amb el torrent de Sant Jaume i el 
Mèder), amb un cabal regular molt escàs, per a una 
indústria intensiva en l’ús de l’aigua. Demostra la 
importància que una societat tingui un bon ventall 
d’emprenedors. Malgrat que duri poques generaci-
ons, en el cas del llibre dues, tot el seu know how i 
aquesta riquesa creada suren pel territori. La soci-
etat pot perfectament suportar uns enriquiments 
individuals temporals pel bescanvi dels beneficis 

compartits. (Només en la globalització, les capda-
vanteres Apple, Amazon… que eludeixen tots els 
impostos que poden, no fan servei a la societat.) 
Els que la creen aquí o fora però viuen i tributen 
entre nosaltres ens beneficien. Que visquin un xic 
millor que la majoria és suportable fins i tot en 
països de la Contrareforma com el nostre, on l’en-
veja secular supera l’admiració pels seus emprene-
dors triomfants que tenen els països d’arrels pro-
testants com els anglosaxons.

Osona ha de gaudir dels seus emprenedors, ara 
importants en el sector alimentari, no cal dir noms, 
i aprofitar-nos de tot el que creen i ens reboten, via 
feina directa, indirecta, impostos, etc. No s’empor-
taran res. Estem lluny dels temps dels faraons que 
es feien enterrar amb totes les seves riqueses, i que 
malgrat que les precaucions també eren espoliades, 
com demostra la darrera fal·lera dels egipcis per 
tornar a atraure turistes, al mostrar noves tombes.

També el llibre exemplifica que mentre que el 
gran tèxtil va morir a les seves ribes del Ter i 
Llobregat, al no suportar la competència dels paï-
sos productors del cotó i els seus costos baixos, els 
adobers, visionaris ells, es llançaren al món on hi 
havia la seva primera matèria, les pells, subproduc-
tes dels escorxadors no oblidem, i també uns rius 
cabalosos i costos laborals i exigències mediam-
bientals més baixos, i voltaren per la Xina, el Bra-
sil, Mèxic, Nigèria, etc., amb el farcit de vivències, 
anècdotes i maldecaps que això comportava. Final-
ment també van caure, però no sense haver fet tots 
els esforços possibles. Del potent sector ara resten 
unes poques empreses talentoses, com Adobinbe a 
Móra d’Ebre o Joan Colomer a Centelles.

Humanisme en el llibre i el seu autor. Quan parla 
bé d’una persona, sigui client, rival o col·laborador, 
la cita pel seu nom, mentre que quan no ho pot fer, 
només indica el seu càrrec. Mai fa sang ni passa 
comptes amb ningú. I la cloenda és tendra, impres-
sionant. El capítol “Final de trajecte” passa a ser un 
dietari de l’agonia de l’empresa, on sura el dolor 
d’haver de tancar, d’haver de tractar amb els sin-
dicats, interessats representants dels treballadors 
fins fa poc membres del mateix projecte que s’es-
vaeix. On traspua, es nota, un doble sentiment. 
Una certa culpa de l’autor per deixar la seva filla 
que entomi tot el procés amb tot el que comporta, 
però també una admiració i agraïment pregons per 
com se’n surt finalment.

No recordo haver parlat mai amb el Sr. Codina, 
potser només ens saludàrem en algun acte de la 
Cambra i prou. Però no em faria res una trobada 
amb ell a s’hora baixa, ben segur duraria fins a 
mitjanit. Podríem aprofundir en les anècdotes del 
llibre, el soci xinès trompa a quatre grapes per la 
fàbrica, l’armeni dels nou idiomes, les amenaces 
de la màfia napolitana, la trobada inesperada en 
un ascensor del Brasil, sense fires pel mig només 
negocis, dels magnats de la pell vigatana, els Colo-
mer, Genís i Codina. També del nostre Barça, de 
quan Pep Guardiola els anunciava les jaquetes que 
servien per treure estoc de pells sabateres sense 
comprador possible, de com van estar a punt d’in-
tervenir en el fitxatge del Ronaldo brasiler, el bo. 
Nogensmenys si la nit no tingués lluna ni núvols, 
al sortir podríem cloure amb el darrer vers de 
Dante a La Divina Comèdia, on va deixar escrit: “E 
quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Josep Pujadas Gil  
Enginyer industrial

Adobers com els Colomer, 
Genís o Codina van ser una 
potència mundial, quan Vic 

només disposava d’un minso 
riu, amb un cabal regular molt 

escàs, per a una indústria 
intensiva en l’ús de l’aigua
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Als anys seixanta hi va haver l’erup-
ció de moltes urbanitzacions en els 

diferents municipis, especialment de l’entorn de la 
província de Barcelona, Girona i Tarragona. Centelles 
evidentment no va ser menys i el 30 de gener de 1959 
la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivien-
da de Barcelona. Urbanismo Provincial va fer arribar 
una carta a l’alcalde demanant informació sobre les 
operacions de venda de parcel·les i indicis d’edificaci-
ons sobre un polígon sense pla d’ordenació aprovat. 

Aleshores es va crear una comissió de diversos 
propietaris sota la direcció del senyor Codina, que 
era una persona que tenia una gestoria a Barcelona, i 
es van començar a fer els passos per tirar endavant la 
inscripció dels terrenys i marcar els carrers d’aques-
ta zona, que la van anomenar Sant Pau. 

A l’anar-se venent els terrenys es va arribar a un 
acord amb l’Ajuntament que l’aigua se la posarien 
ells i així van crear una cooperativa per gestionar-
se l’aigua corrent i instal·lar la xarxa que van anar a 
buscar al Rosell, i van arribar a un acord amb l’em-
presa d’aigües per tal que la cooperativa seria el 
representant de la zona. Aquesta construcció la van 
pagar els veïns. 

No va ser fins al 1996 que, donat que hi havia mol-
tes avaries perquè hi havia aforaments per contro-
lar el consum de l’aigua, l’Ajuntament va instal·lar 
comptadors a totes les finques i per tant ja hi hauria 
el contacte directament amb la companyia d’aigües, 
tot i que la cooperativa continua en funcionament. 

L’any 2000 es va fer la connexió amb la portada 
d’aigües d’Osona sud, ja que per Sant Pau passava 
una canonada amb alta que portava l’aigua del Ter a 
Aiguafreda i Sant Martí, per tant s’hi va fer una con-
nexió directa i es va donar aigua a tota la urbanitza-
ció a través d’Osona sud. No es va fer cap claveguera 
per a aigües brutes, sinó que cadascú s’havia de crear 
la seva pròpia fossa. 

El 1974 l’Electra Municipal va portar l’electricitat 
des de dalt el Cerdà, va baixar una línia de 25.000 
volts del Cerdà fins a una plaça que hi ha a Sant Pau 
que després es va fer arribar a 220 volts a les parcel-
les que així ho demanaven. 

Quan es va passar la fibra òptica per tot Centelles, 
també es va passar per Sant Pau el 2015 instal·lant 
la fibra pel tub on abans circulava l’aigua del Rosell 
fins a Sant Pau; així, des d’aquell moment tenen 
electricitat, fibra òptica i aigua corrent. 

El pla general de 1983 establia que el pla parcial 
era de compensació. Per tant, vol dir que els propie-
taris s’havien de fer el pla parcial, el projecte d’urba-
nització i les obres i repartir-s’ho, creant una junta 
que dirigia tot aquest procés. Aleshores, quan la jun-
ta va haver contractat un arquitecte i un advocat per 
tirar-ho endavant, es va fer una assemblea en la qual 
vaig participar com a alcalde de Centelles, i en què la 
gent es va rebotar contra la junta. Aleshores aquesta 
junta va reunir-se amb l’Ajuntament i em va dema-
nar, com a alcalde, que en comptes de compensació 
passés a cooperació, que vol dir que és el mateix, 
però que ho gestiona el mateix Ajuntament, i el 59% 
dels propietaris van presentar un escrit demanant el 
canvi i comprometent-se a participar amb totes les 
despeses que això comportava. L’Ajuntament el 19 
de maig de 2006 va aprovar per ple el canvi de com-
pensació a cooperació i el 28 de setembre de 2006 
l’Ajuntament va encarregar la redacció del projecte 
de reparcel·lació conjuntament amb la redacció del 
pla parcial a l’empresa J. M. A Professionals Associ-
ats, SL.

El pla parcial va tenir moltes dificultats per a un 
sector de veïns. Es va aprovar el pla, però dos veïns 
van presentar un recurs de reposició que l’Ajun-
tament va desestimar. Després, el 21 d’octubre de 
2010 els mateixos veïns van presentar un recurs 
contenciós administratiu contra la resolució del 

Decret 194/2010. L’1 d’agost de 2011 es va inscriure 
la reparcel·lació del pla parcial al Registre de la Pro-
pietat.

El 19 de març de 2012 el Jutjat contenciós admi-
nistratiu núm. 1 de Barcelona desestima el recurs 
contenciós administratiu presentat pels dos veïns 
propietaris. Aleshores els dos propietaris interpo-
sen recurs d’apel·lació contra el pla parcial i el 31 
de març de 2015 el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, sala contenciosa administrativa, secció 
tercera, revoca la sentència anterior i declara nul de 
ple dret el projecte de reparcel·lació, en considerar 
que el pla parcial no era executiu per l’article 87.8 
del Decret legislatiu 1/2005, que obligava a fer el 
projecte d’urbanització en un any. Aquest apartat 
87.8 en aquest moment està derogat pel mateix orga-
nisme perquè és quasi impossible poder fer tot el 
procés en aquest termini. 

El 30 d’abril de 2015 l’Ajuntament torna a apro-
var inicialment el pla parcial. El 14 de juliol de 2016 
la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central 
aprova definitivament el pla, que és igual que l’an-
terior, solament hi ha una modificació de parcel·les 
amb els terrenys propietat d’Adif. Això representa 
que l’àmbit del pla parcial va passar de 156.701,32 
metres quadrats a 153.314,41, la qual cosa implica 
l’ordenació de zones verdes i equipaments però no 
implica modificació de terrenys de les parcel·les pri-
vades resultants.

El projecte d’urbanització dels carrers puja a 
5.254.715,94 euros més IVA i s’ha dividit en tres 
fases. En la primera, s’han començat les obres el 6 
d’abril de 2021, que consisteixen en el sanejament, 
les clavegueres i aigües pluvials, i puja a 1.579.454,37 
euros més IVA; la segona fase és fer els carrers de la 
xarxa viària de l’amplada que diu el pla, i la tercera 
fase són la resta d’obres d’urbanització. 

Des del moment de l’aprovació del pla parcial es 
poden inscriure les finques que es van creant, no 
solament la parcel·la, sinó les edificacions que hi ha. 
En definitiva, s’ha tardat molts anys, però finalment 
es va legalitzant. També cal dir que tot el rebuig que 
hi va haver per una part de veïns, al veure que les 
coses legalment s’han fet i que ara s’està executant 
el projecte d’urbanització, al final hi ha un consens 

quasi unànime que es faci i tothom ha empleat de 
quina manera pot anar pagant tota aquesta urbanit-
zació. En tot això ha tingut molta importància el fet 
que durant tots aquests anys hi ha hagut un mateix 
equip de govern, que ha anat assumint i resolent tots 
aquests problemes.

Sant Pau ha estat una urbanització que inicialment 
era de gent de Barcelona, essencialment treballa-
dora, que comprava el terreny i que de mica a mica 
s’anava fent una casa o petita edificació per venir-hi 
a passar uns dies. A partir de l’aprovació del pla par-
cial va anar agafant un altre caire, en què la gent va 
anar fent les edificacions ben fetes i ja és una urba-
nització on hi ha famílies diverses, amb la residència 
fixa i que hi viuen tot l’any, de manera que actual-
ment hi ha 27 persones empadronades i 36 habitat-
ges fets. 

Aquest pla parcial està format per 109 parcel·les, 
que si se segreguessin d’acord amb la parcel·la míni-
ma n’hi podrien arribar a haver 170. La parcel·la 
mínima és de 400 metres quadrats, amb una façana 
de mínim 15 metres. 

També cal dir que com tot pla parcial hi ha 
15.391,22 metres de zones lliures i verdes, 8.500 
metres en equipaments, i els solars per fer edifica-
cions públiques que s’han de fer dins el nucli urbà 
donat que trencaria les característiques d’aquesta 
zona. En total, de sòl públic n’hi ha 46.881,87 metres, 
que representa un 30,58%, i el sòl privat residencial 
són 106.433,01, que és el 69,42%. La superfície total 
del pla parcial és de 153.314,88 metres. 

El 24 de febrer de 2021 se’n va adjudicar la primera 
fase a l’empresa Deumal per un import d’1.277.810 
euros més IVA.

Com podem observar, una urbanització d’aques-
tes característiques, que al país n’hi ha moltíssimes, 
hem tardat 56 anys a fer-la ben feta. Fet que posa de 
manifest les dificultats que hi ha quan has d’urba-
nitzar una zona on ja han estat marcats els terrenys 
com a parcel·les que tenen propietari. Això vol dir 
que no és el mateix agafar tota una zona no urbanit-
zable on no hi ha cap mena de construcció i fer-ne 
el planejament, la qual permet fer totes les coses i 
desenvolupar-ho, o fer la legalització amb aquestes 
característiques. Precisament per això la zona d’ha-
bitatges protegits que qualsevol pla parcial exigeix 
per llei, els veïns han hagut de contribuir amb diners 
per tal de poder fer aquesta compra al nucli urbà i 
així traslladar aquests habitatges que haurien hagut 
d’anar allà, al poble.

En definitiva, aquesta és la història d’una urbanit-
zació com moltes que hi ha al territori fent els pas-
sos necessaris per tal de fer un nucli urbà d’acord 
amb la normativa urbanística del país. I això ha estat 
possible gràcies a aquest equip de govern durant els 
últims 25 anys.

Miquel Arisa Coma  
Alcalde de Centelles de juny de 1995 
a juny de 2019

La complexitat d’urbanitzar Sant Pau

Aquesta és la història d’una 
urbanització, com moltes que 

hi ha al país, que va néixer  
als anys seixanta i que s’ha 
trigat gairebé sis dècades a 

posar-hi ordre
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ELS MILLORS SEMINOUS AMB TOTA LA GARANTIA I CONFIANÇA DE LA XARXA PEUGEOT OCASIONES DEL LEÓN

www.vicauto.info

QUI VA DIR QUE LES SEGONES PARTS MAI SÓN BONES? VEHICLES DEMOS/KM0/VO

PEUGEOT 2008 DIèSEL
50.000 kM 1.600 CC 100 Cv
Any 2018 13.500

PARTNER ELèCTRICA
25.000 kM
Any 2017           21.900 

PARTNER  ACCESS DIèSEL
1600 BhDI 75 Cv 27.000 kM              
Any 2018           11.500 

PARTNER ADvENTURE
1600 BhDI 100 Cv 105.000 kM
Any 2018 12.500

PARTNER FURGO
1600 BDhI 75 Cv 86247 kM
Any 2017 9.500
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Entre tots ho hem aconseguit, ja està 
mort. Com deia l’edició de dilluns 26 
d’abril d’EL 9 NOU, el primer equip 

del Club Patí Vic ha perdut l’OK Lliga després de 30 
anys consecutius a la màxima categoria.

Les darreres assemblees demostraven la fractura 
social de l’entitat. Tothom anava a la seva. Els usua-
ris, la majoria dels socis usuaris de les instal·lacions, 
no en volien saber res, de l’hoquei. Per ells, el més 
important era disposar de totes les comoditats per 
a la pràctica de l’esport individual. Lamentaven, de 
fet a tots ens sabia molt greu, que els vestidors no 
estiguessin en condicions, ni que el gimnàs no dispo-
sés de més màquines, volien moltes altres coses. De 
fet, ho volien tot i si per tenir-ho tot calia escapçar el 
pressupost de l’hoquei (del primer equip d’hoquei) 
es feia i ja està. Un soci va arribar a demanar, en ple-
na assemblea, la instal·lació d’una rampa per accedir 
als vestidors per si un dia la seva dona tenia una cri-
atura i havia d’anar als vestidors amb el cotxet.

Els partidaris de l’hoquei no entenien massa 
bé com algú que es va fer soci del Club Patí Vic no 
entenia que l’hoquei era l’essència de l’entitat, el 
motor que va promoure les instal·lacions poliespor-
tives. Però l’altre problema era dels socis que dona-
ven preferència a l’hoquei, aquests no van escollir 
el bon camí; de fet, no van escollir cap camí, perquè 
els uns volien anar cap a un cantó, mentre que els 
altres apuntaven en sentit contrari. Ningú va voler 

entendre que el que estava en joc era el futur de l’en-
titat. El resultat estava cantat: els uns que no volien 
hoquei en una entitat d’hoquei i la intransigència 
dels que volien hoquei ho va destrossar tot.

Legalment van desvincular els equips d’hoquei 
d’un Club Patí en quedar demostrada la inviabili-
tat de l’entitat com a tal, però aquesta no és la solu-
ció. El Club Patí Vic va construir unes instal·lacions 
esportives per edificar el seu futur. La pregunta és, 
avui, sense instal·lacions el Club Patí té futur? Els 
uns perquè no poden i els altres perquè no volen ha 
arribat al final, la pèrdua de la Divisió d’Honor del 

primer equip ens demostra que s’ha acabat, però el 
més lamentable és que alguns, molts, d’aquells que 
durant dècades es manifestaven incondicionals del 
Patí Vic, avui manifesten indiferència i directament 
satisfacció per un final que segons afirmen estava 
cantat, encara tenen la barra de dir. La majoria dels 
socis han fugit, no s’han donat de baixa, han fugit, 
aquell soci que volia la rampa per si la seva dona 
tenia un dia un fill ignoro si és pare, però segur que 
ja no és soci.

I ara què fem? Ens queda el consol de recordar 
el passat (és ben poca cosa en el món de l’esport) 
o tenim l’opció d’oblidar-nos d’una part de la nos-
tra història. Haurem de deixar enrere les matinals 
històriques, amb el pavelló ple i competint amb els 
millors. No ens oblidarem dels molts jugadors de 
nivell que han vestit els nostres colors. Evocarem les 
victòries de Copa, les finals que ens van permetre 
deixar una bona imatge a Europa, recordarem els 
partits contra el Liceu i no cal dir que contra el Bar-
ça. Fins i tot trobarem a faltar els insults dels blanc-i-
blaus de Sant Hipòlit. Els Vigatans 1705, essent més 
o menys colla, han estat al costat de l’equip fins al 
final.

Ens quedarà l’opció de portar els fills i els nets a 
jugar a l’hoquei de base. Qui sap si algun dia una 
gran persona decideix que sí, que hi ha joves amb 
ganes i que l’equip pot tornar. Aquells que no podran 
tornar són els que ara s’han girat d’esquena, els que, 
tenint els mitjans, no han volgut salvar l’equip. Que 
es quedin a casa amb els seus prejudicis i el seu odi 
no fos que tornessin amb ganes de tornar a enviar 
l’equip pel pedregar.

Lluís de Planell  
Periodista
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I què en fem, del Club Patí Vic?

    PUBLICITAT Borsa de motor
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En memòria de Jaume Maspons i Safont
Premi narrativa curta 

1. El premi de narrativa curta La Gralla-
EL 9 NOU es concedirà al millor relat 
de temàtica lliure.

2. El premi és obert a autors nascuts o 
residents a les comarques d’Osona, el 
Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental, 
més grans de 18 anys. Cada autor 
podrà participar al concurs amb una 
sola obra, d’autoria individual.

3. Els treballs hauran de ser inèdits i 
escrits en llengua catalana. Les obres 
no podran haver estat premiades 
anteriorment, ni estar pendents de la 
resolució d’altres certàmens.

4. L’extensió no excedirà el nombre 
mínim de 9.500 caràcters i màxim 
d’11.500 caràcters, espais inclosos.

5. Els premis seran de 500 euros per al 
guanyador del primer premi, 300 per al 
segon premi i 200 per al tercer premi.

6. Els relats guanyadors dels tres premis 
i una selecció dels altres set millors 

que s’hagin presentat, a criteri del 
jurat, seran publicats per EL 9 NOU 
d’Osona-Ripollès i EL 9 NOU del 
Vallès Oriental en les seves edicions 
de divendres, del 2 de juliol al 3 de 
setembre d’enguany. La participació 
al premi comporta la cessió dels drets 
de publicació de l’obra al convocant. 
Un cop emès el veredicte del jurat, els 
autors premiats i seleccionats hauran 
d’enviar el seu relat en format digital i 
no podran renunciar a la publicació.

7. Les narracions s’hauran d’enviar per 
correu electrònic a <marqueting@vic.
el9nou.com> indicant que és per al 
Premi de Narrativa Curta La Gralla-
EL 9 NOU. S’hauran d’enviar dos 
documents diferents. El primer serà la 
narració, a l’encapçalament hi ha de 
constar el títol. En el segon document, 
hi haurà d’haver el títol de la narració 
i les dades personals: Nom i cognoms, 
adreça, població i telèfon.

8. El termini d’admissió de treballs acaba 
el dia 2 de juny de 2021.

9. El jurat del premi estarà format per 
persones del món de les lletres de 
reconeguda vàlua en l’àmbit territorial 
del premi.

10. El veredicte del jurat es farà públic a 
través del diari EL 9 NOU i del web 
EL9NOU.CAT el dia 28 de juny de 
2021.

11. Els autors dels relats seleccionats 
es comprometen a aparèixer a EL
9 NOU amb fotografia i amb el seu 
nom i cognoms, i en cap cas sota 
pseudònim.

12. Tant el convocant com el jurat del 
premi es reserven el dret de resoldre, 
segons el seu bon criteri, qualsevol 
cas no previst en aquestes bases.

13. La participació en el premi implica 
l’acceptació íntegra de les bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven.

Dilluns, 3 de maig de 202114

La Unió Europea ja ha decidit com 
afrontar la recuperació dels efec-

tes de la pandèmia i tant el Marc Financer Pluria-
nual 2021-2027 com el Pla Europeu de Recupera-
ció (Next Generation EU) van directament dirigits 
a transformar l’economia, reforçar el mercat únic i 
impulsar la doble transició ecològica i digital.

En aquest pla es preveuen ajuts i reforços per a 
projectes amb un alt component tecnològic: l’im-
puls a l’energia verda, la indústria 4.0, la digita-
lització de les empreses, l’aposta per l’economia 
circular i la recuperació de materials... En tots, 
l’enginyeria, la tecnologia i les millores tecnolò-
giques hi tenen una presència i un protagonisme 
medul·lar. Europa ens indica que situar de nou 
la indústria al centre de la recuperació econòmi-
ca assegurarà resiliència i progrés al conjunt de la 
societat.

Per poder complir amb aquests projectes tecno-
lògics, a les empreses faran falta professionals ben 
preparats, que tinguin coneixements i competènci-
es posades al dia. Professionals als qui com a soci-
etat hem dedicat temps i recursos per formar-los i 
als qui hem d’oferir un bon reconeixement social i 
un bon salari.

Aquest punt desgraciadament és un tema estruc-
tural al nostre país: hi ha un baix reconeixement 
de la societat als professionals que li aporten més 
valor. I s’ha pogut veure i posat dramàticament de 
manifest el cas dels professionals sanitaris o dels 
nostres enginyers. 

Segons l’Observatori de l’Enginyeria, a Catalunya 
el salari mitjà d’un enginyer o enginyera és un 20% 
inferior al de França o un 33% menys que a Alema-
nya. 

Per desgràcia, aquestes xifres no s’estan corre-
gint. I les diferències són molt més rellevants si 

parlem dels salaris entre els més joves i els projec-
tes que els oferim, quan tot just comencen amb la 
seva entrada al món laboral.

És necessari aturar aquesta tendència. No ens 
podem permetre el luxe de continuar sent, com 
afirmava en un article de fa uns mesos l’enginyer i 
escriptor Xavier Roig, un país low cost.

Una part important de l’esforç formatiu que rea-
litza la nostra societat als nostres joves, dotant-los 
d’un gran talent, és aprofitada per d’altres països, a 
l’haver de marxar a l’estranger una part important 

dels nous titulats per una inacceptable incapacitat 
d’oferir-los projectes professionals interessants i 
que estiguin reconeguts.

Ara és el moment d’aprofitar aquests ajuts i de 
donar suport a la nova indústria, als sectors indus-
trials que han estat el pilar de l’economia catalana 
cada vegada que, des de mitjans del segle XIX, hem 
fet un pas sòlid endavant. I també és moment de 
donar reconeixement a tots aquells professionals  
que són necessaris per a la recuperació del sector. 

És el moment d’adoptar una forta cultura on 
innovar i desplegar tecnologia estigui prestigiat i 
reconegut, encoratjant els nostres joves a ser part 
i a contribuir des d’aquí a un millor futur. Ens ho 
devem. Els hi devem.

Salvador Arqué  
Pres. Demarcació de la Cat. Central 
d’Enginyers Industrials de Catalunya
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Professionals més reconeguts

no ens podem permetre el 
luxe de continuar sent un país 
‘low cost’: el salari mitjà d’un 

enginyer a catalunya és un 
33% inferior que a Alemanya



ECONOMIANOU9EL Dilluns, 3 de maig de 2021 15

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

La presentació es va fer a la piscina de Manlleu, un dels espais on la nova empresa fa el servei de neteja

Neix a Manlleu una empresa per 
reduir la llista d’atur estructural

Impulsada per TAC Osona i l’Ajuntament, ja té contractades 15 persones per a serveis de neteja

Manlleu

EL 9 NOU

Fa poc més d’un any, just 
abans de l’esclat de la pan·
dèmia, va néixer TAC Osona 
Empresa d’Inserció, SL, 
derivada del mateix TAC 
Osona i que compta amb 
l’impuls de l’Ajuntament de 
Manlleu. Divendres se’n va 
fer la presentació pública a 
Manlleu, d’on són 12 de les 
15 persones que té contracta·
des. Tal com va dir l’alcalde 
de Manlleu, Àlex Garrido, 
Osona, “malgrat tenir un 
percentatge d’atur menys 
elevat que d’altres, té un 
atur estructural important”. 
Tot plegat deriva de la Xarxa 
d’Economia Social i Solidà·
ria. Com va explicar Ricard 
Gorgals, director de l’Àrea 
Empresarial de Sant Tomàs 
i TAC Osona, “es va crear la 
consciència d’aquest atur 
estructural” i es va optar per 
crear una empresa que doni 
oportunitats a aquestes per·
sones. Chus Cordero, respon·
sable de la Unitat de Suport 
a l’Activitat Professional, va 

remarcar que són persones 
“en procés d’inserció, ja que 
aquesta empresa el que fa és 
de pont cap a la inserció a les 
empreses ordinàries”. 

Tot i que TAC Osona, com 
va explicar el vicepresident 
primer de la Fundació TAC 
Osona, Bernat Prat, ja té 

la funció de donar feina a 
persones amb discapacitat 
“fonamentalment intel·
lectual”, la nova empresa, 
dedicada al servei de neteja 
i el manteniment d’instal·
lacions, permet “contractar 
persones en llocs que a 
vegades no es poden cobrir 

amb persones amb discapa·
citat i així sumem diferents 
talents”. Es tracta d’una 
“doble oportunitat”, segons 
el regidor de Promoció Eco·
nòmica, Eudald Sellarès, i 
el de Serveis Socials, Pere 
Compte, que és alhora mem·
bre del patronat de Sant 

V
IC

EN
Ç

 B
IG

A
S/

A
R

R
A

N
 O

SO
N

A

A l’esquerra, l’acte organitzat divendres per la CGT i a la dreta, la concentració de dissabte, que no es va poder celebrar com estava previst per culpa de la pluja

Vic

EL 9 NOU

Unes desenes de treballadors 
es van mobilitzar per recla·
mar els seus drets amb motiu 
de la celebració de l’1 de 
Maig. Després d’un any en 
què aquesta jornada reivindi·
cativa va caure en ple confi·
nament, en aquesta ocasió el 

temps no va acompanyar i va 
deslluir els actes que estaven 
previstos en un context de 
gran preocupació pels efectes 
que la pandèmia està tenint 
sobre el mercat laboral i el 
temor que els expedients de 
regulació temporals d’ocu·
pació s’acabin convertint en 
definitius.  

A Vic el punt de trobada va 

ser la plaça de la Noguera, on  
divendres al vespre la Confe·
deració General del Treball 
d’Osona va convocar una 
concentració per denunciar 
que “el capitalisme ha deixat 
la classe treballadora en una 
situació límit” i que “vivim 
en un règim que afavoreix 
totalment els empresaris, 
fent que el nombre de per·

sones que treballen en situ·
ació de pobresa no pari de 
créixer”, al temps que no es 
respecten drets fonamentals 
com la jornada de vuit hores. 

Dissabte al matí la con·
centració estava convocada 
per la Coordinadora Obrera 
Sindical, Arran Osona, el 
Sepc, la CUP i Endavant i 
el mal temps va impedir 

dur a terme tots els actes 
previstos, amb una actuació 
musical i un dinar de car·
manyola abans d’anar tots 
plegats a la manifestació que 
les mateixes organitzacions 
havien convocat a la tarda a 
Barcelona. Malgrat la pluja, 
es va poder dur a terme la 
lectura dels manifestos en 
què també es va denunciar 
“l’empobriment de la classe 
treballadora” i es va apel·lar a 
“avançar cap a la construcció 
d’uns Països Catalans lliures, 
socialistes i feministes” i a 
iniciar un cicle de mobilitza·
cions al carrer durant aquest 
any.

Un Primer de Maig aigualit
El mal temps desllueix les concentracions previstes en aquesta jornada reivindicativa

Tomàs en representació del 
consistori. “Per a les per·
sones i també per a l’admi·
nistració, amb el contracte 
reservat, en el qual la llei 
permet que executin empre·
ses o centres de treball soci·
als, hi ha un retorn social”, i 
s’empodera les empreses del 
tercer sector. Durant l’acte 
també van parlar dos treba·
lladors, Mohamed Rouji, que 
agraïa no haver d’anar encai·
xant contractes temporals 
amb estades a l’atur, i Yaritza 
Ribera, que va remarcar 
l’acompanyament de forma·
ció que se li havia fet. 

I és que la selecció de 
les persones per ser con·
tractades s’ha fet de forma 
conjunta a partir dels can·
didats que proposa el servei 
local d’ocupació de l’OPE 
de Manlleu, que en fa una 
preselecció. Cada treballador 
compta amb un itinerari per·
sonalitzat en funció del punt 
de partida de cadascú, ja 
que són perfils diversos que 
poden ser “o joves o persones 
de més de 45 anys, a vegades 
amb poca formació i amb un 
perfil d’un lloc de treball que 
ja ha quedat fora del mercat”. 
L’objectiu de l’empresa, que 
compta amb dues persones   
per fer la feina d’acompanya·
ment, és que els treballadors 
acabin trobant feina en una 
empresa ordinària amb un 
màxim de 36 mesos i “poder 
generar oportunitats per a 
altres persones”. 
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Llotja de Bellpuig (26-4-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,24 (=) – 1,41 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,05 (=) – 2,22 (=) 
OUS: xl: 1,24 - l: 0,83 - m: 0,77 - s: 0,52 
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,28 (=)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (30-4-21) 

PORC: 1,947 / 1,959 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 76,50 / 78 (-5)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,99/3,85/3,63/ 3,34 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,04 /3,86/3,68 /3,43 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,56/ 3,48/ 2,22 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,27 / 3,17/ 1,67 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 4,07/3,93/3,79/3,44/2,78 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 4,13/3,97/3,83/3,53/2,77 (=)
VEDELLA(180/220 kg):  4,18/3,98/3,84/3,56/2,79 (=)
VACA: 3,10 / 2,90 / 2,70 / 2,15/ 1,60 / 1,40 (+0,05)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 105 / 220 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (30-4-21)

PORC VIU selecte: 1,472 (=) 
LLETÓ 20 kg: 56 (-5,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,37 (-0,10)  
XAI (25 a 27 kg): 3,22 (-0,10)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 248 (+5)
BLAT PA: 252 (+5)
MORESC: 260 (+7)

ORDI LLEIDA: 231 (+5)   
COLZA: 430 (+30)

Llotja de Barcelona (27-4-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 435/t (+30)
MORESC UE: 265/t (+11)
BLAT: 255/t (+11)
ORDI PAÍS: 236/t (+5) 
FARINA DE PEIX: 1.080/t (+10)
GIRA-SOL: 315/t (+16)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 330/t (+9)
SORGO: s.c. Lluçanès (9-4-21)

Grans del Lluçanès (30-4-21)

GRA DE COLZA: 459,50  (-10,50)

Vic

S’ha constituït la societat 
Toclicksit, SL, dedicada 
a la distribució de men-
jars i begudes i tota mena 
d’alimentació. Capital: 
3.200 euros. Administra-
dor solidari: Ramona Parés 
Puigdollers i Pere Parés 
Puigdollers. Adreça: ronda 
Camprodon, 3.

Santa Eugènia de Berga

S’ha constituït la societat 
Eat’s Easy Cuina, dedicada 
als menjars preparats per a 
events. Capital: 4.000 euros. 
Administrador únic: Aina 
Suárez Soler. Adreça: carrer 
Arbúcies, 1.

Centelles

S’ha constituït la societat 
9HProtecta Seguretat Inte-
gral, SL, dedicada a la instal-
lació de sistemes de segu-
retat i el seu manteniment 
en l’àmbit geogràfic de 
Catalunya. Capital: 22.000 
euros. Administrador únic: 
Albert Agustí Calm. Adreça: 
avinguda de les Escoles, 5, 
planta baixa. 

Vic

S’ha constituït la societat 
Black Pearl 2020, dedicada 
al comerç a l’engròs de pro-
ductes alimentaris, begudes 
i tabac en mercats. Capital:  
3.000 euros. Administrador 
únic: Yasmeen Saba. Adreça: 
carrer Pare Gallissà, 17.

Vic

S’ha constituït la societat 
Map Serveis Osona, SL, 
dedicada a feines d’electri-
citat en general, manteni-
ments i controls preventius 
de tota mena d’instal-
lacions així com validaci-
ons. Capital: 3.010 euros. 
Administrador únic: Martín 
Andrés Pagano. Adreça: car-
rer Pare Huix, 22.

Vic

S’ha constituït la societat 
Triops 4 Young, SL, dedica-

da a serveis com a interme-
diaris d’agències de viatges, 
organització d’events, 
branding i màrqueting i 
activitats d’agències de viat-
ges. Capital: 3.007 euros. 
Administrador únic: Martí 
Norberto Ferron. Adreça: 
carrer Era d’en Sellés, 9, 5è 
pis, porta 2. 

Sant Joan de les Abades-

ses

S’ha constituït la societat 
Art Deco Lover, SL, dedica-
da a la importació, exporta-
ció i compra i venda a l’en-
gròs, al detall i per internet 
de tota mena d’articles 
del sector del mobiliari, 
il·luminació, tèxtil, decora-
ció i regals. Capital: 6.000 
euros. Administrador únic: 
Genís Sánchez Puig. Car-
retera N-260, s/n. Polígon 
Industrial Can L.  

Santa Eugènia de Berga

S’ha constituït la societat 
Arka RH 2020, SL, dedicada 
a hotels, allotjaments i simi-
lars i serveis de restauració 
i cafeteria. Capital: 6.000 
euros. Administrador únic: 
Jordi Arumí Calzada. Adre-
ça: carrer d’Arbúcies, 1, qui-
lòmetre 0.

Manlleu

S’ha constituït la societat 
Maquinària Agrícola Cas-
tells, SL, dedicada a la repa-
ració de maquinària i equips 
agrícoles, ramaders i indus-
trials així com al comerç per 
totes les vies dels mateixos. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador únic: Gerard Cas-
tells Casadevall.  Adreça: 
carrer Rupit, 13.

Santa Eugènia de Berga

S’ha constituït la societat 
Vall Hosteleria i Consum, 
SL, dedicada al servei de 
restaurant, cafeteria, bar 
així com allotjament turís-
tic. Criança i cura d’animals 
exòtics. Capital: 30.000 
euros. Administrador 

solidari: Josep Vallmajor 
Argemí i Elena Cheredinova 
Cheredinova. Adreça: carrer 
Jacint Verdaguer, 16.

Vic

S’ha constituït la societat 
Metre Quadrat Immobles 
Osona, SL, dedicada a la 
compra i venda, possessió, 
administració i explotació 
de tota mena de finques així 
com la promoció, edificació 
i construcció. Capital: 3.000 
euros. Administrador únic: 
Xavier Castañé Sales. Adre-
ça: rambla dels Montcada, 8.

Manlleu

S’ha constituït la societat 
Office Recycling Mobles 
d’Oficina, Reciclatges i 
Transports, SL, dedicada a 
la comercialització de mate-
rials fèrrics i no fèrrics, l’ac-
tivitat de gestor de residus i 
la comercialització de mate-
rial d’oficina i prestatgeries 
de paletització. Capital: 
15.500 euros. Administra-
dora única: Mercè Antònia 
Redorta València. Adreça: 
carrer Joan Maragall, 33.

Campdevànol

S’ha constituït la societat 
Holding 1198SDT, SL, dedi-
cada als serveis de compra 
i venda de valors immobili-
aris així com al lloguer dels 
mateixos. Capital: 3.000 
euros. Administrador únic: 
Jordi Hernando Linares. 
Adreça: carrer del Puig de la 
Batalla, 1.

Moià

S’ha constituït la societat 
Warleggan Grup Empresa-
rial, SL, dedicada a la tinen-
ça, participació i compra 
i venda de participacions 
i accions d’empreses així 
com d’accions en el mercat 
de capital a través de la 
inversió de recursos propis 
i externs. Capital: 9.400 
euros. Administradora úni-
ca: Mònica Martínez Orte-
ga. Adreça: plaça Major, 11.  

El CEO 
del MWC 
Barcelona, a 
l’Àgora d’Opinió 

Vic

EL 9 NOU

El CEO de la Mobile World 
Capital (MWC) Barcelona, 
Carlos Grau, serà el prota-
gonista de la nova sessió 
d’Àgora d’Opinió que es farà 
aquest dimarts en format vir-
tual. La sessió porta per títol 
“Les tecnologies del futur: 
noves tendències i serveis” 
i comptarà amb la benvin-
guda de l’alcaldessa de Vic, 
Anna Erra, i la presentació 
del ponent per part de Josep 
Arimany, president de Creac-
ció. La ponència, que forma 
part de l’Agenda de Digita-
lització impulsada per les 
organitzacions empresarials 
de la comarca, començarà a 
les 9 del matí i finalitzarà a 
2/4 d’11.

Grau és enginyer industrial 
per la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i PDD 
(Programa de Desenvolu-
pament Directiu) per IESE. 
Ha treballat en diverses 
empreses del sector TIC com 
Hewlett-Packard, Accenture, 
Sun Microsystems, Telefó-
nica o Microsoft i ha liderat 
projectes com la start-up Biid 
o el fons de capital risc Step 
One Venture.

La Fundació 
Impulsa rep més  
de 260 sol·licituds 
per obtenir una beca

Vic La Fundació Impulsa ha 
rebut més de 260 sol·licituds 
de centres educatius d’Oso-
na, la Garrotxa, el Moianès, 
el Berguedà, el Bages, el 
Vallès Occidental i el Baix 
Empordà per optar a les 
beques Impulsa per al curs 
2021-22. En concret, se n’han 
rebut 55 d’Osona, 37 de la 
Garrotxa, 16 del Moianès, 24 
del Berguedà, 40 de Terrassa, 
50 de Sabadell, 26 del Baix 
Empordà i una previsió de 15 
del Bages, on encara s’estan 
recepcionant. A partir d’ara 
l’equip psicopedagògic de la 
fundació farà la selecció de 
joves a partir també de les 
cartes de presentació que 
han fet ells mateixos i les 
resolucions es comunicaran 
al mes de juny.

Dues explotacions 
d’Osona i una del 
Ripollès reben ajuts 
pel canvi climàtic

Vic El DARP ha abonat un 
total de 3.500.248,07 euros 
a 316 explotacions agràries 
que fan accions per mitigar 
el canvi climàtic. En total, 
totes juntes han fet accions 
amb un volum d’inversió 
de 8,1 milions d’euros a 
Catalunya. Osona i el Ripo-
llès no estan entre les comar-
ques amb més expedients 
amb ajut. A Osona n’hi ha 
dos, que ha suposat rebre un 
ajut de 556 euros, mentre 
que a la comarca del Ripo-
llès se n’ha atorgat un amb 
un valor de 383 euros. Les 
comarques amb més inversió 
en aquest aspecte han estat 
la Noguera, el Baix Ebre i el 
Montsià. D’altra banda, el 
DARP ha fet ja els darrers 
pagaments dissociats de la 
PAC de l’any 2020 per un 
import d’11.461.041 euros a 
tot Catalunya. 

Carlos Grau

ACTUALITAT EMPRESARIAL



Rabinad Vila fent parella amb Àlex Álvarez van guanyar els caps de sèrie del torneig internacional disputat al CT Vic
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(Pàgines 3 a 10)

Kenneth Rabinad Vila guanya els dobles del Nacho Juncosa de tennis 

La saga 
continua

(Pàgina 27)

El Tona guanya 
el derbi 
davant un Vic 
desaparegut

(Pàgines 18 i 19)

El Manlleu 
Magic Studio 
goleja el 
Telecable

(Pàgina 25)

Eloi Palau, 
campió de 
Catalunya de 
bicitrial

(Pàgina 28)
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Els jugadors del Tona celebren el gol de Moussa que sentenciava el partit al minut 90

Vic 0

Reig, Hicham, Raúl Garcia, Gil 
Bertrana, Bellalta (Generó, min 46), 
Peque, Sergio González (Vilajosana, 
min 59), Orriols, Ignasi Armengou 
(Feixas, min13), Bruno Muller 
(Calahorro, min 82) i Adrià Balagué.

Tona 2

Blanquera, Ot Bofill, Lluc, Sebas, 
Casca, Castro (Pol Serra, min 82), 
Veli, Àlex Gaitan (Moussa, min 86), 
Pol Vallès (Abde, min 71), Maik 
Molist, Nil Salarich (Parcet, min 89).

ÀRBITRE: Nageli Juan. Correcte. Targeta groga als locals Reig i Raúl Garcia 
i als visitants Maik Molist, Gaitan, Lluc i als tècnics Ricard Farrés (2) i Marc 
Francolí.

GOLS: 0-1, Pol Vallès, min 5 (centrada de Castro des de la banda esquerra, mal 
rebuig de la defensa i Pol Vallès marca de xut creuat); 0-2, Moussa, min 90 
(recuperació del Tona, Mossa encara a Reig i el supera amb un xut potent).

Vic

Lluís de Planell

El Vic ha jugat tres derbis 
seguits i no n’ha guanyat 
cap. L’únic punt el va treure 
la setmana passada del camp 
del Manlleu, però ha patit 
dues derrotes a casa contra el 
Riuprimer i aquest dissabte 
davant el Tona. 

Sense restar mèrits a la 
bona feina dels de Santa 
Eulàlia de Riuprimer ni als 
tonencs, cal dir que el nivell 
de joc dels vigatans va ser 
desastrós sempre. És com-
plicat entendre les raons del 
baix rendiment de jugadors 
que han demostrat ser molt 
vàlids. En cap dels tres derbis 
els jugadors es van desenten-
dre del joc, ho intenten tot i 
lluiten molt, però els rivals 
comarcals sempre els van 
superar en tots els aspectes.

   El Tona va jugar el seu par-
tit, i les coses se li van posar 
molt fàcils a partir del minut 
5, quan Pol Vallès va estrenar 
el marcador després d’una 
gran rematada, aprofitant 
la poca contundència de la 
defensa local. A partir d’aquí 
el Tona va saber controlar 
contra un Vic erràtic que no 

sabia com trenar jugades de 
perill. 

És complicat entendre 
com jugadors del nivell que 
Albert Cámara té a la planti-
lla puguin tenir imprecisions 
i errades constants. Com deia 
el mateix tècnic del Vic al 
final del partit, “l’equip està 
tocat anímicament”.

 D’altra banda és complicat 
entendre el seu nivell de joc 
actual. Amb un Vic imprecís 
i un Tona ferm en totes les 

PRIMERA CATALANA

El Tona es posa 
líder davant un 
Vic desastrós

Els vigatans mantenen una baixa forma dramàtica davant un Tona 
persistent que aprofita les seves oportunitats per guanyar

Els de Santa Eulàlia de Riuprimer no aprofiten les seves ocasions

El Riuprimer cau per la mínima

Llagostera B 1

Muñoz, Famu, Bañuls (Johan, min 
86), Iker, Pol, Junior, Aitor (Horty, 
min 46), Marouan, Rafa (Alfa, min 
71), Casanovas (Busquets, min 46) i 
Llasta (Lolo, min 36).

Vic Riuprimer 0

Soria, Abad (Alemany, min 65), 
Puigdesens, Puigdollers (Gorgals, 
min 65), Sadurní, Orra, Espina, Isern, 
Aleix (Aleix Pla, min 65), Farrés 
(Collell, min 31) i Puig.

ÀRBITRE: Sergio Sánchez. T.G. als locals Lorenzo, Muñoz i Valencia i al visitant 
Abad.

GOLS: 1-0, Iker, min 47 (remata una centrada de Lolo).

Llagostera

EL 9 NOU

El Vic Riuprimer va per-
dre per la mínima al camp 
del Llagostera B amb un 
gol a l’inici de la segona 
part. Els de Santa Eulàlia 
de Riuprimer intentaven 
retrobar-se amb la victòria 
després de tres jornades sen-
se aconseguir-la, però es van 
trobar al davant un conjunt 
gironí molt sòlid que també 
volia sumar els tres punts 
per continuar amb una bona 
ratxa que els portés a la zona 
alta de la classificació.

El partit va començar amb 
el conjunt local amb una 
mica més de domini i just 
abans del quart d’hora de joc 
va disposar d’una bona oca-
sió per avançar-se en el mar-
cador, però Aitor no aconse-
guia rematar bé una centrada 
de Bañuls. 

De mica en mica el joc es 
va anar igualant, amb dos 
conjunts jugant amb molta 
intensitat, sense que cap 

s’imposés per sobre de l’al-
tre. Els dos equips intenta-
ven jugar amb la pilota con-
trolada, però no eren capaços 
de crear ocasions de perill 
sobre la porteria del conjunt 
rival.

Als dos minuts de la repre-
sa, Iker Santaren rematava 
una centrada de Lolo, que 
era desviada per un defensa, 
enganyant Soria, al fons de la 
xarxa. El partit es complicava 
per al Vic Riuprimer, que 
només començar la segona 
part es veia per sota en el 
marcador i també veia com 
Horty gairebé marcava el 

segon en un mà a mà davant 
el porter del conjunt oso-
nenc. Els de Santa Eulàlia de 
Riuprimer intentaven jugar 
la pilota per terra, movent-la 
de banda a banda per inten-
tar desequilibrar el seu rival, 
que es va mostrar molt sòlid 
al darrere i no concedia opor-
tunitats. 

A manca d’un quart d’ho-
ra per al final del partit, 
l’equip osonenc va estar a 
punt d’aconseguir l’empat 
en un servei de córner. El 
Riuprimer, veient que el seu 
rival no acabava de matar 
el partit i que encara tenia 

oportunitat de puntuar, es va 
abocar a l’atac a la recerca del 
gol de l’empat, disposant de 
diverses ocasions per poder 
aconseguir-lo. Les més clares 
van arribar en els últims cinc 
minuts, amb un cop de cap 
de Marc Gorgals i un xut de 
Jordi Orra, però es van trobar 
al davant un bon Muñoz que 
no va fallar sota pals. Tot 
i l’esforç de l’equip, el gol 
de l’empat no va arribar i al 
final el Vic Riuprimer no va 
poder puntuar.

Amb aquesta derrota, 
els de Santa Eulàlia de 
Riuprimer sumen 12 punts 
i es mantenen en la tercera 
posició per la cua, mentre 
que el Llagostera B se situa 
en segona posició.

Boix (Centelles) 0,3

Bonet (Manlleu B) 0,7

Cañéro (Pradenc) 1

Genís (Taradell) 1

Eloy (Voltregà) 1,2

Dani (Moià) 1,5

Trias (Sant Vicenç) 1,5

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Reig (Vic) 0,6

Carles (Tona) 0,7

Soria (Vic Riuprimer) 0,8

Ivan (Manlleu) 1,5

SEGONA CATALANA

Guiteras (St. Julià) 0,5

Erra (Gurb) 0,6

Torrejón (Torelló) 1

Àlex (Camprodon) 3

Montero (OAR Vic) 4

TERCERA CATALANA

Eloi  Moral (Moià) 7

Andy (Pradenc) 7

Gutiérrez (Voltregà) 6

Font (Castellterçol) 5

Lorenzo (Centelles) 5

Erik (Taradell) 5

Vila (Taradell) 5

Rosales (Tona B) 5

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Ale (Tona) 9

Campayo (Manlleu) 6

Balagué (Vic) 3

Puig (Vic Riuprimer) 3

SEGONA CATALANA

Fredi (Torelló) 4

Javi (Sant Julià) 3

Uri (Camprodon) 1

Saus (Gurb) 1

Puntí (OAR Vic) 1

TERCERA CATALANA

PRIMERA CATALANA. 
SUBGRUP 1A

Lloret, 6 - L’Escala, 3
Palamós, 1 - Bescanó, 2
Vic, 0 - Tona, 2
La Jonquera, 2 - Manlleu, 5
Llagostera B, 1 - Vic Riuprimer, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rTona ....................... 12 7 2 3 19 12 23
 2.- Llagostera B ...............11 7 1 3 17 13 22
 3.- L’Escala .......................12 6 3 3 22 12 21
 4.- Lloret ..........................12 4 7 1 24 15 19
 5.- Manlleu ................... 12 5 3 4 17 19 18
 6.- Bescanó .......................12 5 2 5 15 12 17
 7.- Palamós ......................12 4 3 5 15 14 15
 8.- qVic Riuprimer ....... 12 3 3 6 13 18 12
 9.- qVic .......................... 10 2 5 3 14 11 11
 10.- qLa Jonquera ..............11 0 1 10 4 34 1

El Riuprimer va 
tenir l’empat 
en els últims 

minuts
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Els jugadors del Tona celebren el gol de Moussa que sentenciava el partit al minut 90

posicions del camp, el partit 
va tenir poques ocasions. Al 
minut 9 Ignasi va rematar alt 
un servei d’Adrià Balagué. 

A la mitja hora de joc Maik 
Molist va xutar alt; poc des-
prés Blanquera va enviar a 
córner un xut d’Albert Orri-

ols i poc abans del descans 
Pol Vallès va tenir el segon 
però la seva rematada va ser 
massa creuada a la porteria 
defensada per Albert Reig. 
   A la segona part el partit 
va ser un altre. El Vic va 
tenir més domini però el 
Tona no tenia problemes per 
protegir la porteria i fins i 
tot fer alguna contra amb 
perill, com la que va culmi-
nar Moussa amb el segon 
gol. Aquest va arribar en 
el darrer minut del temps 
reglamentari, després que 
el Tona recuperés una pilo-
ta i el davanter encarés la 
porteria de Reig i marqués 
amb un potent xut davant el 
porter vigatà. El gol va ser 
molt celebrat per la plantilla 
del Tona, que a banda d’em-
portar-se’n els tres punts del 
camp del Vic deixava tocat 
un rival a la classificació i es 
treia l’espina clavada de la 
derrota a casa encaixada a la 
primera volta. 

A la segona part el Vic va 
tenir la pilota però no va 
estar encertat en les passades 
definitives, les indecisions 
van ser constants i els nervis 
es van menjar tot el futbol 
que els seus jugadors pro-
posaven i sense aconseguir 
anul·lar el gol inicial del 
Tona. 

A la classificació, el Tona 
se situa líder amb 23 punts 
seguit del Llagostera, que 
tampoc va fallar i en té 22. El 
Vic, amb dos partits menys, 
és penúltim. 

El Vic, tocat 
després de 
perdre un 
nou derbi

Vic

Ll.P.

Al final del partit, mentre 
els tonencs celebraven la 
victòria, els vigatans van 
estar més d’una hora dins 
el vestidor parlant amb el 
tècnics sobre els problemes 
de l’equip i la manera de 
trobar-hi solució. Per aquest 
motiu, el tècnic vigatà 
Albert Cámara va tardar 
una hora a fer les declara-
cions postpartit: “Hem ana-
litzat com estan les coses 
i sabem que la solució ens 
vindrà amb una victòria que 
elimini dubtes i nervis. Pel 
que fa al partit d’avui el seu 
primer gol arriba després 
d’un mal rebuig, a més que 
no hem estat bé. A la segona 
part hem estat dominadors 
però no som resolutius dins 
l’àrea cosa que ens penalitza 
molt”.

Ricard Farrés, l’entrena-
dor del Tona, no amagava 
la seva satisfacció pels tres 
punts aconseguits: “Estem 
molt contents per haver 
guanyat, el futbol funciona  
per dinàmiques, que ho són 

Cámara, a dalt, i Farrés, a baix

tot. Nosaltres hem fet un 
bon partit i davant el Vic 
hem sumat, però també 
vam fer un bon paper con-
tra l’Escala i a Lloret i els 
resultats no ens van acom-
panyar”. El tècnic destacava 
la importància dels tres 
punts per continuar a dalt, 
però deixava clar que “no hi 
ha res fet. Queda molta Lli-
ga i molts partits per jugar”.

Raúl Campayo es retroba amb el gol en un partit en què també marquen Erencia i Oualid

El Manlleu goleja La Jonquera

La Jonquera 2

Ivan, Isaac (Oualid, min 46), Joel 
(David Llorens, min 46), Erencia, 
Aitor (Mixi, min 56), Marc Grifell, 
Kako, Pol Coll (Pius, min 66), Pau 
Franquesa, Pagès (Roquet, min 73) i 
Campayo. 

Manlleu 5

Muñoz, Abde, Oliva, Pagès (Foraster, 
min 14), Zoubi, Batlle, Comaleras, 
Tubert, Ganga (Santamaria, min 61), 
Coll i Arnau (Sillah, min 61). 

ÀRBITRE: Muñoz Baquero. Va ensenyar targeta groga als locals Foraster, Zoubi 
i Coll i als visitants Isaac i Aitor. 

GOLS: 0-1, Dani Erencia, min 3 (penal); 0-2, Dani Erencia, min 10 (remata un 
córner); 0-3, Campayo, min 27 (recupera pilota i supera el porter amb un xut 
creuat); 0-4, Campayo, min 36 (controla dins l’àrea i fa un xut ras i creuat); 1-4, 
Santamaria, min 75 (control d’esquena dins l’àrea i supera Ivan); 1-5, Oualid, 
min 75 (remata un córner); 2-5, Coll, min 78 (xut des de la frontal). 

La Jonquera

EL 9 NOU

El Manlleu estava negat amb 
el gol i també des del punt de 
penal i davant La Jonquera 
no només va trencar el male-
fici des dels 11 metres sinó 
que va acabar marcant cinc 
gols. 

Manel Sala va fer canvis 
ofensius a l’equip per les 
baixes de Martí Soler, Dídac 
Serra i Albert Jordà, però 
no va tenir temps de trobar-
los a faltar ja que als cinc 
minuts els locals feien un 
penal que Dani Erencia es 
va encarregar de marcar. 
En aquesta ocasió no va ser 
Campayo, que havia fallat en 
els darrers partits dues penes 
màximes, i va cedir la pilota 
a Erencia perquè marqués el 
primer gol del partit. Un gol 
que va donar vida a un Man-
lleu que encarrilava l’enfron-
tament pocs minuts més tard 
i de nou era Erencia qui mar-
cava. En aquesta ocasió va ser 
en una rematada a la sortida 

d’un córner llançat per Kako. 
El Manlleu es trobava còmo-
de i Campayo, que no havia 
marcat des que es va repren-
dre la competició, va fer el 
tercer després de recuperar 
una pilota i marcar amb un 
xut creuat. Un gol que deixa-
va el partit sentenciat però 
el més important, tornava el 
somriure al golejador man-
lleuenc, que necessitava (ell 
i l’equip) el gol per recuperar 
la confiança i l’olfacte gole-

jador. I dit i fet ja que just 
set minuts després el mateix 
Campayo feia el 4 a 0 amb un 
gran control inclòs i de nou 
un xut creuat que sorprenia 
novament el porter local. 
El Manlleu havia dominat i 
havia marcat en les quatre 
arribades que va tenir a la 
porteria dels locals.

A la primera part el Man-
lleu va ser molt superior a 
un conjunt local que va arri-
bar en comptades ocasions 

a la porteria d’Ivan, que va 
resoldre sense problemes les 
poques arribades de La Jon-
quera. 

A la represa el partit es 
va igualar. El Manlleu va 
donar descans a jugadors que 
arrosseguen molts minuts i 
l’equip es va limitar a contro-
lar el partit i a tenir la pilota, 
mentre que els locals inten-
taven sorprendre al contra-
atac. Marc Pagès va estar a 
punt de fer el cinquè en la 
primera jugada de la repre-
sa però en aquesta ocasió 
Muñoz va poder refusar amb 
els punys. A partir d’aquí La 
Jonquera va estirar les seves 
línies i va arribar amb més 
perill a la porteria d’Ivan, 
que va haver d’intervenir en 
un parell d’ocasions abans 
que en el minut 75 Santa-
maria aconseguís marcar 
agafant la defensa visitant 
desprevinguda. 

La diferència en el marca-
dor era molt gran i el 4 a 1 
no feia perillar el  resultat 
pels de Manel Sala, però per 

evitar qualsevol tipus de pro-
blemes, a la jugada següent i 
de córner tornava a posar la 
diferència de quatre gols en 
el marcador. A la segona part 
el partit es va animar i només 
dos minuts més tard del 5 a 1 
La Jonquera tornava a marcar 
amb un gran gol de Lluc Coll 
des de la frontal que el por-
ter Ivan no va poder aturar. 
Els dos gols encaixats van ser 
la nota negativa del partit, ja 
que el conjunt de l’Empordà 
fins al moment només havia 
marcat dos gols en tota la 
Lliga.

En els darrers deu minuts 
el marcador no es va moure, 
tot i que va ser el Manlleu 
amb joves jugadors com Pius 
Quer o Marc Roquet els que 
van crear més perill a la por-
teria local. Al final del partit, 
l’entrenador manlleuenc des-
tacava “l’actitud de l’equip” i 
comentava que “és una victò-
ria que ens mereixíem”. 

Amb aquesta  victòria al 
camp del cuer, el Manlleu va 
fer bo l’empat de la setmana 
passada davant el Vic i suma 
tres punts molt importants 
que el deixen en cinquena 
posició amb 18 punts, a 1 del 
Lloret, que és cinquè. Per 
sota, la classificació també 
està molt ajustada. 
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Sant Julià de Vilatorta

Arnau Casas

El Sant Julià va derrotar per 
3 a 1 el Torelló en un par-
tit en què els visitants van 
tenir més la pilota, però els 
vilatortins van estar molt 
seriosos en defensa i van 
tenir més efectivitat. No 
havien passat ni deu minuts 
de joc, i en una mala sortida 
el porter torellonenc Sergi 
Febrer va cometre un penal 
que Gerard Torrents va 
transformar. Els pescallu-
nes insistien per la banda 
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Nil Torrents intenta sorprendre el porter Febrer en una jugada que va acabar amb el penal i el primer gol del partit

esquerra amb un Adam molt 
actiu, però sense encert en 
l’última passada. Nil Coll va 
estar a punt d’empatar des 
de fora l’àrea a la mitja hora 
de joc, després d’un error 
del porter local, en l’ocasió 
més clara del Torelló a la pri-
mera part. Flavio també en 
va tenir una de clara en un 
mà a mà, però no tenia gaire 
angle i Febrer va enviar la 
pilota a córner.

Després de passar pels 
vestidors, Flavio va marcar 
el segon en rematar una 

centrada per terra de Del 
Pozo, que havia guanyat bé 
l’esquena de la defensa rival. 
El Torelló tenia la possessió, 
però li costava crear ocasi-
ons. Fredi havia de venir 
a rebre la pilota al mig del 
camp i Francolí, central i 
capità dels pescallunes, va 
acabar de davanter centre 
i va estar a punt de marcar 
rematant una centrada late-
ral.

Els torellonencs arriscaven 
i el Sant Julià va gaudir de 
més espais. Biel, amb un xut 

col·locat des de la frontal, va 
estar a punt de sorprendre 
a tothom. Però el premi pel 
Torelló va arribar a manca 
de deu minuts per al final, 
quan Adam marxava per la 
banda i la defensa vilatorti-
na va cometre penal. Fredi 
no va perdonar i posava 
emoció al partit. Però l’ale-
gria va durar poc. Ibra va 
regalar la pilota mentre 
el Torelló intentava sortir 
jugant des del darrere i Del 
Pozo va aprofitar l’errada 
per sentenciar el partit.

Sant Julià 3

Guiteras, Joel, De la Osa, Erra, Nil, 
Biel (Josep Fernández, min 82), Sergi 
Godayol (Ortiz, min 87), Flavio, 
Gerard Torrents, Kiko (Zacaria, min 
86) i Del Pozo.

Torelló 1

Febrer, Omar, Bernat (Ibra, min 46), 
Francolí, Famada (Casas, min 58), 
Pajares, Roura, Nil Coll (Casals, min 
60), Adam, Sancho (Alberch, min 60) 
i Fredi.

ÀRBITRE: Arnau Joan González 
Fernández. Bé. T.G. als locals Kiko, 
Flavio i Biel i al visitant Febrer.

GOLS: 1-0, Gerard, min 8 (de penal); 
2-0, Flavio, min 56 (xut ras des de 
dins l’àrea); 2-1, Fredi, min 80 (de 
penal); 3-1, Del Pozo, min 85 (xut ras 
des de dins l’àrea). 

Els de Lluís Padrós superen el Torelló en un nou derbi i es mantenen en primer lloc

El Sant Julià continua guanyant

Cop dur pels interessos del 
Gurb en el temps afegit 
Gurb 1

Erra, Valls (Puig, min 57), Abeyà 
(Mia Valls, min 64), Viñas, Pinto, 
Berto (Carbonés, min 74), Serrat, 
Carbonell, Riba, Tino (Devesa, min 
57) i Saus (Puigneró, min 74).

Sallent 1

Puigoriol, Núñez, Márquez, Noguera, 
Enrique, Èric (Llimargas, min 62), 
Sala (Freire, min 24), Torres (Shakro, 
min 46), Charneco, Garrido (Moreno, 
min 60) i Boltor.

ÀRBITRE: Aleix Blanch. T.G. als locals Viñas, Puig, Carbonés, Devesa i Mia Valls 
i als visitants Sala, Enrique, Boltor i Freire.

GOLS: 1-0, Saus, min 44 (xut ras); 1-1, Moreno, min 92 (remata una falta 
penjada des del mig del camp).

Gurb

Marc Serra

El Gurb va mostrar l’esperit 
competidor que els carac-
teritza des dels primers 
minuts davant un grup molt 
jove i amb moltes ganes 
de gaudir amb la pilota als 
peus, ritme i intensitat alta. 
El Sallent gaudia en moltes 
fases del joc de la possessió, 
però les oportunitats més 
clares les va tenir el Gurb. 
Primer, en un llançament 
de falta indirecta d’Abeyà 
que rebotava al pal i a pocs 
minuts d’acabar el primer 
temps, Jordi Saus, després 

d’aprofitar una indecisió de 
la defensa visitant, va acon-
seguir superar Puigoriol amb 
un xut ras i posar l’avantatge 
en el marcador. A la segona 
meitat, el partit va seguir un 
guió calcat al primer temps. 
Valls xutava fregant el pal i 
Erra evitava l’empat als vint 
minuts de la represa. El no 
encert en una doble ocasió 
pels gurbetans i una rema-
tada al pal els van acabar 
condemnant a l’empat. En 
els instants finals, una falta 
servida des del mig del camp 
l’aconseguia rematar Joel 
Moreno i fer saltar l’alegria 
al conjunt rival.

El Camprodon perd davant 
un Besalú efectiu
Camprodon 1

Àlex, Codina, López (Colom, min 59), 
Moha, Polete, Abde, Oriol Galceran, 
Aniol, Uri, Gil i Jordi Galceran 
(Planella, min 53).

Besalú 3

Conesa (Luis, min 74ç), Cortina 
(Guardiola, min 20), Castany, Òscar, 
Gil, Aguilar, Cámara, Nuno (Sala, min 
68), Juanola, Isaac (Cabratosa, min 
74) i Rius (Banal, min 74).

ÀRBITRE: Javier Alarcón. T.G. als locals Abde i Polete.

GOLS: 0-1, Aguilar, min 22 (finalitza una jugada combinada); 0-2, Aguilar, min 
28 (agafa l’esquena a la defensa i marca amb un xut); 0-3, Aguilar, min 44 (agafa 
l’esquena a la defensa i marca amb un xut); 1-3, Uri, min 82 (es desfà de dos 
defenses dins de l’àrea i xuta per l’escaire).

Camprodon

EL 9 NOU

El Camprodon va perdre 
davant el Besalú, que va ser 
molt efectiu davant de por-
teria amb tres gols del seu 
davanter a la primera part. 
Els camprodonins van domi-
nar més la pilota davant un 
rival que feia molt joc direc-
te, gairebé sempre buscant la 
pilotada llarga del seu porter 
cap al davanter. En el minut 
22, va arribar el primer gol 
d’Aguilar, que va finalitzar 
una jugada combinada del 
seu equip. Cinc minuts des-

prés, va arribar el segon quan 
Aguilar guanyava l’esquena 
de la defensa local per plan-
tar-se davant d’Àlex i batre’l 
amb un xut. I a les acaballes 
del primer temps, en una 
jugada calcada, arribava el 0-
3. A la segona part, el Besalú 
va abaixar el ritme i només 
va tenir una ocasió que va 
aturar Àlex. El Camprodon 
va disposar d’un parell d’oca-
sions clares, un xut d’Abde i 
un altre d’Uri que va aturar 
el porter. A les acaballes, Uri, 
amb una gran jugada perso-
nal dins l’àrea, va marcar l’1 a 
3 definitiu.

Joanenc 6

Baquero, Vicente (Castaño, min 65), 
Clop, Serra, Criado (Rebollo, min 
61), Sánchez (Dawid, min 57), Gómez 
(Martínez, min 57), Herms, Djitte, 
Dalmau (Fernández, min 61) i Prieto.

OAR Vic 0

Montero, Pau, Roma, Colomo, Vilar 
(Aniol, min 53), Vila, Parareda, 
Domínguez (Tort, min 73), Serra 
(Subirana, min 53), López i Puntí 
(Wellington, min 65).

ÀRBITRE: Daniel Galera. T.G. al 
visitant Pau.

GOLS: 1-0, Roma, min 23 (pròpia 
porteria); 2-0, Criado, min 25 (agafa 
esquena defensa i vaselina); 3-0, 
Clop, min 33 (segona jugada després 
d’un córner); 4-0, Criado, min 51 
(xut des de fora de l’àrea que entra 
per l’escaire); 5-0, Criado, min 57 
(gol olímpic); 6-0, Rebollo, min 74 
(remata una centrada al segon pal).

L’OAR Vic 
cau golejat 
davant el 
Joanenc

Sant Joan de Vilatorrada

EL 9 NOU

L’OAR Vic va afrontar un 
partit complicat al camp del 
Joanenc que va acabar amb 
una golejada per 6 a 0.

Els vigatans van sortir a 
competir, guardant bé les 
espatlles, però el domini va 
ser dels locals, que es van 
avançar en el marcador en 
una jugada desafortunada 
pels osonencs al marcar-se en 
pròpia porteria Roma quan 
intentava refusar la pilota. 
El tercer gol local va arribar 
amb una falta prèvia que 
l’àrbitre no va xiular. A la 
represa, l’OAR va fer un can-
vi de plantejament i va jugar 
amb les línies més juntes per 
intentar no rebre més gols, 
però llavors va aparèixer el 
talent individual de Criado 
que va arrodonir la golejada 
pels locals.

TORNEIG SEGONA CATALANA. 
GRUP 1

Porqueres - Comacros, ajornat
Camprodon, 1 - Besalú, 3
EF Bosc de Tosca, 2 - Amer, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Amer .............................6 4 1 1 10 4 13
 2.- Porqueres .....................5 3 2 0 10 3 11
 3.- Comacros ......................5 3 0 2 11 9 9
 4.- Besalú ...........................5 2 0 3 9 11 6
 5.- EF Bosc de Tosca .........4 1 1 2 7 8 4
 6.- Camprodon ................ 5 0 0 5 3 15 0

GRUP 9

Gurb, 1 - Sallent, 1
Calaf - Pirinaica, ajornat
Joanenc, 6 - OAR Vic, 0
St. Julià, 3 - Torelló, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- St. Julià ...................... 5 3 2 0 7 2 11
 2.- Sallent ...........................5 2 3 0 10 3 9
 3.- Pirinaica .......................4 2 2 0 6 4 8
 4.- Calaf ..............................4 2 1 1 8 8 7
 5.- Joanenc .........................5 1 2 2 9 6 5
 6.- Torelló ....................... 5 1 2 2 7 7 5
 7.- Gurb ........................... 5 1 2 2 6 7 5
 8.- OAR Vic ..................... 5 0 0 5 2 18 0
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Permanència assegurada
El Vic Riuprimer REFO suma un punt a Girona i continuarà una temporada més a Nacional

PRIMERA NACIONAL FEMENINA
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Mireia Roca persegueix una jugadora local en una acció del partit disputat diumenge a la tardaGirona

EL 9 NOU

Més enllà de la importància 
del punt aconseguit davant el 
Girona, un equip amb neces-
sitat de punts que lluita per 
evitar el descens, l’empat que 
va sumar el Vic Riuprimer 
REFO li permet assegurar-se 
la permanència a la categoria 
una temporada més. 

La primera part va ser molt 
igualada, amb un molt bon 

joc per part dels dos equips 
però que no es va traduir en 
gols ja que les ocasions de 
perill van ser escasses. 

Els dos conjunts van sortir 
molt bé damunt del terreny 
de joc, i amb poques jugades 
clares de gol l’ocasió de més 
perill va ser per al conjunt 
local, amb una pilota que va 
anar al travesser al principi 
del partit. Amb el joc molt 

ordenat i amb molta intensi-
tat tant pel cantó local com 
pel visitant, va faltar fluïdesa 
en atac, on les porteres van 
haver d’intervenir poc. El 
Girona, que necessita sumar 
de tres en tres per sortir de 
la zona perillosa, van sortir 
molt nervioses i un pèl errà-
tiques en moltes accions, 
però a mesura que passaven 
els minuts van aprofitar que 

el Vic Riuprimer REFO no 
s’acostava amb perill a la seva 
àrea per fer-se amb el control 
del partit. 

Un domini que van acon-
seguir a la segona part, en 
què en els primers 25 minuts 
només va tenir un color: el 
blanc-i-vermell de les gironi-
nes. El conjunt osonenc no es 
va sentir còmode i li va costar 
molt trobar el seu lloc. Tot 

Girona FC 1

Díaz, Juncà, Valor, Cros, Llop, 
Martínez (Parella, min 79), Gongóra 
(López, min 46), Fernández (Rosales, 
min 68), Imbergamo, Doltra i 
Sararols. 

Vic Riuprimer REFO 1

Pagespetit, Mireia Roca, Busquets 
(Lozano, min 79), Massallé, 
Torradeflot (Sala, min 62), Júlia 
Roca, Arco, Soler, Jiménez, Mayer 
(Portell, min 79) i Queralt. 

ÀRBITRE: Andrea Salvador. Va 
ensenyar targeta groga a la local Cros 
i a la visitant Lozano. 

GOLS: 0-1, Núria Sala, min 78 
(potent xut que toca el pal i entra 
per l’esquadra); 1-1, Parella, min 82 
(remata una falta després de diversos 
rebots). 

i així, va poder mantenir la 
seva porteria sense encaixar 
cap gol. No va ser fins que va 
entrar Núria Sala que l’equip 
es va recuperar i va poder 
avançar línies. I l’esforç va 
tenir la seva recompensa 
quan al minut 78 una gran 
jugada de Núria Sala va 
acabar amb un golàs de la 
taradellenca, que va tocar el 
travesser però es va colar al 
fons de la porteria per tota 
l’esquadra. El Vic Riuprimer 
REFO ho tenia tot a favor 
per sumar els tres punts, 
però una falta molt discutida 
per les visitants que a més a 
més no van saber refusar va 
acabar amb el gol de l’empat. 
En els darrers minuts el Vic 
Riuprimer hauria pogut mar-
car el segon però va mancar 
encert. El Vic Riuprimer 
suma 39 punts i és sisè a la 
classificació.

PREFERENT FEMENÍ 

Derrota del Manlleu en els darrers minuts

Manlleu Un gol a la sortida d’un córner en el minut 82 va 
permetre a l’Andorra sumar els tres punts del camp d’un 
Manlleu que va encaixar la segona derrota consecutiva de la 
temporada. Les manlleuenques, amb moltes baixes per lesió 
i amb només un canvi, no es van trobar còmodes damunt del 
terreny de joc. Després d’una primera part igualada i amb 
poques ocasions, el conjunt andorrà va sortir millor al segon 
temps i va disposar de diverses ocasions per obrir el marca-
dor. En el minut 53 va donar el primer avís en una doble juga-
da en què primer la defensa local i després la portera Berta 
Güell van poder treure el perill. El Manlleu va patir molt en 
els córners que van treure les visitants en uns minuts en els 
quals no aconseguien sortir del seu terreny de joc amb la pilo-
ta controlada. En el minut 61, Laia Bargalló amb un potent 
xut des de la frontal va estar a punt de marcar pel Manlleu, 
però el seu llançament va sortir fregant el pal. A mesura que 
passaven els minuts el partit es va tornar a igualar, però sem-
pre era l’Andorra qui disposava de les millors ocasions. En el 
minut 73 entre Güell i Dome van treure la pilota de la matei-
xa línia de gol. I en el minut 82 va arribar el gol després d’un 
córner que Marina Fernández va rematar amb el cap al fons 
de la porteria. Amb el gol en contra el Manlleu va reaccionar 
i va disposar de deu minuts per intentar l’empat. Totes les 
ocasions de què no va disposar en els 90 minuts les va tenir 
en el tram final del partit. Ivi (a la foto) ho va provar de xile-
na en el 87 en uns minuts bojos per a un Manlleu llançat a 
l’atac però negat amb el gol. En el descompte va disposar d’un 
parell d’accions més, però no hi va haver punteria per a un 
Manlleu que continua a la mitja taula amb 14 punts. D’altra 
banda, a la Primera Divisió, el Torelló va guanyar el Vilassar 
de Mar amb gols de Paula Sánchez i Paula Nieto i es mante-
nen colíders empatades amb 19 punts amb el Pontenc. 
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FEMENÍ PRIMERA NACIONAL. 
GRUP 3

St. Gabriel, 0 - Riudoms, 3
Zaragoza B, 1 - Pardinyes, 2
Pallejà, 1 - Levante Las Planas, 5
Girona, 1 - Vic Riuprimer, 1
Balears, 2 - Europa, 1
Son Sardina, 2 - Huesca, 1
Igualada, 4 - Collerense B, 0
Descansa: Terrassa

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rLevante Las Planas ..25 18 4 3 68 23 58
 2.- St. Gabriel...................24 16 5 3 56 21 53
 3.- Balears ........................25 15 5 5 47 25 50
 4.- Son Sardina ................26 12 7 7 42 34 43
 5.- Pardinyes ....................25 12 4 9 46 43 40
 6.- Vic Riuprimer ......... 25 11 6 8 41 39 39
 7.- Europa ........................25 9 9 7 46 40 36
 8.- Riudoms .....................25 9 7 9 48 47 34
 9.- Zaragoza B..................25 9 5 11 29 36 32
 10.- Igualada ......................26 7 9 10 47 53 30
 11.- Huesca ........................24 8 5 11 33 38 29
 12.- qTerrassa ....................25 7 4 14 33 49 25
 13.- qGirona .......................24 6 5 13 27 45 23
 14.- qPallejà .......................25 2 7 16 23 66 13
 15.- qCollerense B .............25 2 6 17 33 60 12
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Sant Feliu Codines 2

Arias, Ruben, Vallcorba, Pujol 
(Duarte, min 78), Marín (Verdúguez, 
min 86), Calvo, Palau (Ivan, min 
65), Turon, Cunill, Nortés i Garcia 
(Castro, min 65).

Voltregà 1

Eloy, Jordi (Crosas, min 65), Bobi, 
Garrido (R. Gómez, min 78), Guillem 
(Baró, min 78), Adrià, Ginesta (Font, 
min 65), Gutiérrez, Berenguer, 
Alfredo (Icart, min 78) i Miquel.

ÀRBITRE: Marc Valero.

GOLS: 1-0, Berenguer, min 28 (es 
marca en pròpia porteria a l’intentar 
desviar una centrada); 1-1, Adrià, min 
47 (remata de cap una pilota penjada 
a l’àrea); 2-1, Castro, min 75 (de falta 
directa des de la frontal que entra per 
l’escaire).

El Voltregà  
deixa escapar  
el coliderat

El Seva paga molt cara la derrota amb dues accions a pilota aturada  
en el segon temps, després de tenir controlat el Centelles en el primer temps

Des del córner i de cap
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Gerard Coronado, golejador de l’equip, perseguit per Oriol Girbau Jordi Pla, autor del primer gol del Centelles, refusant una pilota davant la mirada dels seus companys

Seva 0

Gibert, Facu, Juli, Sergi, Quintana 
(Lorente, min 54), Joel, Bou, Dídac 
(Gallego, min 75), Edu, Burillo 
(Moha, min 75) i Gerard (Víctor, 85)

Centelles 2

Boix, Aitor, Soufyane, Girbau (Yasir, 
min 72), Marc, Ortega, César (Carles, 
min 85), Arisa (Albert, min 85), 
Ignasi, Pla i Sergi (Ferran, min 62)

ÀRBITRE: Anthony Fernández. T.G. als locals Facundo, Juli i Gerard i als 
visitants Boix, Soufyane, Arisa i Ferran.

GOLS: 0-1, Pla, min 50 (remata de cap un córner); 0-2, César, min 66 (remata de 
cap un córner)

Seva

Ferran Morera

Dues jugades a pilota atura-
da van permetre al conjunt 
centellenc emportar-se els 
tres punts del municipal 
l’Alzina. Una derrota dolo-
rosa pels verd-i-blancs, que 
van dominar gran part del 
primer temps però que van 
quedar tocats amb el primer 
gol. Els locals arribaven 
al partit amb nombroses 

baixes, algunes d’elles de 
l’onze titular. Malgrat les 

baixes i el resultat, el Seva va 
intentar-ho fins al final del 

partit sense massa sort. A la 
primera part, els locals, ben 
posats a sobre del camp i la 
confiança en ells mateixos 
després d’aconseguir una 
bona dinàmica de resultats, 
els va permetre anul·lar el 
joc dels visitants en el primer 
temps i dominar-lo, malgrat 
no disposar de massa ocasi-
ons. Fins al minut 26 no va 
arribar la primera ocasió de 
perill del Seva, amb un xut 
llunyà d’Edu. Desenfrenats 

L’Abadessenc guanya el derbi 
ripollès al Campdevànol

El Borgonyà cau davant  
el nou líder, el Taradell

TERCERA CATALANA

Sant Feliu de Codines El 
Voltregà va perdre al camp 
del Sant Feliu i perd l’ocasió 
de coliderar el grup 5, que-
dant-se a tres punts. En els 
primers 30 minuts, el domini 
va ser dels voltreganesos, 
que van tenir tres bones 
ocasions per avançar-se en el 
marcador. Primer Arias gua-
nyava un mà a mà a Miquel, 
després Ginesta no arriba-
va a rematar una centrada 
d’Adrià i per últim un xut de 
Gutiérrez que va anar fora. 
I en la primera arribada a 
l’àrea dels vallesans va arri-
bar l’autogol de Berenguer.  
Només començar la segona 
part, Adrià empatava en un 
servei de banda ràpid. Amb 
l’empat, cap dels dos equips 
no va crear gaire perill, però 
en el 75, en una falta des de 
la frontal, Castro ficava la 
pilota per l’escaire pel 2-1. El 
Voltregà va intentar atacar 
però sense crear ocasions.

Borgonyà

Josep Vilalta

La victòria del Taradell, ter-
cera consecutiva, al camp 
del Borgonya li va servir 
per posar-se líder, ja que el 
Pradenc tenia jornada de 
descans i el Voltregà va per-
dre al camp del Sant Feliu de 

Codines. 
Els locals, molt justos 

d’efectius, van veure com 
els visitants els passaven per 
sobre en uns quinze minuts 
en els quals podien haver 
sentenciat el partit, però les 
bones intervencions de Xesc 
van evitar que els tarade-
llencs golegessin els locals. 

Campdevànol

EL 9 NOU

El derbi ripollès va començar 
igualat, però de mica en mica 
el Campdevànol va pressionar 
més i van arribar les ocasions 
i els gols locals. Abans del 
descans, 2-1. La segona part 

va començar amb una ocasió 
local i poc després empa-
taven els santjoanins. Els 
campdevanolencs van domi-
nar i disposar de les millors 
ocasions, però es van trobar 
un gran Jaume sota pals, i en 
el darrer minut va arribar el 
gol de la victòria visitant.

Campdevànol 2

Sellas, Montón, Viñas, Sinu, Sánchez 
(Maideu, min 46), Adriel, Marcé, 
Ernest (Alcalde, min 86), Puigcorber 
(Munell, min 71),  Cristian i Omar 
(Èric, min 66).

Abadessenc 3

Jaume, Arxé, Isma (Ferran, min 79), 
Dani, Aleix (Ramos, min 79), Sama, 
Mora, Cabanas (Ochoteco, min 46), 
Garcia (Planella, min 85), Argelagués 
(Peix, min 71) i Barnadas.

ÀRBITRE: Federico Caceres. Va expulsar el visitant Ferran (2, min 85).

GOLS: 1-0, Puigcorber, min 27 (aprofita un rebot dins de l’àrea); 2-0, Puigcorber, 
min 28 (aprofita un refús del porter); 2-1, Garcia, min 38 (aprofita un refús del 
porter); 2-2, Dani, min 51 (finalitza una contra amb un xut ras); 2-3, Ochoteco, 
min 89 (xut ras creuat).

Borgonyà 0

Xesc, Oriol (Marco, min 30), Edu, 
Eloi, David, Roger (Alex, min 58), Nil, 
Raül (Guillem, min 70), Aleix, Èric i 
Ferran.

Taradell 2

Genís, Trabal (Tisora, min 72), Font, 
Plade Roma, Tusell, Isra, Plade 
Puigdesens (Sala, min 81), Pau, 
Cirera (Orriols, min 46) Erik (Vila, 
min 46) i Yaser (Pedrón, min 63).

ÀRBITRE: Marc Ruldua.

GOLS: 0-1, Yaser, min 10 (agafa l’esquena de la defensa i bat el porter en la 
seva sortida); 0-2, Orriols, min 81 (remata al segon pal una internada per banda 
dreta).

Només als deu minuts de joc, 
van poder superar el porter 
del conjunt de la Vall del Ges 
al controlar Yaser una pilota 
a l’esquena de la defensa 
local i batre’l en la seva sorti-
da. Per part del Borgonyà, un 
xut d’Aleix i domini infruc-
tuós al final de la primera 
part. 

A l’inici de la segona part, 
les arribades més efectives 
dels visitants van incremen-
tar l’avantatge amb un gol 
d’Orriols que rematava al 
segon pal una internada per 
la banda dreta. Sens dubte 
el millor jugador dels locals 
va ser el porter Xesc, que va 
evitar també en aquesta part 
una derrota més dolorosa. 
Per part local una volea des 
de la frontal, l’únic perill 
creat. Al final els locals van 
haver de jugar amb el porter 
suplent de jugador per la 
lesió de Raül.
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Jordi Pla, autor del primer gol del Centelles, refusant una pilota davant la mirada dels seus companys

a la seva àrea. El Centelles 
va aprofitar “la seva vete-
rania”, comentava David 
Gibaja, entrenador del Seva, 
quan va aprofitar la sortida 
d’un altre córner perquè 
César rematés de cap per 
fer el segon gol de la tarda. 

El Seva va assumir riscos 
i va realitzar més canvis per 
donar aire fresc a l’equip i 
intentar capgirar un partit 
que se’ls havia posat difícil, 
després de dues pilotes 
aturades. A partir del segon 
gol, el Seva no va decaure 
i va tornar a mostrar la 
millora de joc i caràcter res-
pecte a altres temporades. 
El joc vertical, les constants 
internades per banda de 
Joel i la incorporació dels 
centrals en pilotes aturades 
no van permetre al Seva 
que marxés del partit amb 
algun punt, després d’una 
bona primera part. Als ins-
tants finals, el Centelles va 
tenir una doble oportunitat 
enviant primer una pilota 
al travesser i posteriorment 
desaprofitant-la amb un xut 
que va sortir molt desviat. 
Després del partit, Gibaja 
animava els seus jugador 
que “no abaixessin el cap” 
i que “jugant com han fet 
fins ara, arribaria la victò-
ria”, després d’encadenar 
dos empats seguits i tres 
partits sense perdre. Amb 
la derrota, el Seva és cator-
zè amb 5 punts i un partit 
menys, mentre que el Cen-
telles s’enfila a la quarta 
posició amb 16 punts. 

El Santa Eugènia capgira  
un 4 a 0 al Manlleu B

Roda 1

Sergi, Nico, Vidrier, Said, Martínez 
(Serrallonga, min 50), Sala, Quintana, 
Albareda (Pérez, min 71), Fabregó, 
Bright i Toni González (Camilo, min 
71).

Moià 2

Guillem, Nortés, Bakary, Jan Moral, 
Eloi Moral (Bilaly, min 76), Colomé 
(Coll, min 76), Díaz, Oliveras, 
Cascales, Roca i Padrós (Coca, min 
60).

ÀRBITRE: Marcel Pagès.

GOLS: 0-1, Padrós, min 1 (remata 
una falta lateral); 0-2, Nortés, min 
11 (de penal); 1-2, Aniol, min 32 
(en pròpia porteria al desviar una 
rematada de Toni González); 1-3, 
Colomé, min 63 (remata un servei de 
córner).

Al Roda li manca 
punteria i perd 
amb el Moià

i amb un domini tàctic en el 
camp i des de la banqueta, 
va propiciar que els últims 
minuts del primer temps el 
Seva generés ocasions de 
perill en diverses accions. 
Al minut 40, l’àrbitre no va 
assenyalar un penal a Gerard 
que va ser demanat des de 
la banda. A la següent acció, 
una passada filtrada a l’espai 
de Quintana va ocasionar 
el gol de Gerard, que no va 
pujar al marcador per fora 
de joc. El Seva va continuar 
insistint sense èxit, i els visi-
tants van arribar al descans 
amb empat a zero. 

A la represa, els cente-
llencs van entrar millor i en 
la primera acció després del 
descans va obligar a Gibert 
treure una bona mà per evi-

tar el gol, i desviar una pilota 
que va marxar a córner. En el 
llançament, un error de mar-
catges del Seva va permetre a 
Pla rematar de cap per anotar 
la primera diana del partit. 
Amb el gol encaixat, el Seva 
va mostrar el caràcter que ha 
recuperat aquesta temporada  
per aixecar el partit. Gibaja 
no va tardar a fer canvis a 
l’equip, i va donar entrada a 
Lorente per donar un caire 
més ofensiu a l’equip i tornar 
a controlar el partit. A mesu-
ra que passaven els minuts el 
Seva es llançava a l’atac amb 
passades més verticals per 
trencar les línies del Cente-
lles, però el porter visitant 
va estar molt encertat en les 
seves sortides i va evitar que 
el Seva aconseguís arribar 

Manlleu

EL 9 NOU

El Manlleu B va deixar esca-
par un partit que anava gua-
nyant 4-0. Els manlleuencs 
van dominar més al primer 

temps amb polèmica en el 
segon gol. I només començar 
la segona part marcaven el 
quart, però el Santa Eugènia 
va reaccionar i a mida que va 
anar marcant s’ho va creure 
més fins al 4 a 5 definitiu.

QUARTA CATALANA
Folgueroles  
i Taradell B, líders 
una setmana més
Vic El Folgueroles va tornar 
a guanyar, aquesta vegada al 
camp del Cantonigròs, per 1 
a 3, i continua líder invicte 
amb 18 punts del grup 3. El 
Vinyoles es queda amb 11 
punts a l’ajornar-se el seu 
partit amb el Santa Eugènia 
B. En el grup 4, el Taradell 
B també es manté en el més 
alt de la classificació, amb 15 
punts, després de superar el 
Sant Julià B per 2-1. El Gurb 
va perdre el duel amb el Cal-
des (2-0) i la segona plaça a 
favor del seu rival, ara suma 
10 punts. En el grup 27, el 
partit que havia de jugar el 
Ripoll a Montagut es va ajor-
nar pel mal estat del terreny 
de joc per culpa de les pluges.

Manlleu B 4

Lagunas, Gerard, Fontseré, Roger, 
Costa, Bonet (Blasi, min 46), Telmo 
(Aguirre, min 55), Miguela, Oller 
(Cañero, min 78), Salvador (Pelfort, 
min 68) i Marc (Guillem, min 55).

Santa Eugènia 5

Jona, Ismail, Diego (Tapia, min 46), 
Adrià (Soler, min 33), Kande, Joan, 
Dachs, Esquivel, Aguilar (Casanovas, 
min 67), Molet (Nogué, min 46) i 
Piella.

ÀRBITRE: Pere Aylward. Va expulsar el local Fontseré (min 60).

GOLS: 1-0, Costa, min 16 (segona rematada en un servei de córner); 2-0, Costa, 
min 23 (remata un servei de córner); 3-0, Telmo, min 32 (remata un centre ras); 
4-0, Blasi, min 47 (remata una centrada); 4-1, Piella, min 52 (aprofita refús del 
travesser en un llançament de falta); 4-2, Kande, min 60 (de penal); 4-3, Piella, 
min 69 (segon rebot en un servei de córner); 4-4, Casanovas, min 77 (remata de 
primeres per l’escaire); 4-5, Kande, min 81 (finalitza una bona combinació).

L’Aiguafreda s’imposa en el 
primer temps al Castellterçol

Castellterçol

EL 9 NOU

L’Aiguafreda va guanyar el 
Castellterçol en una bona 
primera part en què va posar-
se 0 a 4 al marcador amb 
domini del joc. A la represa, 

el partit va ser més travat i el 
Castellterçol va pressionar. 
Amb l’1-4 al marcador, els 
locals van penjar moltes pilo-
tes a l’àrea buscant el gol que 
el fiqués de nou en el partit, 
que va arribar en el darrer 
minut sense temps de reacció.

Castellterçol 2

Toni, Ever, Sala, Guarch, Suriñach 
(Bou, min 82), Gaspar (Argelaguer, 
min 54), Moya (Díaz, min 54), Ferrer, 
López, Serra i Castro (Mata, min 50).

ÀRBITRE: Irene López. Va expulsar el local Bou (min 89) i el visitant Corominas 
(2, min 78).

GOLS: 0-1, Boix, min 6 (remata entre dos defenses); 0-2, Boix, min 28 (de penal); 
0-3, Raulet, min 41 (aprofita el refús del porter en el llançament d’una falta des 
de la frontal); 0-4, Raulet, min 44 (creua una pentinada de Bach); 1-4, Guarch, 
min 70 (de penal); 2-4, Argelaguer, min 89 (finalitza una contra).

Aiguafreda 4

Rosell, Font (Corominas, min 46), 
Vilalta, Colominas, Boix, Bach (Genís, 
min 87), Prieto (Clara, min 46), 
Raulet (Adrian, min 72), Montes, 
Marsal i Matas (Munté, min 79).

Tona B 2

Pol, Bargalló (Rosales, min 46), M. 
Pujol, Bayes, Mendo, Puigvendrelló 
(Fuentes, min 80), Abel, Esturi 
(Codina, min 58), Mancera, Cabani 
(Masramon, min 67) i X. Pujol.

Sant Vicenç 1

Trias, Giménez, Domènehc, Baena 
(Azanay, min 58), Mateu (Riera, min 
67), Martí, Oliva (Capdevila, min 73), 
Joan (Piella, min 46), Pau, Ernest i 
Dembele.

ÀRBITRE: Jesús Martínez.

GOLS: 0-1, Oliva, min 8 (de penal); 1-
1, Abel, min 13 (aprofita una passada 
en profunditat per guanyar el mà a mà 
amb el porter amb un xut al pal curt); 
2-1, Mendo, min 68 (remata gairebé 
des de l’àrea petita una centrada).

El Tona B perdona 
la golejada al Sant 
Vicenç

Tercera Catalana

TERCERA CATALANA. GRUP 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTaradell ......................9 7 0 2 20 8 21
 2.- Pradenc .........................8 6 1 1 15 6 19
 3.- Voltregà ........................9 6 0 3 19 10 18
 4.- Centelles ......................7 5 1 1 16 9 16
 5.- Tona B ...........................9 4 2 3 18 20 14
 6.- Sta. Eugènia .................8 4 1 3 18 17 13
 7.- St. Feliu de Codines ....8 4 1 3 17 19 13
 8.- Moià ..............................6 3 2 1 12 7 11
 9.- Olímpic La Garriga ......7 3 2 2 9 6 11
 10.- Manlleu B .....................9 2 4 3 14 14 10
 11.- Roda de Ter ..................9 3 1 5 17 23 10
 12.- Aiguafreda ...................8 2 2 4 15 18 8
 13.- Borgonyà ......................7 2 2 3 10 15 8
 14.- Seva ...............................7 1 2 4 4 11 5
 15.- sSt. Vicenç ....................8 1 1 6 6 11 4
 16.- qLlorençà ......................8 1 1 6 15 22 4
 17.- qCastellterçol ..............7 0 3 4 12 21 3

GRUP 18

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pUnió Girona ...............9 6 2 1 28 11 20
 2.- Fornells .........................8 5 3 0 14 4 18
 3.- Fontcoberta ..................8 5 2 1 16 11 17
 4.- EF Garrotxa ..................9 4 4 1 15 11 16
 5.- Les Preses .....................9 3 5 1 15 10 14
 6.- Abadessenc ................ 9 4 2 3 14 15 14
 7.- St. Privat d’en Bas .......8 3 3 2 17 10 12
 8.- St. Roc Olot ..................9 4 0 5 13 15 12
 9.- Sta. Pau .........................8 4 0 4 19 22 12
 10.- St. Ponç At. ...................8 3 2 3 17 16 11
 11.- Campdevànol ............ 8 3 1 4 16 16 10
 12.- EF Gironès-Sàbat .........8 2 3 3 17 17 9
 13.- Vilablareix ....................8 1 5 2 8 12 8
 14.- Les Planes.....................8 2 2 4 13 18 8
 15.- Banyoles At. .................9 2 2 5 12 20 8
 16.- Hostoles........................9 1 3 5 10 18 6
 17.- qCellera ........................9 1 2 6 7 20 5
 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

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

EL9NOU.CAT
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Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig.
Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, 
poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional 
sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

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

Disculpeu les molèsties.

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 4-5-21.

Òpera

Diumenge 9 de maig - A les 18h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 49

Aida
De Giuseppe Verdi

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 4-5-21.

Música

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig especial d’una targeta regal, valorada en 100 .
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 4-5-21

Oferta
subscriptors

Truqueu i us n’informarem. Serveis

APARQUEU
PER 1  AL DIA

al pàrquing del
Mercat Municipal de Vic

Oferta vàlida per
tots els dies de la setmana

Abonament mensual fix 25
Places limitades

Tel. 93 889 36 50
Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 4-5-21

Oci

Oferta
subscriptors

2x1 retallant aquest val i presentant-lo 
a taquilles.

Cinema

50€
de Benvinguda*
per els subscriptors del 9NOU

TargeTa regal
Vàlida per comprar qualsevol
article a les nostres botigues

SORTEIG ESPECIAL

Necessites canviar d’ulleres?
En vols unes de sol noves?
O potser portes lentilles?

Sigui com sigui
et regala una targeta regal
valorada en 100 euros perquè te’ls gastis 
amb el que més et convingui en qualsevol
botiga de general Òptica.

Per gentilesa de General Òptica

Dilluns, 3 de maig de 202124
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Victòria amb contundència
El Manlleu Magic Studio goleja el Telecable i s’emporta el primer partit de les semifinals 

OK LLIGA FEMENINA

Manlleu

Laia Miralpeix

La millor versió del Manlleu 
Magic Studio va servir per 
golejar el Telecable per 7 a 
2 en un partit que es va dis·
putar diumenge al migdia. 
D’aquesta manera el Manlleu 
suma la primera victòria a 
les semifinals de l’OK Lliga 
femenina. 

Després d’un parell d’oca·
sions pel conjunt asturià sen·

González, amb una gran atu·
rada, va evitar el primer gol.  
A partir d’aquí va arribar 
el festival de gols per a les 
manlleuenques. El primer va 
ser de Nara López al minut 6 
i dos minuts més tard la capi·
tana, Elisabet Gurri, feia el 
segon en una gran jugada de 
Díez. El Telecable va inten·
tar reaccionar després d’un 
temps mort, però el Manlleu 
tenia el partit dominat i 
abans del descans van arribar 

dos gols més. El tercer el va 
fer Gurri en una recupera·
ció de la bola des de la seva 
pista que va acabar amb un 
u contra u davant la portera 
i el quart en una jugada col·
lectiva que va finalitzar Díez.

“Hem tingut molt encert 
i el fet de posar·te davant, 
de defensar molt bé i de 
sumar gols sembla que hagi 
sigut tot molt plàcid, però 
hem hagut de treballar molt, 
sobretot a la segona part”, 
destacava l’entrenador del 
Manlleu Magic Studio, Jordi 
Boada. I és que en el segon 
temps, el ritme de gols va 
continuar i als tres minuts de 
la represa Castellví feia el 5 
a 0. El Telecable va retallar la 
distància a l’electrònic en el 
minut 38, però un minut més 
tard va arribar la rèplica de 
Díez des del punt de penal. 
El Telecable hauria pogut fer 
el segon de falta directa però 
Fernanda, que va firmar una 
gran actuació, va aturar la 
bola. Castellví va fer el setè 
en el 42 i a quatre minuts pel 
final arribava el 7 a 2 defini·
tiu. 

Amb aquesta victòria el 
Manlleu Magic Studio encar·
rila l’eliminatòria que podria 
sentenciar el proper cap de 
setmana si guanya a la pista 
asturiana, on no hi serà Anna 
Casarramona, que lesionada 
ja no va poder jugar diumen·
ge al matí i es perdrà tota la 
semifinal de la competició. 

D’altra banda, la victò·
ria de dijous al vespre del 
Cerdanyola davant el PHC 
Sant Cugat va deixar al 
Voltregà fora de l’elimina·
tòria. Cerdanyola i Palau 
jugaran l’altra semifinal. En 
el primer partit la victòria va 
ser pel Palau per 2 a 7. 
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Les jugadores del Manlleu celebren el tercer gol del partit que va fer la capitana local, Elisabet Gurri

Telecable HC 2

Elena González, Lee, Sara González, 
Marta González, Roces –cinc inicial–, 
Sanjurgo, Obeso i Daribio. 

Manlleu Magic Studio 7

Fernanda, Nara López, Castellví, 
Gurri i Díez –cinc inicial–, Anglada, 
Aida Mas i Bulló. 

ÀRBITRES: Tània Pardo i Marta Fidalgo. 

GOLS: 1·0, Nara López, min 6; 2·0, Elisabet Gurri, min 8; 3·0, Elisabet Gurri, min 
17; 4·0, María Díez, min 18; 5·0, Ona Castellví, min 28; 5·1. Núria Obeso, min 38; 
6·1, María Díez (p.), min 39; 7·1, Ona Castellví, min 42; 7·2, Sara Roces, min 46. 

REPESCA NACIONAL FEM.

Manlleu B, 0 
Vilanova, 4

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

Vilanova, 1  
Manlleu B, 2

Manlleu B: Abril (p), Gina, 
Lídia (1), Laia (1) i Paula. 
També Ruth. 

Manlleu/Vilanova El Man·
lleu B va perdre l’anada per 
0 a 4 i va aconseguir una vic·
tòria per 1 a 2 a la pista del 
Vilanova. L’eliminatòria de 
repesca de Nacional femeni·
na va quedar encarrilada en 
el partit d’anada a favor de 
les visitants, que van sortir 
de la pista manlleuenca amb 
un avantatge de 0 a 4 per 
afrontar el partit de tornada. 
El Manlleu no va entrar amb 
bon peu al primer temps de 

l’anada i va permetre a les 
visitants marxar amb un 0 a 
3 al descans, que feia clara la 
seva superioritat. A la repre·
sa, el matx va seguir igual, i 
tot i disposar d’ocasions van 
tornar a ser les visitants qui 
aconseguien augmentar la 
distància. En el partit de tor·
nada, les manlleuenques van 
sortir a la pista per canviar la 
imatge que havien donat en 
el partit d’anada i van domi·
nar tota la primera part, amb 
un bon joc i moltes ocasions 
que no van aconseguir apro·
fitar. Al descans es marxava 
amb empat a 0. A la represa, 
el Manlleu es va avançar i 
va posar el 0 a 2 a favor que 
els permetia somniar en la 
remuntada. Les locals es van 
mostrar nervioses, però van 
aprofitar que comptaven 
amb jugadores de l’OK Lli·
ga per fer el primer gol del 
partit per les locals, després 
d’aprofitar una bola morta. 
Als instants finals, el Man·
lleu va disposar d’una falta 
directa que va anar al pal.

PRIMERA CATALANA

Folgueroles, 2  
Farners, 6

Folgueroles El Folgueroles 
va començar bé el partit i 
va aprofitar una ocasió per 
avançar·se en el marcador. 
L’equip visitant va reaccio·
nar i van capgirar el marca·
dor amb tres dianes al con·
traatac. A pocs segons per 
marxar al descans, el Farners 
va fer el quart gol transfor·
mant una falta directa. A la 
represa, el Folgueroles va 
aconseguir la segona diana, 
per retallar distàncies. A la 
recerca de l’empat a la des·
esperada, els visitants van 
aprofitar els desencerts i els 
nervis del Folgueroles per 
sentenciar el partit amb dues 
dianes, que posaven el 2 a 6 
final. 

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

Cassanenc, 6  
Voltregà-Masies, 4
Cassà de la Selva Derrota 
del Voltregà·Masies, que va 
dominar però es va trobar 
amb una gran actuació del 
porter local. El primer temps 
de l’enfrontament va estar 
dominat pel conjunt voltre·
ganès, que va veure com 
l’eficàcia rival i les aturades 
del porter els feien marxar 
al descans amb un 3 a 1. A 
la represa, els voltreganesos 
van retallar distàncies amb 
una diana, però els locals van 
aconseguir ampliar el seu 
avantatge fins al 5 a 3. Final·
ment, tots dos equips van 
aconseguir una diana més. 
El Voltregà·Masies va fer un 
bon partit i va dominar·lo en 
molts trams del partit, però 
la falta d’encert i la bona 
actuació del porter no els va 
permetre puntuar.

Voltregà-Masies: Roger 
(p), Rodríguez (2), Albert 
(1), Gerard (1) i Pol. També 
Joan, Xevi i Biel.

Ripoll, 3  
GEiEG, 7
Ripoll El Ripoll va perdre a 
casa davant el GEiEG per 3 a 
7. Els ripollesos van generar 
ocasions de perill durant el 
primer temps, però van veure 
com els visitants marxaven 
al descans amb un resultat 
de 0 a 2 favorable. A la repre·
sa, un bon inici per part del 
Ripoll els va permetre empa·
tar. Malgrat la bona arranca·
da en el segon temps, els visi·
tants es van saber refer, en 
gran part, gràcies a l’eficàcia 
que van demostrar de cara a 
porteria durant tot el partit 
i que els va permetre arribar 
en el tram final de partit amb 
un 2 a 7 a favor dels gironins. 
El Ripoll va fer el tercer a dos 
minuts per acabar, però no va 
poder capgirar el resultat en 
el temps restant de l’enfron·
tament.

Ripoll: Pau, Vidal (1), 
David, Enric (2) i Jaume. 
També Andreu, Xevi, Roger i 
Zaragoza.

se gaire perill a la porteria 
de Fernanda, el Manlleu va 
passar a dominar l’enfronta·

ment. Castellví, en el minut 
5, va fer el primer avís però la 
portera del Telecable Elena 
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Olost

EL 9 NOU

La pluja caiguda entre diven-
dres i dissabte no va impedir 
que es pogués disputar la 
tercera edició del Raid Hípic 
Internacional d’Olost-Lluça-
nès, que va tenir la francesa 
Melody Theolissat com a 
guanyadora de la prova 
absoluta CEI de 160km. Per 
darrere seu va arribar Manon 
Capitaine i el tercer lloc va 
ser per a l’osonenc Àngel Soy, 
de Santa Maria de Besora. En 
aquesta categoria també cal 
destacar el quart lloc d’un 
altre osonenc, Gil Berenguer.   

Aquesta va ser una de les 
tres proves tres estrelles que 
es va disputar divendres, 
“amb un temps que va aguan-
tar fins al migdia i llavors va 
començar a ploure però es va 
poder disputar bé”, explica 
Anna Orriols, del Club Hípic 
Olost-Lluçanès, organitza-
dors de la prova. La resta de 
competicions que es van fer 
divendres van ser la del CEI 
120km, amb Jordi Anfruns 
com a guanyador. El van 
seguir Luis Araujo i Pedro 
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La prova, que arribava a la tercera edició, va comptar amb més d’un centenar de participants

Bon paper dels genets osonencs, que van aconseguir diferents podis a les respectives proves

Melody Theolissat guanya el Raid 
Hípic Internacional d’Olost

bé es va desenvolupar amb 
tota normalitat i només tres 
genets no van sortir a causa 
del temps. Des 130 inscrits 
inicialment en van sortir 119 
i d’aquests els que no van 
competir va ser per lesions 
durant els dies previs a la 
cursa. 

Pel que fa als resultats, a la 
prova CEI 120km, la victòria 
va ser per a la francesa Julia 
Montagne, seguida pels oso-
nencs Jan Casanovas i Fàtima 
Manubens. Amb el mateix 
recorregut, dissabte també 
es va disputar la cursa Júnior, 
que va tenir com a guanyador 
l’osonenc Marc Vila. El va 
seguir Joana Ullastre i Alba 
Masdeu. La darrera prova va 
ser la dels 100km, amb victò-
ria per a Mikel Vila, mentre 
que el podi el van completar 
Jane Pinder i Jordi Munta-
sell. 

Des de l’organització des-
taquen el fet d’haver pogut 
fer el raid després que l’any 
passat “el vam haver de sus-
pendre un dia abans, quan ja 
ho teníem tot a punt, per la 
pandèmia”, explica Orriols. 
I afegeixen la importància 
de poder fer raids i curses 
“ja que els cavalls necessi-
ten córrer i alhora poder fer 
curses per poder classificar-
se i pujar de categoria”. La 
sortida de les curses es va fer 
des de l’antic camp de fut-
bol d’Olost. Tots els cavalls 
van haver de passar controls 
veterinaris per poder partici-
par a la prova. 

Sta. Eulàlia de Puig-oriol

Salvi Balmaña

Tres caixons de 30 partici-
pants respectivament separa-
ven els més de 180 corredors 
i corredores de l’edició 2021 
del Via Castrum, que es va 
disputar diumenge al matí a 
Santa Eulàlia de Puig-oriol. 
El tret de sortida dels 15 
quilòmetres es va donar a la 
plaça Major del municipi. 

Lluís Ruiz, amb un temps 
d’1h 15min 30seg, va encap-
çalar el podi masculí amb 15 
segons de diferència respecte 
a Josep Viñas, amb un temps 
d’1h 15min 45seg. Ivan 
Martínez va tancar la tercera 
posició amb una marca d’1h 
17min 22seg.  

A la categoria femenina, 
Helena Mercader es va pro-
clamar campiona amb un 
temps d’1h 34min 32seg. La 
velocitat i el ritme de Mer-
cader van suposar una dife-
rència aproximada de quatre 
minuts respecte de la segona 
classificada, Marta Romero, 
que va creuar la meta amb 
un temps d’1h 38min 06seg. 

Antonio Súarez. En la prova 
del CEI 100 el podi el van 
formar tres genets osonencs: 
Marc Vila, que va quedar en 
primera posició; Gil Costa, en 

segona, i Clàudia Caruso, en 
tercer lloc. 

Dissabte la pluja caiguda 
tant divendres a la tarda com 
el mateix matí va provocar 

alguna complicació per als 
genets i cavalls a l’hora de 
passar algunes rieres, ja que 
havien augmentat el seu 
cabal. Tot i així, la prova tam-
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Lluís Ruiz va ser el guanyador del Via Castrum 2021

Lluís Ruiz i Helena Mercader van ser els més ràpids de la cursa de 15 quilòmetres

180 atletes corren el Via Castrum

Bianca Barquet, amb un 
temps d’1h 43min 16seg, va 
ser tercera.

Els tres primers quilòme-
tres, ràpids, van marcar el 
ritme abans de fer els 300 

metres positius de la pujada 
al castell. En aquest punt, 
la força i l’estratègia dels 
participants van marcar les 
diferències a l’hora de baixar 
el temps. El fangueig va fer 

de la cursa una festa de fang 
sense precedents. I és que els 
aiguats dels últims dies van 
condicionar el terreny per 
al cap de setmana. Per evi-
tar riscos, i al mateix temps 

perquè tots els participants 
poguessin gaudir del recor-
regut, la caminada popular 
que acompanyava la cursa es 
va ajornar per al proper diu-
menge. 

Pel que fa al recorregut de 
la cursa, algunes zones es 
van veure afectades per la 
força erosiva de l’aigua, però 
ràpidament l’organització de 
la cursa va modificar el pas 
per garantir la continuïtat 
del recorregut. Respectant i 
vetllant les mesures de segu-
retat obligatòries, l’organit-
zació de la cursa va planificar 
un model exemplar per 
poder reactivar les competi-
cions esportives. 

Per participar-hi, els cor-
redors havien de fer la ins-
cripció anticipada per evitar 
aglomeracions. Al mateix 
temps, el dia de la cursa 
els participants van haver 
de presentar el formulari 
d’autoresponsabilitat i a la 
sortida van seguir les normes 
obligatòries “temperatura, 
mans i mascareta”, explica-
ven des de l’organització, el 
Club Excursionista Prats de 
Lluçanès. Alhora, per evitar 
la concentració de corredors, 
la cursa no va habilitar punts 
d’avituallament i en canvi es 
va repartir a cada participant 
un lot per autogestionar-se al 
llarg de la prova. 
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BÀSQUET 1a CATALANA

Ceset, 68   
CB Vic-UVic 2, 64

Girona Bona imatge del CB 
Vic-UVic 2 davant del Ceset 
malgrat l’ajustada derrota 
final. Els vigatans van sortir 
molt bé al partit, marcant un 
ritme elevat de joc i imposant-
se en el primer quart per vuit 
punts, però els locals, encara 
imbatuts, no van donar el 
seu braç a tòrcer. El segon, i 
sobretot el tercer quart, van 
ser els pitjors per als visitants, 
que van veure com el Ceset 
els capgirava un marcador que 
ja no va tornar a afavorir als 
vigatans. Tot i l’empenta del 
darrer quart, on el Vic va reta-
llar distàncies, va acabar mar-
xant de Girona sense premi.

CB Vic-UVic 2: Canal 
(19), De Prada (2), Pallarès 
(9), Viñeta (6), Subiranas 
(9), Bartés (5), Paré (4), 
Montserrat (6), Boix (2), 
Gomila (2), Comas i Arumí. 

BÀSQUET 2a CATALANA

Santpedor, 64  
Santa Eugènia, 66

Santpedor Victòria per la 
mínima del Santa Eugènia 
en un partit que es va deci-
dir al tram final. El primer 
temps del matx va dominar-
lo el Santa Eugènia, després 
d’un bon segon quart que 
els va permetre marxar amb 
un avantatge de 9 punts al 
descans. Al segon temps, el 
Santpedor va alentir el joc 
i els va permetre arribar 
al final de partit amb un 
resultat ajustat favorable al 
Santa Eugènia. Un triple de 
Pujadas en els últims segons 
va permetre al Santa Eugènia  
obtenir un avantatge de 5 
punts, que va veure com es 
reduïa amb tirs lliures.

Santa Eugènia: Lluc (2); 
Guillem (6); Eduard (13); 
Comas (14); Camprubí (6); 
Marc (2); Gil (3); Pujadas 
(12); Armenteras (8).

BÀSQUET 1a CAT. FEMENÍ

Femení Osona, 66 
GEiEG, 60

Vic Victòria del Femení Oso-
na en un partit molt igualat. 
El primer temps del partit va 
comptar amb molta igualtat, 
però van ser les gironines 
qui van aconseguir marxar 
al descans amb un avantatge 
de cinc punts (33-38). A la 
represa, el matx va continuar 
amb les alternances en el 
marcador fins a l’inici del 
darrer quart, on les osonen-
ques van sortir molt intenses 
i gràcies a l’encert va perme-
tre que marxessin de catorze 
punts. L’Unigirona no es va 
rendir i va intentar capgirar 
la situació, però les osonen-
ques no ho van permetre, per 
així aconseguir la victòria. 

Femení Osona: Laia P (25); 
Aina; Laura (6); Eulalia (4); 
Berta G (2); Itziar (5); Laia 
G (4); Laia S (13); Elisenda; 
Berta M; Judit (7).

BÀSQUET 2a CAT. FEMENÍ

Mataró B, 50  
Tona, 54

Mataró Victòria ajustada del 
Tona a la pista del Mataró. 
El primer temps de l’enfron-
tament va ser un constant 
d’anades i vingudes que va 
permetre a les tonenques 
marxar al descans amb 
un avantatge de 10 punts, 
mostrant el seu estil de joc 
i dominant la primera part. 
A la represa, les locals van 
millorar en el joc defensiu, 
i va aconseguir frenar l’em-
brenzida que portaven les 
tonenques. El tram final del 
partit va estar molt igualat, 
i l’encert en el tir lliure del 
Tona les va permetre empor-
tar-se la victòria de la pista 
mataronina.

Tona: Aina (9); Laura 
(1); Elisabet; Judit (25); 
Armengol (4); Laia; Prat-
desaba (3); Cristina (2); Ivet 
(8); Vilar (2).

BEISBOL SEGONA

CBS Vic Bat, 12  
CB Barcelona, 14

Vic Derrota in extremis del 
CBS Vic Bat en la cinquena 
jornada de segona divisió 
davant d’un CB Barcelona 
que encara es manté invicte 
a la lliga. L’arrencada dels 
vigatans va ser potent, obli-
gant als visitants a canviar el 
llançador en la mateixa pri-
mera entrada, però el relleu 
barceloní, Yepez, va posar a 
ratlla l’equip local. A partir 
d’aquell moment el partit es 
va estabilitzar, però ja a les 
acaballes, les ofensives de tots 
dos equips van treure el cap i 
van desequilibrar el marcador. 
Finalment, tot i una empenta 
del Vic a la sisena, que els va 
posar per davant, no va poder 
assegurar la victòria i se’ls va 
escapar per la mínima.

Vic Bat: Jutglà, Ortega, 
Delgado, Díaz, Bernais, Cruz, 
S. Arrieta, Melo i P. Arrieta. 

Kenneth Rabinad guanya els dobles 
del Nacho Mugosa de tennis

Vera Sokolova i Tomasz Berkieta s’emporten el títol en el quadre individual
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El guanyador de la final individual, Tomasz Berkieta (de blau), al costat de Martin Landaluce, i la guanyadora del quadre femení, Vera Sokolova

Vic

Laia Miralpeix

El jugador del CT Vic Ken-
neth Rabinad Vila va acon-
seguir el títol de campió, en 
la modalitat de dobles, del 
Torneig Internacional de 
Tennis Sub-16 - Memorial 
Nacho Juncosa, que al llarg 
de la setmana passada es va 
disputar a Vic. Fent pare-
lla amb Àlex Álvarez es va 
imposar a la final als caps de 
sèrie número 1 del torneig, 
Tomasz Berkieta i David 
Alexandru Gheorghe, per 
6/3 i 6/4. La final va estar 

dominada per la parella de 
catalans i sobretot per una 
gran actuació de Rabinad, 
que amb un bon servei i 
cops guanyadors va ser clau 
per emportar-se’n el títol de 
campions. A les semifinals, 
Rabinad i Álvarez havien 
superat Miquel Avendano i 
Luis Llorens per 6/1 i 6/3. 

Més sort va tenir Berkieta 
a la final individual. El polac 
es va emportar el títol per la 
via ràpida i amb poc menys 
d’una hora va derrotar l’es-
panyol Martin Landaluce 
(cap de sèrie número 1 del 
torneig) per 6/0 i 6/2. Ber-

kieta  no va donar opció al 
seu rival, i en un primer set 
molt còmode que va deixar 
en blanc Landaluce, que 
va mostrar símptomes de 
molèsties a l’espatlla i de 
cansament durant la final. El 
segon set va començar més 
igualat però de seguida es va 
decantar per Berkieta, que 
era el cap de sèrie número 2 
del torneig. A les semifinals, 
Berkieta havia superat Samat 
Gabdullin per 6/4 i 6/0, men-
tre que Landaluce va tenir 
més dificultats per desfer-se 
de Pavel Lagutin, a qui va 
acabar guanyant després de 

tres sets: 7/6 (3), 2/6 i 6/4. 
Com Berkieta, Ana 

Martínez Vaquero va jugar 
tant la final individual com 
la de dobles, però es va que-
dar sense títol ja que va per-
dre les dues. 

A la individual es va veure 
superada per la russa Vera 
Sokolova per un doble 6/3. 
Martínez Vaquero va posar 
resistència però no va poder 
recuperar el trencament de 
servei de la seva rival, que 
amb uns cops forts i col·locat 
va descentrar a l’espanyola 
que no va trobar el seu millor 
joc davant la potència de 

Sokolova. A les semifinals, 
Martínez Vaquero va gua-
nyar Vittoria Paganetti per 
un doble 7/5, mentre que 
Sokolova va superar Sara 
Borkop. Ni Martínez Vaque-
ro ni Sokolova estaven entre 
les favorites per arribar a la 
final en un torneig que les 
cap de sèries van anar caient 
a les rondes prèvies. 

Poc després de perdre la 
final individual i amb poc 
temps de marge per descan-
sar i recuperar-se, Martínez 
Vaquero va jugar la de dobles 
fent parella amb Neus Tor-
ner. Es van enfrontar contra 
el tàndem espanyol format 
per Aleixa González i Cristi-
na Ramos, que es van procla-
mar campiones del torneig 
després de dos sets, el darrer 
molt ajustat decidint-se al 
tie-break: 4/6, 6/4 (10-4). 
González i Ramos eren les 
cap de sèrie número 2 del 
torneig i a les semifinals es 
van desfer d’Aneta Juno-
va i Vittoria Paganetti per 
6/2, 0-6 (12-10) mentre que 
Martínez Vaquero i Torner, 
que tampoc eren entre les 
cap de sèries, van guanyar a 
les semifinals les cap de sèrie 
número 1, Monika Stanki-
ewicz i Laaksonen Fernández 
per 6/4, 5/7 (10-4). 
   La pluja de dissabte al matí 
va obligar a posposar les 
finals fins al migdia. A partir 
de 2/4 de 3 es van jugar les 
finals individuals i tot seguit, 
les de dobles d’un torneig 
que ha reunit a Vic 148 joves 
promeses del tennis mundial 
que han demostrat al llarg de 
tota la setmana el seu poten-
cial. 

El torneig formava part del 
calendari oficial del Tennis 
Europe Junior Tour i estava 
organitzat per l’Associació 
Esportiva Nacho Juncosa. 



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 3 de maig de 202128 Poliesportiu

Torredembarra

EL 9 NOU

El viladrauenc Eloi Palau 
i la vigatana Alba Riera es 
van proclamar campions de 
Catalunya de bicitrial dissab-
te a Torredembarra. 

Palau (UC Vic), líder de la 
categoria absoluta, va marcar 
un recorregut extraordinari, 
sumant un total de 490 punts 
dels 500 possibles, i es va 
imposar per davant de Toni 
Guillén i de Martú Vayreda 
mentre que el taradellenc 
Jordi Araque (UC Vic) va ser 
sisè. Amb aquesta victòria, 
l’osonenc revalida el títol de 
campió de Catalunya després 
de la victòria el 2019. Al final 
de la prova, Palau destacava 
que “l’absència de passos 
decisius ha fet que estigués-
sim molt igualats” i es marca-
va com a objectiu els propers 
“campionats d’Espanya, on 
tot i que hi haurà més gent 
i més nivell hem de sortir a 
guanyar”.

Eloi Palau va pujar a l’esglaó més alt del podi en la categoria absolut

Els pilots osonencs aconsegueixen dues medalles d’or, tres de plata i tres de bronze

Eloi Palau i Alba Riera, campions 
de Catalunya de bicitrial

Pau Ribera (UC Vic) es va 
penjar la medalla de bronze 
en Infantil masculí mentre 
que en la categoria d’Aleví el 
millor osonenc va ser Adrià 
del Río (UC Vic), que va ser 
sisè. 

D’altra banda, Martí Riera 
(UC Vic) va aconseguir el 
segon lloc en la categoria 
Júnior després de quedar 
deu punts per sota del pri-
mer classificat, Nil Benítez. 
Martí Rusiñol (UC Lluçanès) 
va obtenir la segona posició 
Cadet i en les categories dels 
més petits, els esportistes 
osonencs també van obtenir 
podis: en Principiant, Jan 
Valverde (CT ST Pere Tore-
lló) va aconseguir el tercer 
lloc; el taradellenc David 
López (CT ST Pere Torelló) 
va ser segon en Benjamí, i 
Lluc Cunill (UC Vic), tercer 
en Prebenjamí.

L’escenari on es va desen-
volupar la competició, orga-
nitzada pel Biketrial Costa 
Daurada Torredembarra 
Club, presentava un recor-
regut de cinc zones a dues 
voltes on la verticalitat i els 
obstacles marcaven la pauta. 
En total hi van participar 
125 pilots d’arreu dels Paï-
sos Catalans distribuïts en 
diferents categories en un 
recorregut de cinc zones que 
s’havia de completar a dues 
voltes. 

Alba Riera (UC Vic), a la 
categoria Infantil femení, 
va realitzar un recorregut 

perfecte després d’obtenir 
la màxima puntuació, 500 
punts. Amb aquesta victòria, 

Riera consolida el segon títol 
de campiona consecutiu. 
Dins la mateixa categoria, 

Resultats i classificacions 

Bàsquet

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

Ceset, 68 - CB Vic-UVic 2, 64
Descansa: St. Narcís, Salt

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Ceset .................................3 3 0 215 179 6
 2.- Salt ....................................4 1 3 235 254 5
 3.- CB Vic-UVic 2 ................ 3 2 1 194 185 5
 4.- St. Narcís ..........................4 1 3 239 265 5

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Santpedor, 64 - Sta. Eugènia, 66
Descansa: Tona, Torelló

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Torelló ........................... 4 3 1 259 258 7
 2.- Sta. Eugènia ................... 3 2 1 196 187 5
 3.- Tona ............................... 2 0 2 128 136 2
 4.- Santpedor .........................1 0 1 64 66 1

TERCERA CATALANA. GRUP 10A

Tona B, 63 - Calella, 82
Guíxols, 72 - Palafolls, 59
Descansa: CB Vic-UVic 3

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Calella ...............................5 5 0 433 305 10
 2.- CB Vic-UVic 3 ................ 4 4 0 299 233 8
 3.- Guíxols ..............................5 1 4 314 351 6
 4.- Tona B ............................ 3 0 3 188 252 3
 5.- Palafolls ............................3 0 3 167 260 3

SOTS-25 A. GRUP 3A

Puig-reig, 44 - Vilatorrada, 55
St. Pere, 68 - St. Jordi, 63
Esparreguera, 91 - Roda, 46

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Pere..............................5 5 0 300 253 10
 2.- St. Jordi .............................5 3 2 339 325 8
 3.- Esparreguera ....................4 3 1 307 222 7
 4.- Vilatorrada .......................4 3 1 257 200 7
 5.- Roda ............................... 5 0 5 222 361 5
 6.- Puig-reig ...........................5 0 5 255 319 5

SOTS-25 B. GRUP 4A

Tona, 28 - L’Ametlla, 73

Parets, 57 - Manlleu, 69
St. Nicolau - Canovelles, sr.

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Nicolau ........................4 4 0 292 169 8
 2.- L’Ametlla ..........................5 3 2 279 242 8
 3.- St. Nicolau ........................4 4 0 292 169 8
 4.- Canovelles ........................4 3 1 296 199 7
 5.- Parets ................................5 1 4 261 321 6
 6.- Tona ............................... 5 0 5 221 422 5

SOTS-21 NIVELL A1. GRUP 1B

Minguella, 52 - Caldes, 56
Les Franqueses, 51 - Montgat, 73
Descansa: Tona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Caldes ...............................5 5 0 361 199 10
 2.- Minguella .........................5 3 2 259 250 8
 3.- Montgat ............................3 2 1 175 141 5
 4.- Tona ............................... 4 0 4 149 269 4
 5.- Les Franqueses ................3 0 3 141 226 3

SOTS-21 NIVELL B. GRUP 3

CB Vic-UVic , 71 - Teia, 75
St. Cugat, 39 - Gramenet, 47
Descansa: Mas de St. Lleï

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic  .................. 5 4 1 293 248 9
 2.- Mas de St. Lleï .................4 2 2 236 255 6
 3.- Teia ...................................3 3 0 210 179 6
 4.- Gramenet..........................5 1 4 252 283 6
 5.- St. Cugat ...........................3 0 3 127 153 3

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1A

Femení Osona, 66 - GEiEG Unigirona, 60
Fontajau, 31 - Cassanenc, 60
Descansa: Argentona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cassanenc .........................5 5 0 313 236 10
 2.- Argentona ........................4 3 1 217 194 7
 3.- Femení Osona ............... 5 1 4 277 308 6
 4.- Fontajau............................3 1 2 125 162 4
 5.- GEiEG Unigirona .............3 0 3 154 186 3

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 3B

Vilassar de Dalt, 54 - Premià, 55
Mataró B, 50 - Tona, 54
Neus, 28 - Granollers 2, 47

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Neus ..................................5 3 2 236 258 8
 2.- Vilassar de Dalt ...............5 3 2 295 246 8
 3.- Granollers 2......................4 4 0 229 156 8
 4.- Premià ..............................4 2 2 218 248 6
 5.- Tona ............................... 4 1 3 209 243 5
 6.- Mataró B ...........................4 0 4 178 214 4

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 1B

Les Franqueses, 58 - Parets, 60
St. Celoni, 60 - Canovelles, 55
Manlleu, 64 - Roda, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Celoni ..........................5 4 1 317 256 9
 2.- Canovelles ........................5 3 2 245 232 8
 3.- Parets ................................4 3 1 216 194 7
 4.- Les Franqueses ................5 2 3 249 238 7
 5.- Roda ............................... 5 1 4 260 286 6
 6.- Manlleu ......................... 4 1 3 192 273 5

FEMENÍ SOTS 25. GRUP 4B

Lliçà de Vall, 51 - Canet, 55
Montgat, 75 - Femení Osona C, 47
Gramenet, 75 - Bufalà, 30

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Montgat ............................6 5 1 409 279 11
 2.- Gramenet..........................5 5 0 313 185 10
 3.- Canet .................................6 2 4 289 345 8
 4.- Lliçà de Vall......................5 2 3 249 262 7
 5.- Femení Osona C ............ 5 2 3 255 282 7
 6.- Bufalà ................................5 0 5 192 354 5

Futbol

QUARTA CATALANA. GRUP 3

Voltregà B, 3 - Corcó, 3
Riudeperes B, 1 - Torelló B, 4
Sta. Eugènia B - Vinyoles, ajornat
Cantonigròs, 1 - Folgueroles, 3
Vic Riuprimer B, 1 - Calldetenes, 1
Descansa: La Gleva, Santperenca

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFolgueroles ................6 6 0 0 16 3 18
 2.- Vinyoles ........................6 3 2 1 10 8 11
 3.- Torelló B .......................6 3 1 2 15 12 10
 4.- Voltregà B.....................6 2 3 1 14 12 9
 5.- Sta. Eugènia B ..............4 2 1 1 5 3 7
 6.- Corcó .............................6 2 1 3 10 12 7

 7.- Santperenca .................5 2 1 2 9 11 7
 8.- Calldetenes ..................4 1 2 1 6 7 5
 9.- La Gleva ........................5 1 1 3 8 9 4
 10.- Vic Riuprimer B...........5 1 1 3 4 8 4
 11.- Riudeperes B ................5 0 3 2 5 9 3
 12.- Cantonigròs .................6 0 2 4 10 18 2

GRUP 4

Taradell B, 2 - St. Julià B, 1
Riudeperes, 3 - Figaró, 1
Collsuspina, 0 - OAR Vic B, 6
Caldes Montbui C, 2 - Gurb B, 0
Descansa: Viladrau, St. Miquel Balenyà, Ol. 
La Garriga B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTaradell B ...................5 5 0 0 20 8 15
 2.- Caldes Montbui C .......5 4 1 0 12 5 13
 3.- Riudeperes ...................6 3 1 2 17 13 10
 4.- Gurb B ...........................6 3 1 2 12 11 10
 5.- OAR Vic B.....................5 2 0 3 14 11 6
 6.- Collsuspina ..................4 2 0 2 9 11 6
 7.- St. Miquel Balenyà ......3 1 1 1 6 4 4
 8.- Ol. La Garriga B ...........4 1 0 3 6 9 3
 9.- Figaró ............................4 1 0 3 3 6 3
 10.- Viladrau ........................5 1 0 4 8 24 3
 11.- St. Julià B ......................3 0 0 3 3 8 0

GRUP 27

Cornellà Terri, 3 - Les Preses B, 1
Montagut - Ripoll, ajornat
Palamós B, 1 - Castellfollit, 3
Flaçà B, 4 - Vall d’en Bas, 7
Maia, 0 - Jov. St. Pere Màrtir, 4
Serinyà - Osor, ajornat
Descansa: La Canya

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCornellà Terri ............6 5 1 0 18 2 16
 2.- Jov. St. Pere Màrtir......7 5 1 1 19 7 16
 3.- Castellfollit ..................8 4 2 2 20 10 14
 4.- Ripoll ......................... 6 4 1 1 25 10 13
 5.- Les Preses B .................7 4 1 2 16 9 13
 6.- La Canya .......................6 4 0 2 16 11 12
 7.- Osor ...............................5 2 2 1 11 9 8
 8.- Vall d’en Bas .................6 2 0 4 13 19 6
 9.- Serinyà ..........................4 1 1 2 5 6 4
 10.- Montagut .....................4 0 3 1 8 11 3
 11.- Flaçà B...........................4 0 0 4 9 25 0
 12.- Palamós B .....................6 0 0 6 2 21 0
 13.- Maia ..............................5 0 0 5 1 23 0

JUVENIL LLIGA NACIONAL. 
SEGONA FASE. GRUP D

Mercantil, 2 - Prat, 3
Espanyol, 3 - La Floresta, 1

Grama, 4 - Gim. Tarragona B, 1
Manlleu, 5 - Sants, 2
UB Jabac Terrassa B, 0 - Vilaseca, 0

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

JUVENIL PREFERENT. GRUP 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGranollers ................10 6 2 2 25 9 20
 2.- Parets ..........................10 5 3 2 15 7 18
 3.- Olot .............................10 4 5 1 18 11 17
 4.- Fornells .......................10 5 1 4 17 17 16
 5.- Girona C .......................9 4 3 2 14 9 15
 6.- Quart  ..........................10 4 3 3 16 14 15
 7.- Llagostera B .................9 4 3 2 14 14 15
 8.- Vilassar Mar .................9 4 2 3 9 9 14
 9.- EF Gironès-Sàbat .......10 3 5 2 13 14 14
 10.- Palamós ......................10 4 2 4 20 23 14
 11.- St. Celoni ....................10 3 4 3 17 17 13
 12.- Mollet .........................10 3 2 5 21 20 11
 13.- qManresa ....................10 2 4 4 11 13 10
 14.- qVic Riuprimer ....... 10 2 3 5 13 18 9
 15.- qFigueres ....................10 2 0 8 11 25 6
 16.- qBanyoles .....................9 2 0 7 10 24 6

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Torelló, 2 - Voltregà, 1
Vic Riuprimer B, 3 - Parets B, 2
Unif. Sta. Perpètua, 6 - Ol. Can Fatjo, 2
Canovelles, 5 - Llerona, 1
FUE Vic, 1 - Caldes Montbui, 4
Lliçà d’Amunt, 0 - Cardedeu, 1
Ol. La Garriga, 0 - Les Franqueses, 3
Descansa: Granollers C

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pLes Franqueses ..........7 6 1 0 20 7 19
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	 2.-	Granollers	C	.................6	 6	 0	 0	 18	 6	 18
	 3.-	Parets	B	.........................6	 4	 0	 2	 27	 10	 12
	 4.-	Caldes	Montbui	...........6	 4	 0	 2	 19	 12	 12
	 5.-	Vic	Riuprimer	B	........ 7	 4	 0	 3	 16	 13	 12
	 6.-	Cardedeu	......................5	 3	 2	 0	 11	 3	 11
	 7.-	Torelló	....................... 5	 3	 0	 2	 15	 11	 9
	 8.-	Voltregà	..................... 5	 3	 0	 2	 14	 10	 9
	 9.-	Unif.	Sta.	Perpètua......7	 3	 0	 4	 15	 22	 9
	10.-	Ol.	La	Garriga...............6	 2	 0	 4	 15	 11	 6
	11.-	Ol.	Can	Fatjo	................5	 2	 0	 3	 12	 16	 6
	12.-	qCanovelles	..................6	 1	 1	 4	 10	 15	 4
	13.-	qFUE	Vic	.................... 5	 1	 0	 4	 7	 15	 3
	14.-	qLliçà	d’Amunt	............6	 0	 0	 6	 2	 23	 0
	15.-	qLlerona	.......................6	 0	 0	 6	 3	 30	 0

GRUP 13

Celrà,	4	-	Bisbalenc	At.,	5
Figueres	C	-	Begur,	ajornat
Les	Preses,	0	-	Peralada,	3
Gironès-Sàbat	B,	2	-	Banyoles	At.,	2
FUE	Olot,	2	-	Roses,	2
EF	Bosc	de	Tosca,	3	-	Vall	del	Ter,	3
Porqueres	-	L’Escala,	ajornat
Descansa:	EF	Baix	Ter

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFUE	Olot	....................6	 5	 1	 0	 17	 9	 16
	 2.-	Peralada	........................6	 5	 0	 1	 23	 8	 15
	 3.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........7	 4	 2	 1	 17	 12	 14
	 4.-	L’Escala	.........................6	 4	 1	 1	 13	 4	 13
	 5.-	Roses	.............................7	 3	 3	 1	 13	 7	 12
	 6.-	Begur	............................5	 3	 1	 1	 14	 8	 10
	 7.-	Figueres	C	....................6	 3	 1	 2	 10	 7	 10
	 8.-	Bisbalenc	At.	................6	 2	 1	 3	 15	 14	 7
	 9.-	Banyoles	At.	.................6	 2	 1	 3	 10	 10	 7
	10.-	Vall	del	Ter	................ 6	 1	 4	 1	 9	 9	 7
	11.-	Celrà	..............................6	 2	 0	 4	 11	 21	 6
	12.-	qGironès-Sàbat	B	.........7	 1	 2	 4	 9	 21	 5
	13.-	qLes	Preses	...................7	 1	 1	 5	 5	 16	 4
	14.-	qEF	Baix	Ter	.................5	 1	 0	 4	 6	 12	 3
	15.-	qPorqueres	...................6	 0	 0	 6	 7	 21	 0

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 3

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMontagut	...................6	 5	 1	 0	 21	 6	 16
	 2.-	EF	Ripollès................. 6	 5	 0	 1	 21	 8	 15
	 3.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......6	 4	 1	 1	 17	 10	 13
	 4.-	Olot	At.	.........................7	 3	 3	 1	 21	 9	 12
	 5.-	Torelló	B	.................... 5	 3	 2	 0	 13	 4	 11
	 6.-	La	Canya	.......................4	 2	 2	 0	 13	 5	 8
	 7.-	Santjoanen	...................5	 2	 2	 1	 12	 11	 8
	 8.-	Vilablareix	C	................5	 2	 1	 2	 13	 13	 7
	 9.-	Les	Preses	B	.................6	 2	 0	 4	 10	 14	 6
	10.-	Les	Planes.....................4	 1	 2	 1	 7	 9	 5
	11.-	Vall	del	Ter	B	............. 7	 1	 2	 4	 10	 23	 5
	12.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......5	 1	 1	 3	 13	 16	 4
	13.-	Banyoles	B	....................5	 1	 0	 4	 9	 13	 3
	14.-	Besalú	...........................5	 0	 1	 4	 7	 18	 1
	15.-	Vall	d’en	Bas	.................6	 0	 0	 6	 5	 33	 0

GRUP 22

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pOAR	Vic	......................7	 6	 0	 1	 22	 34	 18
	 2.-	Riudeperes	B	................5	 5	 0	 0	 54	 12	 15
	 3.-	Centelles	......................6	 4	 1	 1	 21	 11	 13
	 4.-	Tona	B	...........................7	 4	 0	 3	 17	 14	 12
	 5.-	Manlleu	B	.....................5	 2	 3	 0	 18	 9	 9
	 6.-	St.	Quirze	Besora	.........7	 3	 0	 4	 17	 17	 9
	 7.-	Roda	..............................5	 2	 1	 2	 18	 15	 7
	 8.-	Voltregà	B.....................6	 2	 1	 3	 11	 12	 7
	 9.-	Corcó	.............................5	 2	 0	 3	 15	 18	 6
	10.-	St.	Vicenç	......................4	 1	 0	 3	 6	 14	 3
	11.-	Pradenc	.........................5	 1	 0	 4	 7	 20	 3
	12.-	St.	Julià	.........................4	 0	 0	 4	 3	 18	 0
	13.-	EF	Ripollès	...................4	 0	 0	 4	 3	 18	 0

GRUP 23

Osona	Sud	-	Riudeperes,	ajornat
St.	Julià,	10	-	Centelles	B,	0
OAR	Vic	B,	1	-	FUE	Vic	B,	5
Moià,	4	-	Seva,	2
Torelló	C,	0	-	Taradell,	0
Tona	-	Sta.	Eugènia,	ajornat
Descansa:	Gurb

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMoià	............................6	 5	 0	 1	 25	 7	 15
	 2.-	St.	Julià	.........................6	 4	 2	 0	 30	 4	 14
	 3.-	Sta.	Eugènia	.................5	 4	 1	 0	 22	 6	 13
	 4.-	Taradell	........................7	 3	 4	 0	 17	 11	 13
	 5.-	Gurb	..............................5	 3	 0	 2	 15	 8	 9
	 6.-	Seva	...............................5	 2	 1	 2	 16	 14	 7
	 7.-	Tona	..............................5	 2	 1	 2	 5	 6	 7
	 8.-	Torelló	C	.......................5	 2	 1	 2	 11	 14	 7
	 9.-	FUE	Vic	B	.....................6	 2	 0	 4	 13	 13	 6
	10.-	OAR	Vic	B.....................5	 2	 0	 3	 14	 19	 6
	11.-	Osona	Sud	....................5	 1	 0	 4	 6	 18	 3

	12.-	Riudeperes	...................5	 1	 0	 4	 8	 29	 3
	13.-	Centelles	B	...................7	 0	 0	 7	 6	 39	 0

CADET PREFERENT. GRUP 2

Girona	B,	6	-	Torelló,	0
Sants,	1	-	Aqua	Hotel,	2
Parets,	2	-	EF	Mataró,	3
Manlleu,	5	-	Palamós,	1
Vilassar	Mar,	2	-	Mollet,	0
Quart,	4	-	Granollers	B,	3
Fornells,	3	-	St.	Gabriel	C,	1
Vilassar	Dalt,	2	-	EF	Gironès-Sàbat,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pManlleu	................... 8	 8	 0	 0	 26	 11	 24
	 2.-	Girona	B	........................7	 6	 0	 1	 28	 3	 18
	 3.-	Parets	............................8	 6	 0	 2	 16	 10	 18
	 4.-	Quart	.............................8	 5	 1	 2	 30	 12	 16
	 5.-	Mollet	...........................7	 5	 0	 2	 12	 5	 15
	 6.-	Vilassar	Mar	.................6	 4	 1	 1	 12	 5	 13
	 7.-	EF	Mataró	.....................7	 4	 1	 2	 13	 11	 13
	 8.-	Fornells	.........................8	 3	 2	 3	 19	 11	 11
	 9.-	Granollers	B	.................6	 3	 1	 2	 14	 12	 10
	10.-	Vilassar	Dalt	................8	 3	 1	 4	 12	 17	 10
	11.-	Torelló	....................... 7	 2	 0	 5	 14	 18	 6
	12.-	St.	Gabriel	C	.................7	 2	 0	 5	 8	 15	 6
	13.-	qAqua	Hotel	.................8	 1	 1	 6	 8	 22	 4
	14.-	qEF	Gironès-Sàbat	.......8	 1	 0	 7	 11	 22	 3
	15.-	qSants	...........................7	 1	 0	 6	 5	 16	 3
	16.-	qPalamós	......................6	 0	 0	 6	 4	 42	 0

CADET PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Vic	Riuprimer	B,	3	-	Ripollet,	0
Sabadell	Nord	-	Mollet	C,	ajornat
Barberà	Andalucia,	1	-	Parets	B,	1
Cerdanyola	Vallès	C	-	EF	Sabadell,	ajornat
Sabadell	B,	9	-	Caldes	Montbui,	1
Base	Ripollet,	2	-	Vilassar	Mar	C,	1
Polinyà,	2	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	0
Mercantil	B,	4	-	Mollentenca,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMercantil	B	................6	 5	 1	 0	 37	 4	 16
	 2.-	Mollentenca	.................7	 4	 2	 1	 29	 14	 14
	 3.-	Parets	B	.........................6	 4	 2	 0	 17	 7	 14
	 4.-	Mollet	C	........................6	 4	 1	 1	 23	 10	 13
	 5.-	Polinyà	..........................5	 4	 0	 1	 15	 6	 12
	 6.-	Vilassar	Mar	C	.............5	 3	 1	 1	 9	 4	 10
	 7.-	Cerdanyola	Vallès	C	....5	 3	 1	 1	 9	 11	 10
	 8.-	Base	Ripollet	................7	 3	 0	 4	 12	 19	 9
	 9.-	Sabadell	Nord	..............4	 2	 1	 1	 8	 5	 7
	10.-	Barberà	Andalucia	......7	 2	 1	 4	 13	 18	 7
	11.-	Vic	Riuprimer	B	........ 5	 2	 0	 3	 12	 8	 6
	12.-	Sabadell	B	.....................6	 2	 0	 4	 14	 17	 6
	13.-	Unif.	Sta.	Perpètua......6	 2	 0	 4	 10	 13	 6
	14.-	qCaldes	Montbui	.........6	 1	 0	 5	 6	 26	 3
	15.-	qEF	Sabadell	................6	 1	 0	 5	 8	 29	 3
	16.-	qRipollet	.......................7	 0	 0	 7	 3	 34	 0

GRUP 8

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	......... 7	 6	 1	 0	 31	 5	 19
	 2.-	Ol.	La	Garriga...............5	 5	 0	 0	 19	 4	 15
	 3.-	Les	Franqueses	............6	 4	 2	 0	 23	 8	 14
	 4.-	Mercantil	C	..................6	 4	 1	 1	 12	 9	 13
	 5.-	Ametlla	Vallès	.............7	 3	 1	 3	 13	 13	 10
	 6.-	Granollers	C	.................6	 3	 0	 3	 7	 9	 9
	 7.-	St.	Celoni	......................5	 2	 1	 2	 9	 7	 7
	 8.-	Cardedeu	......................7	 2	 1	 4	 11	 13	 7
	 9.-	Manlleu	B	.................. 7	 2	 1	 4	 4	 26	 7
	10.-	FUE	Vic	...................... 5	 2	 0	 3	 14	 9	 6
	11.-	Lliçà	de	Vall..................4	 2	 0	 2	 5	 6	 6
	12.-	Torelló	B	.................... 7	 2	 0	 5	 11	 16	 6
	13.-	Parets	C	........................6	 2	 0	 4	 12	 19	 6
	14.-	qLlerona	.......................6	 1	 2	 3	 10	 16	 5
	15.-	qMollet	B	......................4	 1	 0	 3	 7	 14	 3
	16.-	qVallès	At.	....................6	 1	 0	 5	 5	 19	 3

GRUP 17

Bisbalenc,	3	-	Llagostera	B,	1
Esplais,	1	-	L’Escala,	3
Banyoles,	2	-	Porqueres,	0
FUE	Olot	B	-	Begur,	ajornat
EF	Ripollès	-	Sta.	Eugènia,	ajornat
Figueres,	6	-	EF	Baix	Ter,	1
EF	Bosc	de	Tosca,	2	-	St.	Gregori,	2
Descansa:	Peralada

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pBisbalenc	....................7	 6	 1	 0	 32	 6	 19
	 2.-	Banyoles	.......................6	 6	 0	 0	 29	 3	 18
	 3.-	FUE	Olot	B	...................5	 4	 0	 1	 20	 5	 12
	 4.-	Peralada	........................4	 4	 0	 0	 14	 2	 12
	 5.-	Figueres	........................4	 3	 1	 0	 16	 2	 10
	 6.-	EF	Ripollès................. 5	 3	 1	 1	 7	 5	 10
	 7.-	L’Escala	.........................5	 3	 0	 2	 11	 6	 9
	 8.-	Begur	............................6	 2	 1	 3	 11	 14	 7
	 9.-	Porqueres	.....................6	 2	 1	 3	 6	 13	 7
	10.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........7	 2	 1	 4	 8	 16	 7
	11.-	Esplais	...........................6	 1	 1	 4	 12	 17	 4
	12.-	Llagostera	B	.................7	 1	 1	 5	 5	 10	 4
	13.-	qSt.	Gregori	..................7	 1	 1	 5	 10	 30	 4
	14.-	qEF	Baix	Ter	.................6	 0	 1	 5	 4	 21	 1
	15.-	qSta.	Eugènia	...............5	 0	 0	 5	 7	 42	 0

CADET SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 4

Vall	d’en	Bas	-	Ter-Brugent,	ajornat
St.	Gregori	C,	0	-	La	Canya,	9
Jov.	St.	Pere	Màrtir,	5	-	EF	Bosc	de	Tosca	B,	6
Torelló	D,	0	-	Banyoles	At.,	7
Cornellà	Terri,	0	-	St.	Roc	Olot,	5
Porqueres	B,	0	-	Vall	del	Ter,	2
Besalú,	4	-	Les	Preses,	0
Descansa:	EF	Gironès-Sàbat	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pBanyoles	At.	...............6	 6	 0	 0	 45	 2	 18
	 2.-	Vall	del	Ter	................ 6	 6	 0	 0	 43	 4	 18
	 3.-	La	Canya	.......................6	 6	 0	 0	 32	 4	 18
	 4.-	Besalú	...........................6	 5	 0	 1	 29	 2	 15
	 5.-	Ter-Brugent	.................6	 4	 1	 1	 26	 14	 13
	 6.-	St.	Roc	Olot	..................4	 3	 0	 1	 22	 5	 9
	 7.-	Torelló	D	.................... 7	 3	 0	 4	 15	 21	 9
	 8.-	Porqueres	B	..................7	 2	 1	 4	 11	 20	 7
	 9.-	EF	Gironès-Sàbat	C	.....6	 2	 0	 4	 13	 11	 6
	10.-	Les	Preses	.....................6	 2	 0	 4	 15	 19	 6
	11.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......5	 2	 0	 3	 13	 19	 6
	12.-	Vall	d’en	Bas	.................5	 1	 0	 4	 5	 13	 3
	13.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......4	 0	 0	 4	 8	 38	 0
	14.-	Cornellà	Terri	..............6	 0	 0	 6	 3	 48	 0
	15.-	St.	Gregori	C	................6	 0	 0	 6	 1	 61	 0

GRUP 24

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVoltregà	......................6	 6	 0	 0	 30	 4	 18
	 2.-	Riudeperes	...................6	 4	 1	 1	 26	 10	 13
	 3.-	EF	Ripollès	B	................6	 4	 1	 1	 20	 13	 13
	 4.-	FUE	Vic	B	.....................4	 3	 1	 0	 10	 4	 10
	 5.-	Manlleu	C.....................5	 3	 0	 2	 19	 19	 9
	 6.-	St.	Vicenç	......................6	 2	 1	 3	 11	 22	 7
	 7.-	Torelló	C	.......................6	 2	 0	 4	 8	 16	 6
	 8.-	Moià	B...........................7	 1	 2	 4	 10	 21	 5
	 9.-	OAR	Vic	B.....................5	 1	 1	 3	 5	 9	 4
	10.-	Gurb	..............................6	 0	 4	 2	 8	 14	 4
	11.-	Centelles	B	...................7	 0	 1	 6	 10	 25	 1

GRUP 25

Taradell,	0	-	Vic	Riuprimer	C,	0
Sta.	Eugènia,	1	-	Centelles,	6
Riudeperes	B,	1	-	FUE	Vic	C,	3
Moià	-	OAR	Vic,	ajornat
Folgueroles,	4	-	St.	Julià,	3
Avinyó	-	Seva,	ajornat
Descansa:	Tona

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFUE	Vic	C	...................6	 6	 0	 0	 21	 4	 18
	 2.-	Centelles	......................5	 5	 0	 0	 31	 2	 15
	 3.-	OAR	Vic	........................5	 4	 0	 1	 27	 4	 12
	 4.-	Vic	Riuprimer	C	..........7	 3	 1	 3	 19	 14	 10
	 5.-	Riudeperes	B	................4	 3	 0	 1	 10	 3	 9
	 6.-	Sta.	Eugènia	.................5	 3	 0	 2	 19	 19	 9
	 7.-	Tona	..............................6	 2	 1	 3	 18	 14	 7
	 8.-	Avinyó...........................6	 2	 0	 4	 7	 22	 6
	 9.-	St.	Julià	.........................5	 1	 1	 3	 12	 12	 4
	10.-	Taradell	........................5	 1	 1	 3	 5	 12	 4
	11.-	Seva	...............................4	 1	 0	 3	 7	 20	 3
	12.-	Moià	..............................6	 1	 0	 5	 7	 24	 3
	13.-	Folgueroles	..................6	 1	 0	 5	 7	 40	 3

GRUP 36

Ol.	La	Garriga	B,	4	-	Canovelles	B,	0
Centelles	C,	2	-	Granollers	B,	1
Lliçà	d’Amunt	B,	6	-	Ametlla	Vallès	B,	0
Vallès	At.	B,	6	-	Llinars	B,	0
Bellavista	Milan,	1	-	Sta.	Eulàlia	Ronçana,	8
Descansa:	Cardedeu	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSta.	Eulàlia	Ronçana	.5	 5	 0	 0	 25	 3	 15
	 2.-	Granollers	B	.................6	 4	 1	 1	 19	 6	 13
	 3.-	Centelles	C................. 6	 4	 0	 2	 14	 9	 12
	 4.-	Ol.	La	Garriga	B	...........5	 3	 1	 1	 13	 8	 10
	 5.-	Lliçà	d’Amunt	B	...........5	 3	 0	 2	 16	 7	 9
	 6.-	Vallès	At.	B	...................5	 3	 0	 2	 19	 15	 9
	 7.-	Bellavista	Milan	..........5	 3	 0	 2	 16	 14	 9
	 8.-	Cardedeu	C	..................5	 2	 0	 3	 11	 13	 6
	 9.-	Llinars	B	.......................4	 0	 1	 3	 3	 13	 1
	10.-	Ametlla	Vallès	B	..........6	 0	 1	 5	 4	 28	 1
	11.-	Canovelles	B	................6	 0	 0	 6	 3	 27	 0

INFANTIL PREFERENT. GRUP 2

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	......... 8	 8	 0	 0	 37	 2	 24
	 2.-	Parets	............................8	 6	 1	 1	 16	 4	 19
	 3.-	EF	Mataró	.....................8	 6	 0	 2	 17	 9	 18
	 4.-	Aqua	Hotel	...................8	 5	 1	 2	 43	 10	 16
	 5.-	Granollers.....................6	 4	 1	 1	 22	 5	 13
	 6.-	FUE	Olot	.......................7	 4	 1	 2	 19	 17	 13
	 7.-	Mollet	...........................7	 3	 2	 2	 15	 8	 11
	 8.-	Vilassar	Mar	.................7	 3	 2	 2	 6	 4	 11

	 9.-	Girona	B	........................7	 3	 1	 3	 16	 11	 10
	10.-	Quart	.............................7	 3	 0	 4	 19	 14	 9
	11.-	EF	Gironès-Sàbat	.........7	 2	 0	 5	 6	 12	 6
	12.-	Blanes	...........................7	 1	 2	 4	 7	 14	 5
	13.-	qTiana	...........................7	 1	 2	 4	 5	 18	 5
	14.-	qSt.	Gabriel	B	...............6	 1	 0	 5	 8	 20	 3
	15.-	qPalamós	......................8	 0	 1	 7	 1	 63	 1
	16.-	qLes	Franqueses	..........6	 0	 0	 6	 3	 29	 0

GRUP 3

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFIF	Lleida	...................8	 6	 1	 1	 15	 2	 19
	 2.-	Sabadell	........................8	 5	 1	 2	 24	 9	 16
	 3.-	Gim.	Manresa	B	...........8	 5	 1	 2	 15	 8	 16
	 4.-	Igualada	........................7	 5	 0	 2	 15	 8	 15
	 5.-	B.	Jabac	Terrassa	B	......8	 4	 2	 2	 18	 12	 14
	 6.-	Vic	Riuprimer	B	........ 8	 4	 2	 2	 15	 9	 14
	 7.-	Joanenc	.........................8	 4	 1	 3	 12	 11	 13
	 8.-	Cerdanyola	Vallès	.......8	 4	 0	 4	 12	 13	 12
	 9.-	Mercantil	B	..................8	 3	 2	 3	 12	 8	 11
	10.-	Terrassa	........................8	 2	 3	 3	 12	 9	 9
	11.-	Bordeta	Lleida	.............8	 3	 0	 5	 11	 13	 9
	12.-	Mollerussa	...................8	 3	 0	 5	 8	 24	 9
	13.-	qLleida	Esp.	..................7	 2	 1	 4	 8	 13	 7
	14.-	qNat.	Terrassa	..............7	 1	 2	 4	 10	 14	 5
	15.-	qJúpiter.........................7	 1	 2	 4	 2	 10	 5
	16.-	qRapitenca	...................8	 1	 0	 7	 6	 32	 3

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Polinyà,	2	-	Vilanova	Vallès,	0
Vilassar	Dalt	B	-	Mollet	C,	ajornat
Base	Montcada,	1	-	Sabadell	B,	1
Ripollet	-	Ol.	La	Garriga,	ajornat
Cerdanyola	Vallès	B,	2	-	Manlleu	B,	2
Lliçà	de	Vall,	2	-	Base	Ripollet,	1
Martorelles,	2	-	Can	Rull	Romulo,	11
Molletenca,	3	-	Vic	Riuprimer	C,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pBase	Montcada	..........7	 6	 1	 0	 19	 3	 19
	 2.-	Sabadell	B	.....................7	 5	 1	 1	 27	 6	 16
	 3.-	Mollet	C	........................5	 5	 0	 0	 15	 1	 15
	 4.-	Vilassar	Dalt	B	.............6	 4	 0	 2	 19	 9	 12
	 5.-	Molletenca	...................4	 4	 0	 0	 14	 5	 12
	 6.-	Cerdanyola	Vallès	B	....5	 3	 2	 0	 14	 8	 11
	 7.-	Can	Rull	Romulo	.........7	 3	 0	 4	 26	 16	 9
	 8.-	Ripollet	.........................4	 3	 0	 1	 14	 8	 9
	 9.-	Martorelles	..................5	 2	 1	 2	 9	 20	 7
	10.-	Polinyà	..........................5	 2	 0	 3	 12	 15	 6
	11.-	Lliçà	de	Vall..................6	 2	 0	 4	 8	 17	 6
	12.-	Manlleu	B	.................. 6	 1	 2	 3	 11	 12	 5
	13.-	qOl.	La	Garriga	............6	 1	 0	 5	 5	 28	 3
	14.-	qVic	Riuprimer	C	...... 6	 0	 1	 5	 7	 20	 1
	15.-	qVilanova	Vallès	..........5	 0	 0	 5	 1	 15	 0
	16.-	qBase	Ripollet	..............6	 0	 0	 6	 5	 23	 0

GRUP 8

Vic	Riuprimer	D,	1	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	0
St.	Celoni,	3	-	Mollet	B,	0
Canovelles,	1	-	Torelló,	5
Parets	B	-	Lliçà	d’Amunt,	ajornat
Manlleu,	0	-	FUE	Vic,	5
Granollers	B,	4	-	Les	Franqueses	B,	0
OAR	Vic,	0	-	Vallès	At.,	0
Descansa:	Cardedeu

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFUE	Vic	.................... 7	 5	 0	 2	 23	 10	 15
	 2.-	St.	Celoni	......................5	 5	 0	 0	 15	 4	 15
	 3.-	Vic	Riuprimer	D	........ 6	 5	 0	 1	 12	 9	 15
	 4.-	Vallès	At.	......................5	 4	 1	 0	 13	 2	 13
	 5.-	Cardedeu	......................6	 4	 0	 2	 23	 9	 12
	 6.-	Unif.	Sta.	Perpètua......6	 3	 1	 2	 8	 6	 10
	 7.-	Granollers	B	.................4	 3	 0	 1	 14	 3	 9
	 8.-	OAR	Vic	..................... 6	 2	 2	 2	 11	 17	 8
	 9.-	Torelló	....................... 7	 2	 1	 4	 13	 11	 7
	10.-	Mollet	B	........................6	 2	 1	 3	 12	 11	 7
	11.-	Manlleu	..................... 6	 2	 0	 4	 11	 18	 6
	12.-	qCanovelles	..................7	 2	 0	 5	 9	 24	 6
	13.-	qLes	Franqueses	B	.......5	 1	 0	 4	 3	 14	 3
	14.-	qLliçà	d’Amunt	............4	 0	 0	 4	 6	 18	 0
	15.-	qParets	B.......................6	 0	 0	 6	 4	 21	 0

GRUP 18

Porqueres,	1	-	Girona	C,	3
EF	Bosc	de	Tosca,	4	-	EF	Ripollès,	0
Llagostera	B,	0	-	Banyoles,	3
Peralada,	1	-	FUE	Olot	B,	1
Aro,	1	-	Begur,	2
EF	Baix	Ter,	9	-	Quart	B,	0
L’Escala,	2	-	Figueres	B,	2
Esplais,	1	-	Bisbalenc,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pBanyoles	.....................7	 7	 0	 0	 28	 1	 21
	 2.-	EF	Baix	Ter	...................7	 6	 1	 0	 36	 4	 19
	 3.-	Begur	............................7	 6	 1	 0	 30	 13	 19
	 4.-	Figueres	B	....................7	 4	 2	 1	 16	 14	 14
	 5.-	Aro	................................7	 4	 1	 2	 17	 13	 13
	 6.-	Girona	C	.......................7	 3	 2	 2	 17	 14	 11
	 7.-	Esplais	...........................7	 3	 1	 3	 14	 13	 10
	 8.-	Peralada	........................7	 2	 2	 3	 16	 18	 8
	 9.-	Llagostera	B	.................7	 2	 2	 3	 15	 19	 8
	10.-	FUE	Olot	B	...................6	 2	 1	 3	 9	 14	 7
	11.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........6	 2	 0	 4	 9	 16	 6

	12.-	Bisbalenc	......................6	 0	 4	 2	 10	 14	 4
	13.-	qPorqueres	...................7	 1	 1	 5	 11	 21	 4
	14.-	qQuart	B	.......................7	 1	 1	 5	 11	 25	 4
	15.-	qEF	Ripollès	............... 7	 1	 0	 6	 5	 26	 3
	16.-	qL’Escala	.......................6	 0	 1	 5	 3	 22	 1

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 9

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pBanyoles	At.	...............6	 6	 0	 0	 47	 4	 18
	 2.-	Vall	del	Ter	................ 6	 6	 0	 0	 33	 6	 18
	 3.-	FUE	Olot	C	...................5	 5	 0	 0	 29	 7	 15
	 4.-	Vall	d’en	Bas	.................6	 5	 0	 1	 20	 7	 15
	 5.-	Besalú	...........................6	 3	 1	 2	 18	 14	 10
	 6.-	Les	Preses	B	.................6	 2	 1	 3	 10	 14	 7
	 7.-	La	Canya	.......................6	 2	 1	 3	 11	 21	 7
	 8.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......6	 2	 0	 4	 15	 19	 6
	 9.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......7	 1	 1	 5	 11	 29	 4
	10.-	EF	Ripollès	C	............. 6	 1	 1	 4	 2	 28	 4
	11.-	Santjoanen	...................5	 1	 0	 4	 14	 31	 3
	12.-	Torelló	D	.................... 6	 1	 0	 5	 7	 25	 3
	13.-	St.	Roc	Olot	..................5	 0	 1	 4	 6	 18	 1

GRUP 30

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFruitosenc	C...............7	 6	 0	 1	 46	 4	 18
	 2.-	Riudeperes	B	................5	 5	 0	 0	 36	 2	 15
	 3.-	Moià	..............................6	 4	 1	 1	 31	 9	 13
	 4.-	FUE	Vic	B	.....................5	 4	 0	 1	 19	 4	 12
	 5.-	Taradell	........................5	 4	 0	 1	 27	 18	 12
	 6.-	Manlleu	........................5	 3	 0	 2	 23	 11	 9
	 7.-	Gurb	..............................5	 3	 0	 2	 13	 8	 9
	 8.-	OAR	Vic	B.....................6	 2	 1	 3	 13	 16	 7
	 9.-	Centelles	B	...................6	 2	 0	 4	 14	 28	 6
	10.-	Sta.	Eugènia	B	..............5	 1	 0	 4	 7	 31	 3
	11.-	Torelló	C	.......................7	 1	 0	 6	 12	 46	 3
	12.-	Avinyó...........................6	 1	 0	 5	 4	 40	 3
	13.-	Joanenc	D	.....................6	 0	 0	 6	 5	 33	 0

GRUP 31

Riudeperes	C,	2	-	Tona,	1
Les	Preses,	0	-	Corcó,	6
Sta.	Eugènia	-	Pradenc,	ajornat
Centelles,	0	-	Taradell	B,	1
EF	Bosc	de	Tosca	C,	3	-	Torelló	B,	2
Descansa:	EF	Ripollès	B,	FUE	Vic	C,	
Voltregà

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pEF	Bosc	de	Tosca	C	....7	 4	 3	 0	 26	 11	 15
	 2.-	Centelles	......................6	 4	 0	 2	 17	 11	 12
	 3.-	Corcó	.............................4	 3	 1	 0	 20	 6	 10
	 4.-	Riudeperes	C	...............5	 3	 1	 1	 17	 7	 10
	 5.-	Tona	..............................5	 3	 0	 2	 33	 8	 9
	 6.-	Voltregà	........................4	 3	 0	 1	 13	 7	 9
	 7.-	Torelló	B	.......................4	 2	 0	 2	 10	 6	 6
	 8.-	Les	Preses	.....................5	 2	 0	 3	 8	 29	 6
	 9.-	Taradell	B	.....................6	 1	 1	 4	 4	 16	 4
	10.-	Pradenc	.........................4	 0	 2	 2	 3	 10	 2
	11.-	FUE	Vic	C	.....................2	 0	 0	 2	 3	 11	 0
	12.-	Sta.	Eugènia	.................3	 0	 0	 3	 4	 19	 0
	13.-	EF	Ripollès	B	................3	 0	 0	 3	 1	 18	 0

ALEVÍ PREFERENT. GRUP 2

St.	Andreu,	2	-	Vic	Riuprimer,	3
Badalona,	0	-	Espanyol,	5
EF	Mataró,	1	-	Gim.	Manresa,	4
Damm,	1	-	Cornellà,	3
Aqua	Hotel,	4	-	Mercantil,	6
St.	Cugat	B	-	Europa,	ajornat
Barcelona	B,	10	-	Mollet,	0
Via	Olímpica,	3	-	Sabadell,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barcelona	B	..................8	 8	 0	 0	 48	 4	 24
	 2.-	Mercantil	......................8	 7	 0	 1	 42	 17	 21
	 3.-	Cornellà	........................8	 7	 0	 1	 33	 9	 21
	 4.-	Gim.	Manresa	..............8	 4	 2	 2	 22	 19	 14
	 5.-	Damm	...........................6	 4	 1	 1	 24	 8	 13
	 6.-	Espanyol	.......................6	 4	 1	 1	 21	 12	 13
	 7.-	EF	Mataró	.....................6	 4	 0	 2	 22	 15	 12
	 8.-	Badalona	.......................6	 2	 1	 3	 18	 20	 7
	 9.-	Via	Olímpica	................7	 2	 1	 4	 6	 25	 7
	10.-	Europa	..........................7	 1	 2	 4	 9	 26	 5
	11.-	St.	Andreu	....................5	 1	 1	 3	 8	 11	 4
	12.-	St.	Cugat	B	....................7	 1	 1	 5	 23	 29	 4
	13.-	Vic	Riuprimer	........... 8	 1	 1	 6	 18	 35	 4
	14.-	qAqua	Hotel	.................7	 1	 1	 5	 13	 41	 4
	15.-	qSabadell	......................7	 1	 0	 6	 11	 29	 3
	16.-	qMollet	.........................6	 0	 2	 4	 8	 26	 2

GRUP 6

Bisbalenc	At.	-	St.	Celoni	B,	ajornat
Porqueres,	3	-	Llagostera	B,	1
Peralada,	2	-	Vic	Riuprimer	B,	4
Cassà,	6	-	Roses,	4
Quart,	6	-	Banyoles,	2



ESPORTSNOU9EL
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Dilluns, 3 de maig de 202130 Resultats i classificacions

EF Baix Ter, 0 - FUE Olot, 4
Figueres, 3 - Girona B, 1
EF Ripollès, 0 - EF Bosc de Tosca, 7

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Figueres ........................8 7 0 1 34 17 21
 2.- Porqueres .....................8 6 0 2 41 15 18
 3.- Quart .............................8 6 0 2 39 13 18
 4.- Llagostera B .................7 5 0 2 30 13 15
 5.- Bisbalenc At. ................7 5 0 2 31 21 15
 6.- Girona B ........................7 4 1 2 28 13 13
 7.- EF Bosc de Tosca .........7 4 1 2 26 11 13
 8.- FUE Olot .......................8 4 1 3 26 25 13
 9.- Vic Riuprimer B ........ 8 4 1 3 26 27 13
 10.- EF Baix Ter ...................8 2 2 4 13 29 8
 11.- Cassà .............................8 2 1 5 25 33 7
 12.- Banyoles .......................8 2 1 5 13 23 7
 13.- Peralada ........................7 2 1 4 15 29 7
 14.- qSt. Celoni B ................7 2 0 5 19 28 6
 15.- qRoses ...........................8 1 1 6 17 48 4
 16.- qEF Ripollès ............... 8 0 0 8 15 53 0

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ.  
GRUP 4

Vic Riuprimer D, 4 - Martinenc, 3
St. Gabriel B, 1 - Badalona B, 2
Vilassar Mar, 3 - EF Mataró B, 3
St. Cugat E, 3 - Grama B, 5
Mercantil B, 2 - Vilassar Dalt, 2
Santvicentí, 5 - Parets B, 3
Mollet B, 0 - Premier Barcelona C, 6
Alella, 5 - Argentona, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSantvicentí .................6 6 0 0 26 10 18
 2.- Vilassar Dalt ................7 4 2 1 29 16 14
 3.- EF Mataró B .................6 4 2 0 19 8 14
 4.- Vilassar Mar .................7 4 2 1 25 18 14
 5.- St. Cugat E ....................7 4 1 2 24 16 13
 6.- Martinenc ....................6 4 0 2 26 15 12
 7.- Premier Barcelona C ...7 2 3 2 22 18 9
 8.- Alella .............................6 3 0 3 19 15 9
 9.- Mercantil B ..................7 2 3 2 16 16 9
 10.- Grama B ........................5 2 2 1 18 15 8
 11.- St. Gabriel B .................7 2 2 3 15 17 8
 12.- Vic Riuprimer D ........ 7 2 1 4 13 18 7
 13.- Parets B .........................7 1 1 5 13 23 4
 14.- qBadalona B .................7 1 1 5 13 31 4
 15.- qMollet B ......................7 1 0 6 13 32 3
 16.- qArgentona ..................7 1 0 6 8 31 3

GRUP 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pParets ..........................7 6 1 0 45 10 19
 2.- Granollers.....................7 5 1 1 46 24 16
 3.- Cardedeu ......................7 4 3 0 30 18 15
 4.- Les Franqueses ............7 4 2 1 19 13 14
 5.- Mercantil C ..................6 4 1 1 23 17 13
 6.- Base Jabac Terrassa .....6 3 1 2 16 17 10
 7.- Cerdanyola V. ...............7 3 1 3 23 25 10
 8.- Base Montcada ............7 3 1 3 20 22 10
 9.- St. Cugat C ...................7 2 3 2 23 18 9
 10.- Manlleu ..................... 7 2 1 4 17 19 7
 11.- Mollet C ........................6 2 0 4 17 29 6
 12.- Manresa C ....................6 1 2 3 9 12 5
 13.- Unif. Sta. Perpètua......6 1 2 3 10 23 5
 14.- qVilassar Dalt B ...........7 1 0 6 17 33 3
 15.- qVallès At. ....................6 1 0 5 14 31 3
 16.- qVic Riuprimer C ...... 5 0 1 4 8 26 1

GRUP 11

Manlleu B, 0 - Ter Brugent, 0
PU Figueres - Farners, ajornat
Vall del Ter, 8 - Llançà B, 0
Comacros, 5 - Vall d’en Bas, 1

Bescanó, 1 - Banyoles At., 3
Les Preses - Figueres D, ajornat
FUE Olot C, 3 - Banyoles B, 4
EF Bosc de Tosca B, 7 - Gironès-Sàbat B, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles At. ...............7 6 0 1 41 11 18
 2.- Comacros ......................7 6 0 1 30 22 18
 3.- Banyoles B ....................7 4 3 0 36 13 15
 4.- FUE Olot C ...................7 5 0 2 29 18 15
 5.- Manlleu B .................. 7 4 2 1 23 16 14
 6.- Vall d’en Bas .................7 4 1 2 22 19 13
 7.- EF Bosc de Tosca B ......7 4 0 3 38 25 12
 8.- Figueres D ....................6 3 1 2 26 19 10
 9.- Les Preses .....................4 3 0 1 20 8 9
 10.- Vall del Ter ................ 7 2 2 3 21 19 8
 11.- Ter Brugent ..................6 1 3 2 10 15 6
 12.- Bescanó .........................7 1 1 5 23 32 4
 13.- Llançà B ........................6 1 0 5 11 25 3
 14.- qFarners........................6 0 1 5 6 25 1
 15.- qGironès-Sàbat B .........6 0 0 6 11 41 0
 16.- qPU Figueres ...............5 0 0 5 1 40 0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ.  
GRUP 8

Joanenc B, 1 - Torelló, 3
Tona, 5 - Manlleu D, 0
Artés, 1 - Puigreig, 6
Callús, 6 - Manresa D, 0
FUE Vic, 7 - Cardona, 0
Gim. Manresa E, 7 - Berga B, 1
Riudeperes, 3 - Solsona B, 4
Descansa: OAR Vic

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGim. Manresa E .........6 6 0 0 49 11 18
 2.- FUE Vic ...................... 6 5 1 0 42 15 16
 3.- Callús ............................6 5 0 1 28 8 15
 4.- Torelló ....................... 7 5 0 2 26 19 15
 5.- Tona ........................... 6 4 1 1 21 12 13
 6.- Manresa D ....................6 4 1 1 26 19 13
 7.- Puigreig ........................6 4 0 2 25 20 12
 8.- OAR Vic ..................... 6 3 1 2 32 28 10
 9.- Cardona ........................6 3 0 3 20 16 9
 10.- Solsona B ......................7 1 2 4 16 28 5
 11.- Manlleu D .................. 7 1 0 6 8 41 3
 12.- Artés .............................4 0 1 3 6 19 1
 13.- qRiudeperes .............. 7 0 1 6 26 48 1
 14.- qBerga B .......................4 0 0 4 2 21 0
 15.- qJoanenc B....................6 0 0 6 11 33 0

GRUP 9

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOAR Vic B ................ 6 6 0 0 43 7 18
 2.- Pla d’en Boet ................7 6 0 1 40 18 18
 3.- Granollers C .................6 5 0 1 30 14 15
 4.- Ametlla Vallès .............7 4 1 2 31 17 13
 5.- Llerona .........................5 4 0 1 32 14 12
 6.- Vallès At. B ...................7 3 1 3 20 13 10
 7.- Les Franqueses C .........6 3 0 3 22 20 9
 8.- Vic Riuprimer E ........ 5 3 0 2 14 19 9
 9.- Vilanova V. ...................3 2 0 1 11 9 6
 10.- Bellavista Milan ..........6 2 0 4 17 32 6
 11.- Manlleu C .................. 7 1 2 4 15 23 5
 12.- Cardedeu ......................6 1 0 5 12 25 3
 13.- qPonent ........................5 1 0 4 11 26 3
 14.- qSt. Feliu Codines .......6 1 0 5 10 43 3
 15.- qCanovelles B ..............6 0 0 6 14 42 0

GRUP 10

Vilassar Dalt C, 3 - OAR Vic C, 3
Llerona B, 0 - Montmeló, 10
Vilassar Mar E, 4 - Mercantil G, 2
Canovelles, 2 - Molletenca, 1
EF Mataró D, 3 - Granollers B, 1

Parets C, 9 - Unif. Sta. Perpètua, 1
Lliçà d’Amunt, 1 - Les Franqueses B, 6
Mollet D, 5 - Sabadell G, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pParets C ......................7 7 0 0 50 14 21
 2.- Vilassar Mar E .............7 7 0 0 44 17 21
 3.- EF Mataró D .................7 5 2 0 35 21 17
 4.- Canovelles ....................7 5 1 1 37 17 16
 5.- Mercantil G ..................7 4 1 2 27 26 13
 6.- Molletenca ...................7 4 0 3 40 14 12
 7.- Les Franqueses B .........7 3 1 3 36 23 10
 8.- Granollers B .................6 3 1 2 19 20 10
 9.- Mollet D .......................7 2 3 2 23 25 9
 10.- Montmeló ....................5 2 0 3 18 14 6
 11.- OAR Vic C .................. 6 1 3 2 26 23 6
 12.- Vilassar Dalt C .............6 1 1 4 13 30 4
 13.- Unif. Sta. Perpètua......7 1 0 6 23 36 3
 14.- qLliçà d’Amunt ............7 0 2 5 16 43 2
 15.- qSabadell G ..................7 0 1 6 15 37 1
 16.- qLlerona B ....................6 0 0 6 4 66 0

GRUP 33

Vall del Ter, 1 - St. Roc Olot B, 3
Banyoles D, 3 - Bisbalenc D, 4
Jov. St. Pere Màrtir, 13 - Bescanó C, 3
Sarrià Ter C, 2 - Besalú, 11
FUE Olot F, 6 - Banyoles At. D, 2
Bell Lloc D, 9 - St. Gregori E, 4
Descansa: Porqueres C

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBesalú .........................6 6 0 0 64 8 18
 2.- Jov. St. Pere Màrtir......5 5 0 0 52 10 15
 3.- FUE Olot F ...................5 5 0 0 40 6 15
 4.- Bisbalenc D ..................7 4 1 2 37 30 13
 5.- Porqueres C..................6 4 0 2 32 21 12
 6.- St. Roc Olot B ...............6 3 0 3 28 33 9
 7.- Banyoles At. D .............7 2 2 3 24 33 8
 8.- Vall del Ter ................ 7 2 1 4 16 27 7
 9.- Banyoles D ...................6 1 3 2 18 25 6
 10.- Bell Lloc D ....................7 2 0 5 23 45 6
 11.- qBescanó C ...................7 1 0 6 13 58 3
 12.- qSt. Gregori E ...............5 0 2 3 11 31 2
 13.- qSarrià Ter C ................6 0 1 5 10 41 1

GRUP 34

Banyoles C, 6 - FUE Olot, 3
Ter Brugent B - Les Preses, ajornat
Besalú B, 3 - Banyoles At. C, 5
Montagut - Jov. St. Pere Màrtir, ajornat
La Canya - Vall del Ter B, ajornat
Porqueres B, 4 - EF Bosc de Tosca D, 2
Descansa: EF Ripollès B, Torelló B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles C..................6 5 0 1 37 23 15
 2.- Torelló B .................... 5 4 1 0 45 12 13
 3.- Jov. St. Pere Màrtir......4 4 0 0 39 11 12
 4.- Porqueres B ..................5 4 0 1 36 14 12
 5.- Montagut .....................5 4 0 1 31 22 12
 6.- EF Bosc de Tosca D ......7 4 0 3 32 37 12
 7.- Banyoles At. C .............6 3 0 3 32 34 9
 8.- FUE Olot .......................4 2 1 1 28 15 7
 9.- EF Ripollès B ............. 6 1 1 4 29 41 4
 10.- Besalú B ........................7 1 1 5 23 45 4
 11.- Vall del Ter B ............. 4 1 0 3 13 15 3
 12.- qTer Brugent B ............4 1 0 3 8 23 3
 13.- qLa Canya .....................5 0 0 5 15 44 0
 14.- qLes Preses ...................4 0 0 4 4 36 0

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ.  
GRUP 14

Roda, 0 - Centelles B, 5
Pradenc B - Tona B, ajornat
Moià, 3 - FUE Vic C, 3
Taradell B - Sta. Eugènia B, ajornat
Fruitosenc D, 0 - St. Julià B, 0
Descansa: Riudeperes B, Osona Sud

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRiudeperes B .............5 5 0 0 42 17 15
 2.- Tona B ...........................4 4 0 0 22 10 12
 3.- FUE Vic C .....................6 3 2 1 28 15 11

 4.- Pradenc B .....................3 3 0 0 31 6 9
 5.- Centelles B ...................5 3 0 2 26 14 9
 6.- Sta. Eugènia B ..............5 2 1 2 15 17 7
 7.- Moià ..............................6 2 1 3 27 31 7
 8.- Fruitosenc D ................6 2 1 3 19 27 7
 9.- St. Julià B ......................6 1 2 3 12 18 5
 10.- Osona Sud ....................5 1 1 3 9 32 4
 11.- Taradell B .....................4 1 0 3 9 23 3
 12.- Roda ..............................7 0 0 7 12 42 0

GRUP 15

Torelló C, 1 - St. Vicenç, 7
Sta. Eugènia C - Folgueroles, ajornat
Ribetana, 5 - FUE Vic B, 1
EF Bosc de Tosca E, 1 - Pradenc, 6
OAR Vic D, 5 - Manlleu, 7
Centelles C, 8 - Voltregà, 4
Descansa: EF Ripollès C

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pPradenc .......................6 6 0 0 41 5 18
 2.- St. Vicenç ......................7 6 0 1 49 18 18
 3.- Folgueroles ..................5 5 0 0 40 4 15
 4.- Ribetana .......................5 4 0 1 32 14 12
 5.- FUE Vic B .....................6 3 1 2 24 23 10
 6.- Centelles C ...................6 3 0 3 33 21 9
 7.- Torelló C .......................3 2 0 1 21 11 6
 8.- Manlleu ........................6 2 0 4 23 37 6
 9.- Voltregà ........................7 1 1 5 15 42 4
 10.- EF Bosc de Tosca E ......5 1 0 4 13 26 3
 11.- EF Ripollès C................3 1 0 2 9 24 3
 12.- OAR Vic D ....................6 0 0 6 16 50 0
 13.- Sta. Eugènia C ..............5 0 0 5 7 48 0

GRUP 16

Calldetenes, 1 - Centelles, 11
Roda B, 0 - Pradenc C, 0
Moià B, 0 - St. Julià, 9
Sta. Eugènia - Taradell, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCentelles ....................7 7 0 0 65 7 21
 2.- St. Julià .........................7 6 0 1 44 10 18
 3.- Taradell ........................6 3 1 2 33 22 10
 4.- Sta. Eugènia .................5 3 0 2 24 23 9
 5.- Pradenc C .....................7 2 2 3 22 36 8
 6.- Moià B...........................6 2 0 4 19 33 6
 7.- Calldetenes ..................7 1 0 6 19 40 3
 8.- Roda B ...........................7 0 1 6 2 57 1

BENJAMÍ PREFERENT. GRUP 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Espanyol .......................8 8 0 0 36 7 24
 2.- Barcelona B ..................8 7 0 1 51 11 21
 3.- Damm ...........................8 6 1 1 41 10 19
 4.- Mataró ..........................8 6 1 1 32 11 19
 5.- Cornellà ........................8 5 0 3 31 17 15
 6.- Premier Barcelona ......7 4 2 1 16 13 14
 7.- St. Cugat .......................7 4 2 1 13 10 14
 8.- Gavà B ...........................8 4 0 4 16 19 12
 9.- Mercantil ......................8 3 2 3 22 20 11
 10.- Base Jabac Terrassa .....8 2 2 4 15 20 8
 11.- Vic Riuprimer ........... 8 2 1 5 20 37 7
 12.- Europa ..........................7 2 0 5 9 27 6
 13.- Gim. Manresa ..............6 1 0 5 14 29 3
 14.- qAqua Hotel .................8 1 0 7 11 33 3
 15.- qSabadell ......................7 0 1 6 5 34 1
 16.- qCardedeu ....................8 0 0 8 5 39 0

GRUP 6

Bisbalenc At., 7 - L’Escala, 0
Roses, 1 - EF Bosc de Tosca B, 8
Unió Girona, 7 - EF Baix Ter, 3
EF Ripollès - Vall del Ter, ajornat
Quart, 5 - Banyoles, 1
Vilablareix - FUE Olot, ajornat
Figueres, 2 - Llagostera, 3
Girona B, 4 - Porqueres, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Bisbalenc At. ................8 7 0 1 39 11 21
 2.- Llagostera .....................7 7 0 0 31 7 21
 3.- Quart .............................8 5 1 2 33 13 16
 4.- EF Bosc de Tosca B ......7 5 1 1 25 7 16
 5.- Figueres ........................8 5 0 3 36 18 15
 6.- Girona B ........................8 5 0 3 27 17 15
 7.- EF Baix Ter ...................8 4 1 3 26 22 13
 8.- FUE Olot .......................7 4 0 3 38 25 12
 9.- Vall del Ter ................ 7 4 0 3 18 18 12
 10.- L’Escala .........................8 3 0 5 15 28 9
 11.- Banyoles .......................7 3 0 4 18 35 9
 12.- EF Ripollès................. 6 2 0 4 11 20 6
 13.- Unió Girona .................8 2 0 6 17 30 6
 14.- qPorqueres ...................8 1 0 7 17 34 3
 15.- qRoses ...........................8 1 0 7 10 44 3
 16.- qVilablareix ..................7 0 1 6 9 41 1

GRUP 7

Fornells, 4 - GEiEG, 2
Girona, 0 - Figueres B, 2
Palamós - Vic Riuprimer B, ajornat
Cal Aguido, 0 - Quart B, 3
Hostalric, 0 - Racing Blanenc, 0
St. Celoni, 4 - Malgrat, 1

EF Bosc de Tosca, 2 - Blanes, 1
Sta. Eugènia - Torelló, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Figueres B ....................8 8 0 0 58 12 24
 2.- Quart B .........................8 7 1 0 43 9 22
 3.- Fornells .........................8 7 0 1 49 16 21
 4.- Girona ...........................8 5 1 2 38 15 16
 5.- EF Bosc de Tosca .........7 5 0 2 26 16 15
 6.- GEiEG ............................8 4 2 2 31 14 14
 7.- Torelló ....................... 7 4 2 1 21 9 14
 8.- Racing Blanenc ............6 3 1 2 15 11 10
 9.- St. Celoni ......................8 3 0 5 18 27 9
 10.- Cal Aguido ...................8 2 2 4 25 27 8
 11.- Sta. Eugènia .................6 2 0 4 37 38 6
 12.- Malgrat .........................6 2 0 4 14 22 6
 13.- Vic Riuprimer B ........ 7 1 0 6 5 30 3
 14.- qBlanes .........................8 1 0 7 13 41 3
 15.- qHostalric .....................8 0 1 7 4 50 1
 16.- qPalamós ......................7 0 0 7 6 66 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMollet B ......................7 7 0 0 27 6 21
 2.- Gim. Manresa E ...........7 6 0 1 42 11 18
 3.- Parets ............................7 5 1 1 28 5 16
 4.- Mercantil B ..................7 5 1 1 25 18 16
 5.- Granollers.....................6 4 0 2 18 7 12
 6.- Base Montcada ............7 4 0 3 24 21 12
 7.- Les Franqueses ............6 3 1 2 23 17 10
 8.- Vilassar Mar B .............7 2 1 4 17 16 7
 9.- Vic Riuprimer C ..........6 2 1 3 10 16 7
 10.- Manlleu ..................... 6 2 1 3 13 33 7
 11.- Unif. Sta. Perpètua......4 2 0 2 8 10 6
 12.- Ol. La Garriga...............6 2 0 4 14 27 6
 13.- Cardedeu B...................6 1 0 5 12 27 3
 14.- qMolletenca .................7 1 0 6 13 31 3
 15.- qBarberà Andalucia ....5 0 1 4 6 19 1
 16.- qOAR Vic ................... 6 0 1 5 10 26 1

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 8

St. Feliu Codines, 0 - Parets D, 0
Granollers B, 2 - Folgueroles, 7
Llerona - Ol. La Garriga B, ajornat
Llinars, 0 - Cardedeu C, 0
Canovelles, 4 - Pradenc, 3
Vilanova Vallès, 9 - Manlleu B, 0
Descansa: Riudeperes, OAR Vic B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVilanova Vallès ..........6 6 0 0 45 1 18
 2.- Parets D ........................7 5 2 0 34 12 17
 3.- St. Feliu Codines .........5 3 1 1 17 16 10
 4.- Folgueroles ................ 4 3 0 1 20 10 9
 5.- Canovelles ....................5 3 0 2 23 18 9
 6.- OAR Vic B .................. 6 2 2 2 30 26 8
 7.- Manlleu B .................. 5 2 1 2 18 27 7
 8.- Llerona .........................4 2 0 2 14 7 6
 9.- Llinars ...........................3 1 2 0 12 7 5
 10.- Granollers B .................5 1 1 3 17 25 4
 11.- Pradenc ...................... 6 1 1 4 16 28 4
 12.- qRiudeperes .............. 5 1 0 4 15 29 3
 13.- qCardedeu C ................7 0 2 5 12 34 2
 14.- qOl. La Garriga B .........4 0 0 4 9 42 0

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Sta. Eugènia - Calldetenes, ajornat
Centelles, 3 - FUE Vic B, 3
Osona Sud, 3 - Moià, 4
FUE Vic, 4 - OAR Vic C, 5
Corcó, 1 - Torelló B, 2
Descansa: Taradell, Fruitosenc E

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTorelló B .....................7 6 0 1 27 10 18
 2.- Moià ..............................6 4 1 1 21 11 13
 3.- Calldetenes ..................5 4 0 1 32 11 12
 4.- OAR Vic C ....................6 4 0 2 30 17 12
 5.- FUE Vic B .....................4 3 1 0 26 3 10
 6.- Centelles ......................6 3 1 2 20 11 10
 7.- Sta. Eugènia .................4 3 0 1 11 11 9
 8.- Taradell ........................5 2 0 3 11 15 6
 9.- Corcó .............................7 1 0 6 15 22 3
 10.- FUE Vic .........................5 0 1 4 10 28 1
 11.- Osona Sud ....................4 0 0 4 6 29 0
 12.- Fruitosenc E .................5 0 0 5 1 42 0

GRUP 10

Torelló C, 5 - Les Preses B, 1
Roda, 0 - Vall del Ter B, 0
Manlleu C, 1 - EF Bosc de Tosca E, 9
Moià B, 4 - EF Ripollès B, 2
FUE Vic C, 6 - Centelles B, 0
Descansa: EP Olot B, Vic Riuprimer D

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRoda ......................... 7 6 1 0 42 11 19
 2.- FUE Vic C ................... 6 4 1 1 40 13 13
 3.- EP Olot B ......................4 4 0 0 15 7 12
 4.- Torelló C .................... 6 4 0 2 19 19 12
 5.- EF Bosc de Tosca E ......5 3 0 2 30 19 9
 6.- Moià B ........................ 6 2 1 3 24 23 7



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 3 de maig de 2021 31Resultats i classificacions

	 7.-	Vic	Riuprimer	D	........ 5	 2	 0	 3	 11	 20	 6
	 8.-	Manlleu	C	.................. 5	 2	 0	 3	 8	 21	 6
	 9.-	Vall	del	Ter	B	............. 5	 0	 3	 2	 9	 12	 3
	10.-	Centelles	B	................. 5	 1	 0	 4	 12	 26	 3
	11.-	Les	Preses	B	.................7	 1	 0	 6	 11	 39	 3
	12.-	EF	Ripollès	B	............. 3	 0	 0	 3	 9	 20	 0

PREBENJAMÍ. GRUP 19

Pirinaica,	2	-	Joanenc,	4
OAR	Vic,	2	-	Manlleu,	3
Gim.	Manresa,	0	-	Manresa,	0
Berga,	11	-	Fruitosenc,	1
Descansa:	Torelló,	Vic	Riuprimer

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Manlleu	..................... 6	 5	 1	 0	 30	 7	 16
	 2.-	Joanenc	.........................6	 4	 1	 1	 22	 9	 13
	 3.-	Gim.	Manresa	..............6	 3	 3	 0	 29	 12	 12
	 4.-	Vic	Riuprimer	........... 5	 3	 1	 1	 24	 9	 10
	 5.-	Torelló	....................... 5	 2	 1	 2	 21	 17	 7
	 6.-	OAR	Vic	..................... 4	 2	 0	 2	 9	 7	 6
	 7.-	Berga	.............................5	 2	 0	 3	 17	 17	 6
	 8.-	Manresa	........................4	 1	 1	 2	 5	 17	 4
	 9.-	Pirinaica	.......................5	 0	 0	 5	 8	 25	 0
	10.-	Fruitosenc	....................6	 0	 0	 6	 3	 48	 0

FEMENÍ PREFERENT. GRUP 1

Pubilla	Casas	-	Verdu-Vall	del	Corb,	ajornat
St.	Cugat,	3	-	Palautordera,	2
Cerdanyola	Vallès,	0	-	Martinenc,	3
Fontsanta-Fatjo,	2	-	Llerona,	1
Porqueres,	3	-	Cornellà,	2
La	Roca	PBB,	2	-	At.	Vilafranca,	1
Manlleu,	0	-	Enfaf	Andorra,	1
Manu	Lanzarote,	4	-	Júpiter,	0
AEM	B,	4	-	Sabadell,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFontsanta-Fatjo	.......10	 9	 0	 1	 32	 13	 27
	 2.-	La	Roca	PBB	...............11	 8	 2	 1	 22	 12	 26
	 3.-	Martinenc	..................11	 7	 2	 2	 36	 11	 23
	 4.-	Cornellà	......................11	 7	 1	 3	 29	 14	 22
	 5.-	St.	Cugat	.....................11	 6	 3	 2	 25	 17	 21
	 6.-	Porqueres	...................11	 5	 5	 1	 18	 11	 20
	 7.-	Pubilla	Casas	................9	 6	 1	 2	 20	 8	 19
	 8.-	Manu	Lanzarote	........11	 5	 3	 3	 39	 17	 18
	 9.-	AEM	B	.........................11	 4	 3	 4	 25	 12	 15
	10.-	Palautordera	..............10	 4	 2	 4	 25	 13	 14
	11.-	Manlleu	................... 11	 4	 2	 5	 21	 15	 14
	12.-	Cerdanyola	Vallès	.....10	 4	 1	 5	 24	 17	 13
	13.-	At.	Vilafranca.............11	 3	 3	 5	 15	 19	 12
	14.-	Sabadell	......................11	 2	 1	 8	 19	 35	 7
	15.-	qJúpiter.......................11	 2	 0	 9	 6	 35	 6
	16.-	qEnfaf	Andorra............8	 1	 2	 5	 8	 14	 5
	17.-	qLlerona	.....................10	 0	 1	 9	 4	 33	 1
	18.-	qVerdu-Vall	del	Corb	..8	 0	 0	 8	 1	 73	 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pPontenc.......................7	 6	 1	 0	 33	 9	 19
	 2.-	Torelló	....................... 7	 6	 1	 0	 22	 6	 19
	 3.-	EF	Mataró	.....................6	 6	 0	 0	 27	 6	 18
	 4.-	Unif.	Sta.	Perpètua......6	 5	 0	 1	 22	 7	 15
	 5.-	Seagull	BDN	B	.............7	 4	 0	 3	 12	 12	 12
	 6.-	Figueres	........................6	 3	 0	 3	 17	 10	 9
	 7.-	Cassà	.............................6	 3	 0	 3	 13	 21	 9
	 8.-	Sta.	Eugènia	.................7	 2	 1	 4	 16	 23	 7
	 9.-	St.	Quirze	Vallès		.........7	 2	 0	 5	 8	 19	 6
	10.-	Sta.	Susanna	.................5	 1	 1	 3	 9	 17	 4
	11.-	qMolinos	......................7	 1	 1	 5	 9	 24	 4
	12.-	qFUE	Olot	....................6	 1	 0	 5	 9	 18	 3
	13.-	qBase	Montcada	..........4	 0	 1	 3	 5	 21	 1
	14.-	qVilassar	Mar...............5	 0	 0	 5	 6	 15	 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 5

L’Armentera,	4	-	La	Pera,	4
Moià,	3	-	L’Estartit,	2
Gerunda,	1	-	OAR	Vic,	2
Voltregà,	0	-	Taradell,	0
Castellterçol	-	Vilafant,	ajornat
Descansa:	Cornellà	Terri,	Vic	Riuprimer	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	B	...... 5	 5	 0	 0	 32	 7	 15
	 2.-	Cornellà	Terri	..............5	 4	 0	 1	 13	 5	 12
	 3.-	La	Pera	..........................7	 3	 2	 2	 21	 16	 11

	 4.-	Taradell	..................... 7	 2	 3	 2	 18	 10	 9
	 5.-	L’Estartit	.......................5	 3	 0	 2	 19	 16	 9
	 6.-	Voltregà	..................... 5	 2	 1	 2	 10	 8	 7
	 7.-	Castellterçol	.............. 3	 2	 0	 1	 6	 6	 6
	 8.-	Gerunda	........................5	 2	 0	 3	 12	 14	 6
	 9.-	OAR	Vic	..................... 6	 2	 0	 4	 9	 15	 6
	10.-	L’Armentera	.................5	 1	 2	 2	 12	 21	 5
	11.-	Vilafant	.........................6	 1	 0	 5	 10	 24	 3
	12.-	Moià	........................... 5	 1	 0	 4	 6	 26	 3

FEMENÍ AMATEUR F-7. GRUP 3

Vall	del	Ter,	5	-	Camallera,	2
Vallgorguina,	7	-	Llavaneres,	3
Base	Llagostera,	1	-	Montmeló,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Camallera	.....................6	 5	 0	 1	 32	 12	 15
	 2.-	Vall	del	Ter	................ 6	 4	 1	 1	 25	 8	 13
	 3.-	Montmeló	....................6	 4	 1	 1	 27	 12	 13
	 4.-	Vallgorguina	................5	 2	 0	 3	 23	 19	 6
	 5.-	Llavaneres	....................6	 1	 0	 5	 14	 42	 3
	 6.-	Base	Llagostera	............5	 0	 0	 5	 10	 38	 0

FEMENÍ JUVENIL PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	......... 7	 7	 0	 0	 32	 6	 21
	 2.-	St.	Gabriel	B	.................6	 5	 1	 0	 16	 7	 16
	 3.-	Seagull	BDN	.................6	 4	 1	 1	 11	 6	 13
	 4.-	Pontenc	.........................7	 3	 3	 1	 16	 10	 12
	 5.-	Palautordera	................6	 3	 2	 1	 12	 8	 11
	 6.-	Cornellà	B.....................7	 3	 2	 2	 12	 11	 11
	 7.-	L’Estartit	.......................6	 3	 1	 2	 11	 9	 10
	 8.-	Cirera	............................7	 3	 0	 4	 14	 16	 9
	 9.-	Fontsanta	Fatjó	B	........7	 3	 0	 4	 15	 21	 9
	10.-	Girona	B	........................7	 2	 1	 4	 12	 14	 7
	11.-	Torelló	....................... 7	 2	 1	 4	 9	 11	 7
	12.-	Llerona	B	......................7	 2	 1	 4	 13	 21	 7
	13.-	La	Roca	PBB	B	..............6	 2	 0	 4	 8	 15	 6
	14.-	qVilassar	Mar...............7	 2	 0	 5	 6	 14	 6
	15.-	qSta.	Susanna	B	...........6	 1	 1	 4	 14	 18	 4
	16.-	qManu	Lanzarote	C	....7	 1	 0	 6	 16	 30	 3

FEMENÍ JUVENIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Seagull	BDN	D,	0	-	Vilassar	Mar	B,	4
Molinos,	3	-	Masnou	At.,	0
Centelles,	0	-	Mataró,	6
Vic	Riuprimer,	0	-	OAR	Vic,	0
Martinenc	B,	2	-	Mollet,	4
Descansa:	St.	Feliu	Codines,	La	Roca	PBB	
C,	St.	Pol

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVilassar	Mar	B	...........6	 5	 0	 1	 28	 5	 15
	 2.-	OAR	Vic	..................... 6	 4	 2	 0	 11	 0	 14
	 3.-	Vic	Riuprimer	........... 5	 4	 1	 0	 22	 4	 13
	 4.-	Molinos	........................5	 4	 0	 1	 21	 3	 12
	 5.-	La	Roca	PBB	C..............4	 3	 0	 1	 15	 4	 9
	 6.-	Mataró	..........................6	 2	 1	 3	 16	 14	 7
	 7.-	Mollet	...........................4	 2	 1	 1	 8	 6	 7
	 8.-	St.	Feliu	Codines	.........4	 2	 0	 2	 6	 7	 6
	 9.-	Martinenc	B	.................6	 2	 0	 4	 7	 20	 6
	10.-	St.	Pol	............................5	 1	 1	 3	 4	 10	 4
	11.-	Masnou	At....................5	 0	 0	 5	 1	 10	 0
	12.-	Seagull	BDN	D	.............4	 0	 0	 4	 2	 22	 0
	13.-	Centelles	......................4	 0	 0	 4	 0	 36	 0

FEMENÍ CADET. GRUP 4

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Unif.	Sta.	Perpètua......6	 6	 0	 0	 48	 6	 18
	 2.-	Palautordera	................7	 6	 0	 1	 46	 10	 18
	 3.-	Barberà	Andalucia	......6	 5	 0	 1	 49	 20	 15
	 4.-	Vallès	At.	......................6	 4	 0	 2	 21	 29	 12
	 5.-	Mollet	...........................5	 2	 2	 1	 16	 13	 8
	 6.-	Castellar	.......................7	 1	 3	 3	 24	 27	 6
	 7.-	Singuerlin	....................5	 2	 0	 3	 19	 24	 6
	 8.-	Molinos	........................5	 2	 0	 3	 14	 26	 6
	 9.-	Taradell	..................... 5	 1	 2	 2	 17	 17	 5

	10.-	Llerona	.........................5	 1	 2	 2	 18	 21	 5
	11.-	Base	Montcada	............6	 1	 1	 4	 20	 50	 4
	12.-	Palafrugell	...................6	 0	 1	 5	 17	 37	 1
	13.-	Bellavista	Milan	..........5	 0	 1	 4	 18	 47	 1

FEMENÍ INFANTIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pOAR	Vic	................... 6	 5	 1	 0	 45	 7	 16
	 2.-	Puigreig	........................7	 4	 1	 2	 12	 10	 13
	 3.-	Cardona	........................5	 4	 0	 1	 23	 7	 12
	 4.-	Manu	Lanzarote	C	......5	 4	 0	 1	 19	 8	 12
	 5.-	Ol.	Can	Fatjó	................6	 3	 1	 2	 25	 14	 10
	 6.-	St.	Cugat	B	....................6	 3	 1	 2	 18	 9	 10
	 7.-	Júnior	............................5	 3	 0	 2	 21	 23	 9
	 8.-	Can	Parellada	...............7	 3	 0	 4	 14	 39	 9
	 9.-	Baco	Unión	...................5	 2	 0	 3	 22	 16	 6
	10.-	Barberà	Andalucia	B	...4	 0	 0	 4	 4	 24	 0
	11.-	Terrassa	B	.....................5	 0	 0	 5	 4	 27	 0
	12.-	Gim.	Manresa	..............5	 0	 0	 5	 2	 25	 0

GRUP 6

Mollet,	4	-	Centelles,	0
St.	Feliu	Codines	-	Masnou	B,	ajornat
FUE	Vic,	7	-	Llerona	C,	3
Martorelles	-	La	Romanica,	ajornat
Vallès	At.,	4	-	OAR	Vic	B,	3
Descansa:	Mercanitl,	La	Roca	PBB	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMercanitl....................6	 5	 0	 1	 25	 8	 15
	 2.-	Mollet	...........................5	 4	 0	 1	 27	 4	 12
	 3.-	Llerona	C	......................6	 3	 1	 2	 24	 20	 10
	 4.-	Masnou	B	.....................4	 3	 0	 1	 28	 7	 9
	 5.-	Centelles	.................... 5	 3	 0	 2	 27	 13	 9
	 6.-	Vallès	At.	......................6	 3	 0	 3	 23	 22	 9
	 7.-	La	Roca	PBB	B	..............4	 2	 1	 1	 11	 9	 7
	 8.-	FUE	Vic	...................... 3	 2	 0	 1	 16	 9	 6
	 9.-	OAR	Vic	B	.................. 6	 2	 0	 4	 19	 26	 6
	10.-	Martorelles	..................3	 0	 0	 3	 4	 22	 0
	11.-	St.	Feliu	Codines	.........2	 0	 0	 2	 0	 20	 0
	12.-	La	Romanica	................6	 0	 0	 6	 1	 45	 0

FEMENÍ ALEVÍ SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 4

OAR	Vic,	0	-	Torelló,	3
La	Roca	PBB	B,	1	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	11
Centelles,	1	-	Terrassa	C,	3
Cirera,	4	-	Llerona	B,	1
Vilassar	Mar,	5	-	Manu	Lanzarote	B,	1
Descansa:	Sinera,	Llavaneres,	Mollet

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVilassar	Mar...............7	 7	 0	 0	 53	 2	 21
	 2.-	Unif.	Sta.	Perpètua......6	 5	 0	 1	 51	 12	 15
	 3.-	Cirera	............................6	 5	 0	 1	 43	 16	 15
	 4.-	Torelló	....................... 3	 3	 0	 0	 24	 1	 9
	 5.-	Terrassa	C	.....................7	 2	 1	 4	 9	 29	 7
	 6.-	OAR	Vic	..................... 3	 2	 0	 1	 9	 6	 6
	 7.-	La	Roca	PBB	B	..............5	 2	 0	 3	 10	 27	 6
	 8.-	Llerona	B	......................5	 1	 2	 2	 9	 15	 5
	 9.-	Manu	Lanzarote	B	.......5	 1	 2	 2	 9	 22	 5
	10.-	Mollet	...........................5	 1	 1	 3	 3	 15	 4
	11.-	Sinera	............................4	 1	 0	 3	 7	 21	 3
	12.-	Llavaneres	....................5	 1	 0	 4	 7	 27	 3
	13.-	Centelles	.................... 7	 0	 0	 7	 4	 45	 0

FEMENÍ BENJAMÍ. GRUP 2

Unif.	Sta.	Perpètua,	0	-	Torelló,	1
Ol.	Can	Fatjó,	5	-	Baco	Unión,	1
Terrassa,	11	-	Mataró,	2
Llerona,	3	-	Sabadell,	2
MF	St.	Adrià,	0	-	Fontsanta-Fatjó,	0
Descansa:	Centelles

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Fontsanta-Fatjó	...........6	 5	 1	 0	 43	 8	 16
	 2.-	Ol.	Can	Fatjó	................6	 5	 0	 1	 41	 9	 15
	 3.-	MF	St.	Adrià	.................6	 4	 1	 1	 21	 4	 13
	 4.-	Baco	Unión	...................6	 4	 0	 2	 25	 12	 12
	 5.-	Terrassa	........................6	 3	 1	 2	 25	 27	 10
	 6.-	Torelló	....................... 7	 3	 1	 3	 16	 20	 10
	 7.-	Sabadell	........................5	 2	 0	 3	 24	 20	 6
	 8.-	Unif.	Sta.	Perpètua......6	 2	 0	 4	 15	 17	 6
	 9.-	Llerona	.........................6	 2	 0	 4	 14	 23	 6
	10.-	Mataró	..........................6	 1	 0	 5	 13	 47	 3
	11.-	Centelles	.................... 6	 0	 0	 6	 7	 57	 0

Futbol Sala

PRIMERA NACIONAL

Padre	Damian,	4	-	Sansur,	1
Teià	B,	1	-	Ol.	Argentona,	3
Ripoll,	4	-	Albelda,	1
Betània	-	Prat,	ajornat
Llagostense,	1	-	Montsant,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Ripoll	......................... 1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 2.-	Padre	Damian	..............1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
	 3.-	Ol.	Argentona	..............1	 1	 0	 0	 3	 1	 3
	 4.-	Montsant	......................1	 0	 1	 0	 1	 1	 1
	 5.-	Llagostense	..................1	 0	 1	 0	 1	 1	 1
	 6.-	Prat	................................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 7.-	Betània	..........................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 8.-	Teià	B	............................1	 0	 0	 1	 1	 3	 0
	 9.-	Albelda	.........................1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
	10.-	Sansur	...........................1	 0	 0	 1	 1	 4	 0

SEGONA NACIONAL

Teià,	7	-	St.	Feliu	Llobregat,	1
Sagrerenc,	3	-	Centelles,	2
La	Garriga,	7	-	At.	Aguilar	Segarra,	2
Autocorb,	12	-	Sansur	B,	0
At.	Arrahona,	5	-	Padre	Damian	B,	7

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pAutocorb	....................1	 1	 0	 0	 12	 0	 3
	 2.-	pTeià	.............................1	 1	 0	 0	 7	 1	 3
	 3.-	La	Garriga	.....................1	 1	 0	 0	 7	 2	 3
	 4.-	Padre	Damian	B	...........1	 1	 0	 0	 7	 5	 3
	 5.-	Sagrerenc......................1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
	 6.-	Centelles	.................... 1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
	 7.-	At.	Arrahona	................1	 0	 0	 1	 5	 7	 0
	 8.-	At.	Aguilar	Segarra	.....1	 0	 0	 1	 2	 7	 0
	 9.-	St.	Feliu	Llobregat.......1	 0	 0	 1	 1	 7	 0
	10.-	Sansur	B	........................1	 0	 0	 1	 0	 12	 0

PRIMERA TERRITORIAL

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Can	Llong	.....................6	 6	 0	 0	 39	 7	 18
	 2.-	At.	Arrahona	B	.............6	 4	 1	 1	 23	 20	 13
	 3.-	Bigues	i	Riells	C	..........5	 4	 0	 1	 36	 8	 12
	 4.-	Ol.	Argentona	..............6	 4	 0	 2	 20	 19	 12
	 5.-	Canada	Place-Fènix	.....4	 3	 1	 0	 36	 9	 10
	 6.-	Unión	Llagostense	B	...5	 2	 1	 2	 19	 16	 7
	 7.-	St.	Feliu	Llobregat.......6	 2	 0	 4	 28	 29	 6
	 8.-	Tecla	Futsal	..................5	 2	 0	 3	 19	 20	 6
	 9.-	Llinars	...........................6	 2	 0	 4	 20	 23	 6
	10.-	Ripoll	B	...................... 6	 1	 0	 5	 13	 27	 3
	11.-	Centelles	B	................. 5	 0	 1	 4	 9	 20	 1
	12.-	At.	Aguilar	Segarra		....4	 0	 0	 4	 0	 64	 0

SEGONA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pArenys	de	Mar	...........6	 5	 0	 1	 24	 9	 15
	 2.-	pRacing	Pineda	............6	 4	 1	 1	 32	 16	 13
	 3.-	Santvicentí	...................4	 4	 0	 0	 21	 7	 12
	 4.-	Caldes	B	........................5	 3	 1	 1	 30	 15	 10
	 5.-	Hummel	Alella	B	.........4	 2	 1	 1	 21	 15	 7
	 6.-	Ciutat	Mataró	B	...........5	 2	 1	 2	 21	 18	 7
	 7.-	St.	Cebrià	Vallalta	.......4	 2	 1	 1	 16	 14	 7
	 8.-	Aiguafreda................. 6	 2	 1	 3	 19	 19	 7
	 9.-	At.	Català	......................6	 2	 1	 3	 13	 16	 7
	10.-	At.	Masnou...................5	 1	 1	 3	 11	 18	 4
	11.-	qMontmeló	..................6	 1	 0	 5	 20	 31	 3
	12.-	qCastellterçol	............ 4	 1	 0	 3	 16	 35	 3
	13.-	qSt.	Celoni	....................5	 0	 0	 5	 6	 37	 0

Hoquei

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

Folgueroles,	2	-	Farners,	6
Ripoll,	3	-	GEiEG,	7

Lloret,	5	-	Palafrugell,	2
Cassanenc,	6	-	Voltregà-Masies,	4
Descansa:	Roda

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	GEiEG	............................8	 6	 0	 2	 36	 25	 18
	 2.-	Voltregà-Masies	........ 8	 5	 1	 2	 38	 27	 16
	 3.-	Cassanenc	.....................8	 5	 1	 2	 37	 26	 16
	 4.-	Roda	........................... 8	 4	 2	 2	 33	 22	 14
	 5.-	Lloret	............................8	 4	 0	 4	 25	 25	 12
	 6.-	Ripoll	......................... 8	 3	 1	 4	 20	 26	 10
	 7.-	Palafrugell	...................8	 3	 1	 4	 16	 21	 10
	 8.-	Farners	..........................8	 3	 0	 5	 20	 27	 9
	 9.-	Folgueroles	................ 8	 0	 0	 8	 16	 42	 0

FEMENÍ PRIMERA CATALANA

Roda,	1	-	Voltregà	C,	4
Sferic,	5	-	Mollet,	1
Mataró,	3	-	Vic,	6
Cubelles,	1	-	Igualada,	6
Descansa:	Horta,	Cerdanyola

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Mataró	..........................7	 6	 0	 1	 45	 13	 18
	 2.-	Igualada	........................7	 6	 0	 1	 24	 8	 18
	 3.-	Mollet	...........................7	 4	 1	 2	 19	 19	 13
	 4.-	Sferic	.............................7	 4	 0	 3	 29	 27	 12
	 5.-	Voltregà	C	.................. 7	 3	 2	 2	 22	 17	 11
	 6.-	Vic	.............................. 7	 3	 0	 4	 16	 17	 9
	 7.-	Cubelles	........................8	 2	 1	 5	 21	 28	 7
	 8.-	Horta	.............................7	 2	 0	 5	 18	 32	 6
	 9.-	Cerdanyola	...................6	 2	 0	 4	 15	 24	 6
	10.-	Roda	........................... 7	 1	 0	 6	 17	 41	 3

Tennis taula

FEMENÍ DIVISIÓ HONOR. 
GRUP 4

Figueres,	4-		Girbau	Vic	TT,	2
	
Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	PF	 	PC	 	Pt.
	 1.-	Figueres	........................5	 4	 1	 0	 21	 9	 9
	 2.-	Suris	Calella	.................6	 4	 1	 1	 22	 14	 9
	 3.-	Ripollet	.........................6	 1	 2	 3	 15	 21	 4
	 4.-	St.	Cugat	.......................6	 1	 1	 4	 13	 23	 3
	 5.-	Girbau	Vic	TT	............ 5	 0	 3	 2	 13	 17	 3

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 4

Girbau	Vic	TT,	0	-	Vilablareix,	6
Vilablareix,	1	-	Bàscara,	5
Amics	de	Terrassa,	4	-	Borges,	2
Reus,	5	-	Borges,	1
Girbau	Vic	TT,	1	-	Bàscara,	5
Amics	de	Terrassa,	3	-	Reus,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	PF	 	PC	 	Pt.
	 1.-	Bàscara	........................10	 10	 0	 0	 49	 11	 20
	 2.-	Amics	de	Terrassa	.....10	 7	 1	 2	 40	 20	 15
	 3.-	Reus	..............................9	 4	 2	 3	 33	 21	 10
	 4.-	Borges	...........................9	 3	 2	 4	 26	 28	 8
	 5.-	Vilablareix	..................10	 2	 1	 7	 21	 39	 5
	 6.-	Girbau	Vic	TT	.......... 10	 0	 0	 10	 5	 55	 0

SEGONA DIVISIO. GRUP 10

Girbau	Vic	TT,	5	-	Falcons	Sabadell,	1
Olesa,	1	-	Girbau	Vic	TT,	5
Vilafranca,	5	-	Falcons	Sabadell,	1
El	Ciervo,	0	-	Vilafranca,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	PF	 	PC	 	Pt.
	 1.-	Vilafranca	.....................8	 7	 0	 1	 38	 10	 14
	 2.-	Girbau	Vic	TT	............ 8	 5	 1	 2	 30	 18	 11
	 3.-	El	Ciervo	.......................8	 3	 2	 3	 20	 28	 8
	 4.-	Falcons	Sabadell	..........8	 2	 1	 5	 20	 28	 5
	 5.-	Olesa	.............................8	 0	 2	 6	 12	 36	 2

GRUP 11

TT	Torelló,	2	-	Vilablareix,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	PF	 	PC	 	Pt.
	 1.-	TT	Torelló	.................. 6	 3	 2	 1	 22	 14	 8
	 2.-	Portmany	......................6	 3	 2	 1	 20	 16	 8
	 3.-	Amics	Terrassa	............6	 2	 2	 2	 21	 15	 6
	 4.-	Vilablareix	....................6	 1	 0	 5	 9	 27	 2

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

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

Espai d’actualitat
esportiva d’Osona
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Formant-se per una mateixa il·lusió 
Balenyà/Aiguafreda

Ferran Morera

Sempre s’ha dit que en 
pobles petits costa formar 
equips. Mostra d’això és la 
fusió que han hagut de fer 
alguns pobles per no perdre 
el seu futbol base. FC Osona 
Sud neix de la unió entre 
l’Atlètic Balenyà i la Unió 
Esportiva Aiguafreda. La 
dificultat per estructurar 
equips que poguessin jugar 
cada setmana i la falta de 
nens els va portar a fusionar-
se com una sola entitat. Amb 
la vinculació entre totes 
dues entitats, el primer pro-
jecte que va aparèixer va ser 
un conveni amb l’MBP, una 
empresa externa que es feia 
càrrec de la proposta meto-
dològica del futbol formatiu. 
La vinculació es va trencar el 
2019, després de quatre tem-
porades. Sense una proposta 
metodològica clara, i sense 
l’ajuda de l’MBP, ja desvincu-
lats, la junta del futbol base 
va iniciar el model del Futbol 

Club Osona Sud. Aquest pro-
jecte no va arribar a donar 
llum en aquella mateixa 
temporada i es va haver 
d’ajornar un any. Per segona 
vegada des de la seva fusió, 
l’entitat es posava en mans 
d’una altra empresa externa, 
aquest cop l’encarregada 
seria BCN 
Pro Soccer. La 
vinculació va 
durar només 
una tempora-
da. Tercer cop 
en sis anys, el 
club s’havia 
quedat orfe 
de proposta 
metodològica. 
En aquest moment, el projec-
te del FC Osona Sud va tor-
nar a engegar motors i van 
dipositar la confiança en Pau 
Matas i Joan Molist per coor-
dinar l’apartat esportiu.     

“Ens va atreure la pro-
posta, per poder posar en 
pràctica el que ens havien 
ensenyat a la universitat”, 
comenta Molist. Amb la pro-

posta formativa clara, el club 
va decidir fer un canvi d’ai-
res a la presidència i alguns 
membres de la junta. “Apos-
tem per formar entrenadors 
i jugadors dels Hostalets, 
Sant Martí de Centelles 
i Aiguafreda”, diu Núria 
Mir, presidenta de l’entitat. 

Actualment 
el club 
compta amb 
cinc equips, 
repartits en 
categories 
diferents. A 
la primera 
etapa, la de 
futbol 7, 
tenen un 

equip a cada categoria. En 
canvi a futbol 11, el club 
no té equip a les categories 
Infantil i Cadet. “Tenim un 
forat generacional, i estem 
treballant per resoldre’l a 
curt termini”, explica Molist. 
En canvi, el club té un equip 
en la categoria Juvenil, l’úl-
tima etapa formativa abans 
del salt a Sènior. L’objectiu 

principal del club “és buscar 
la formació dels jugadors, 
perquè assoleixin els contin-
guts. Molts clubs treballen a 
nivell col·lectiu, això és com-
petició i té rendiment imme-
diat”, diu Molist. La joventut 
del club podria jugar una 
mala passada, però la junta i 
els coordinadors saben que 
la clau per al futur del futbol 
base als tres municipis és 
“ser un club inclusiu. Volem 
que els nens i nenes que vin-
guin a jugar estiguin còmo-
des i gaudeixin jugant aquí”, 
diu Mir. El club aspira que 
“sigui reconegut per la feina 
ben feta”, explica Molist, i 
confien que “de mica en mica 
el club anirà comptant amb 
més equips. No s’ha de tenir 
pressa”.

“La intenció és continuar 
explicant la nostra manera de 
funcionar als tres municipis”, 
comenta Mir, i apunta que 
“el projecte tirarà endavant”, 
malgrat la desvinculació de 
l’Atlètic Balenyà amb el pro-
jecte. 

Últim minut

El futbol és 
de la gent
Pol Ballús

Periodista

A vegades 
aquesta feina 
nostra, la dels 
periodistes, 
té una espè-
cie de meca-
nisme que, 

just quan et pot inspirar 
cert aire de grandesa, et 
recorda de manera fulmi-
nant que mai deixes de 
ser un desgraciat.

Aquest diumenge sortia 
de casa disposat a anar a 
Old Trafford, acreditat per 
un Manchester United - 
Liverpool, la gran rivalitat 
del futbol anglès, que com 
a afegit podia sentenciar 
la lliga a favor del City de 
Guardiola. Un gran esce-
nari. Tot molt bé, tot molt 
maco.

Doncs bé, en el moment 
en què escric aquestes 
línies estic assegut en una 
vorera d’un aparcament 
de l’estadi d’Old Trafford, 
arrambat a la porta d’un 
cotxe que em protegeix de 
la pluja intermitent que ja 

m’és igual que em mulli a 
mi, però que almenys no 
espatlli l’ordinador portà-
til. No he ni vist ni veuré 
el partit de futbol, suspès 
a causa d’una protesta dels 
aficionats del Manchester 
United. 

M’estic fotent de fred, 
he dinat malament, no he 
begut cap cafè en tot el 
dia, m’han trucat uns 350 
cops per fer connexions 
de ràdio i el meu humor 
comença a derivar cap 
al d’un sociòpata sense 
escrúpols.

El fracàs de la Superlliga 
europea ha despertat en 
molts aficionats anglesos 
una ràbia latent cap als 
seus clubs, liderats molts 
per milionaris desconnec-
tats de les arrels del club. 
Als periodistes, el que ha 
passat aquest diumenge 
a Old Trafford ens ha 
recordat que podem estar 
cobrint la lliga més rica 
del món, però les coses 
importants sempre passen 
al mateix lloc. 

El futbol és de la gent. I 
les notícies, del carrer.
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“L’objectiu és 
formar jugadors 

i que se’ns 
reconegui per la 
feina ben feta”

Futbol Club Osona 
Sud
Any de fundació
2020
Socis
50

Pau 
Matas

Encara no caminava que ja portava la pilota enganxada 
als peus. Matas porta tota la seva vida vinculat amb 

el futbol. Els seus inicis com a jugador van ser amb 
l’Aiguafreda, però amb el temps va passar per equips 

com el Granollers, l’OAR Vic, Manlleu o Tona. 
Aquesta temporada juga amb l’Aiguafreda, club 
que el va veure començar. Actualment és l’entre-
nador del Juvenil del club, i al mateix temps porta 
la coordinació conjuntament amb Molist, amb 
qui van formar un campus que es realitza a l’es-
tiu, Nadal i Setmana Santa. Vinculat amb el món 
de l’esport, Matas està estudiant l’últim curs de 
CAFE, un dels motius pels quals va decidir agafar 

la coordinació del club i posar en pràctica tots els 
conceptes apresos a la universitat. Matas anima a 

tots els nens i nenes de la població a provar el futbol 
“encara que no hi hagin jugat mai. La nostra feina és 

ensenyar als nens i que gaudeixin de jugar amb el nostre 
club”. Constant i treballador, Matas ja està buscant jugadors 

per tancar plantilles per a la propera temporada.

“No he vist ni 
veuré el partit, 
suspès a causa 

d’unes protestes 
dels aficionats”
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Maria Suriñach, de 91 anys, ha estat masovera al Vilar de Sant Boi de Lluçanès des de 1959

Un llibre recull 
escrits de Ramon 
Erra sobre el 
Lluçanès

(Pàgina 35)

L’escola de música 
vol portar la 
banda escolar a 
més municipis

(Pàgina 36)

Maria Suriñach 
fa 62 anys que és 
‘masovera’ al Vilar 
de Sant Boi

(Pàgina 34)
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Sant Boi de Lluçanès

Roser Reixach

El Vilar, de Sant Boi de Llu-
çanès, és una de les grans 
masies de la Catalunya Cen-
tral de la que es diu que té 
tantes finestres com dies té 
l’any. Maria Suriñach, que 
aquesta tardor complirà 92 
anys, hi resideix des que es 
va casar l’any 1959, i tot i 
que ha deixat les ocupacions 
pròpies d’una masovera, es 
pot dir que continua sent 
la guardiana d’aquest gran 
casal. Nascuda a Fontfreda, 
una masoveria d’El Prat, de 
Sant Agustí de Lluçanès, la 
família va passar per Case-
lles (Lluçà), Pedrós (Merlès) 
i va acabar instal·lant-se a 
Montorroell, en terme de 
Sant Boi mateix.

Quan tenia 14 anys tre-
ballava de minyona a Les 
Vinyes del Raval, a Prats de 
Lluçanès, i als 18 es va llogar 
a la botiga de Ca l’Oleguer, 
de la mateixa població. Des-
prés de la mort de la mare 
va haver de tornar a casa 
seva per fer-se càrrec de la 
família, i ja més endavant va 
conèixer el qui seria el seu 
marit, Alfons Basco, del Por-
tell Estret, de Sora. Acabats 
de casar van establir-se com a 
masovers al Vilar, i reconeix 
que inicialment no els va 
convèncer perquè habitaven 
els baixos de la casa, “que 
eren molt humits i foscos”. 
Van estar a punt de marxar, 
però l’amo els va condicionar 
un pis en un extrem superior 
de l’edifici, lloc on encara viu 
actualment. 

Dels primers temps al Vilar 
recorda el gran tràfec i la fei-
nada que hi havia a la casa, 
sobretot les èpoques que hi 
residia la família propietària, 
ja que ella va acabar sent 
l’encarregada de netejar-la 
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Maria Suriñach, divendres passat davant de l’entrada principal del mas

“La casa em fa companyia”
Maria Suriñach, de 91 anys, en fa 62 que es va establir com a masovera a la històrica masia del Vilar, a Sant Boi

i de fer-ne el manteniment. 
Ell s’ocupava de les terres i 
entre els tractes que feien li 
ve a la memòria el referent al 
blat: “Tres sacs per al maso-
ver i un per a l’amo”. Poste-
riorment la liquidació ja es 
va fer amb diners, “a un tant 
per quartera de terra”. A part 
d’encarregar-se dels conreus 
també tenien un hort i cria-
ven vaques, porcs i conills. A 
més, la Maria va compaginar-
ho amb la feina de mocadera, 
un ofici que l’entusiasmava 
i pel qual va estar molt sol-
licitada: “En vaig aprendre 

d’una dona d’aquí Sant Boi 
que li deien la Filomena 
sorda. Ella em va ensenyar a 
desfer el porc, preparar els 
embotits, coure la carn de les 
botifarres...”. 

Quan es va morir el seu 
marit, l’any 1995, no va dub-
tar a quedar-se allà mateix, 
una decisió de la qual mai 
s’ha penedit. I és que per a 
ella aquest imponent edifici 
no només és un aixopluc físic 
sinó que el sent com a part 
de la seva vida: “Jo no estic 
sola, perquè la casa em fa 
companyia”.

Sempre ha estat una dona 
molt dinàmica, decidida 
i laboriosa. Fins abans de 
la pandèmia encara anava 
sovint a Vic o a Sant Quirze 
de Besora amb el seu 4L, uns 
viatges que ara ha hagut de 
limitar. Igualment ha vist 
restringida la seva activitat 
social, i per això dedica mol-
ta estona a l’hort, una afició 
que de fet no havia deixat 
mai. Cada dia hi va per arren-
car herbes, cavar, regar... o 
el que faci falta. Hi planta 
anualment faves, patates, 
alls, cebes, carxofes, enci-

ams, mongetes, tomàquets, 
pebrots... A més, encara cria 
conills, fa ganxet i labors i 
sempre té temps per anar a 
passeig, sovint al reconegut 
Roure de la senyora. També 
de tant en tant la visiten 
alguna de les seves quatre 
nebodes, de qui es va fer càr-
rec des de ben petites i a qui 
considera com a veritables 
filles. Segons ella, el secret 
per arribar en bones condi-
cions a aquesta edat ha estat 
“treballar molt i amb moltes 
ganes en tot allò que havia 
de fer”. 
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“El tema de la comarca va quedar 
mal tancat, però no s’ha acabat”
Ramon Erra recull a ‘Fogueres al poblat’ articles sobre el Lluçanès i la seva visió del món rural

Sta. Eulàlia de Puig-oriol

Jordi Vilarrodà

Poc abans de Sant Jordi 
va veure la llum el llibre 
Fogueres al poblat, una tria 
d’una seixantena d’articles 
publicats per Ramon Erra 
que tracten del Lluçanès amb 
una mirada lúcida i un punt 
irònica. L’escriptor de Santa 
Eulàlia va voler que fos un 
producte cent per cent de pro-
ximitat i per això va comptar 
amb la complicitat de l’edito-
rial Cal Siller de Prats, creada 
per Núria Vila; del filòleg 
Florenci Barniol, que el va 
ajudar en la tria i l’edició, i 
de fotògrafs de la comarca 
que hi han aportat imatges. 

Com s’ha gestat el llibre?
Feia temps que volia reco-

pilar alguns articles, com 
els que faig en una columna 
d’opinió a la revista La Rella. 
També tenia un blog, El camp 
de l’Erra, que durant anys 
vaig estar treballant força. 
Entre un i altre hi havia arti-
cles que tractaven de la vida 
rural: del canvi que s’està 
produint, de coses meves 
relacionades amb el poble... I 
vaig pensar que tot això faria 
un llibret de temàtica del 
Lluçanès. Durant el confina-
ment, vaig començar a triar-
ho, i amb l’ajuda de Florenci 
Barniol vam començar la tria 
dels textos.

De manera explícita, el 
Lluçanès no havia aparegut 
a les seves novel·les... 

Considero que la ficció 
passa sempre en un lloc inde-
terminat, que pot tenir pin-
zellades d’aquí i d’allà però 
que no és un lloc concret. Per 
mi, aquest és un espai còmo-
de. En canvi, en aquest llibre 
són textos de no-ficció. S’hi 
parla de records, d’opinions, 
de mirades cap a aquest ter-
ritori. També en vam selec-
cionar que parlessin de la 
vida en llocs petits, però que 
fossin vàlids per a tot arreu: 
les coses que es perden o les 
que van venint, la identitat 
d’un lloc, la relació amb la 
natura... 

Com es viu al Lluçanès 
aquesta relació?

Vint anys de l’inici
Santa Eulàlia de Puig-oriol 
Es compleixen 20 anys del 
debut literari de Ramon Erra 
amb el recull de contes La 
flor blanca de l’estramoni (La 
Magrana, 2001). Va ser el 
començament, sorprenent i 
saludat per crítica i lectors, 
de la trajectòria literària 
d’aquest escriptor, fill de 
Cal Penyora de Santa Eulàlia 
i llicenciat en Ciències 
Polítiques. Des de llavors ha 
publicat les novel·les Desfent 
el nus del mocador, Escolta, 
Volòdia!, Far West gitano i 
La veritable història d’una 
mentida. La narrativa curta 
l’ha continuat conreant a 
Pólvora del quatre de juliol 
i La vida per rail. També 
ha fet un llibre de viatges, 
A Bòsnia ens trobarem, i la 
novel·la per a joves Operació 
gàbies buides. És professor 
de l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès. A la 
fotografia, Erra amb el llibre 
Fogueres al poblat. 

És un d’aquells llocs on 
s’han conservat coses que 
en altres s’han perdut, però 
que alhora han entrat al món 
modern. Com podem ajuntar 
les dues coses? Aquesta ten-
sió és un tema de fons que 
va sortint als articles. Deixar 
que les coses canviïn, però 
intentar preservar allò que 
val la pena.

Fa servir el terme rurbà, 
manllevat de Mercè Ibarz, 
per expressar aquesta con-
fluència i a la vegada tensió. 
Personalment, també la viu? 

Jo visc a Canet de Mar, 
que tampoc és cap gran 
ciutat, però vaig cada dia 
a Barcelona a fer classes, 
i pujo al Lluçanès. Molta 
gent es troba en situacions 
semblants. El món rural ja 
no és aquell tancat de temps 
enrere, quan a la gent li 
costava moure’s. Ara tot és 
un intercanvi amunt i avall. 
En algunes coses, es viu 
força igual a tot arreu: des 
del moment que hi ha una 
connexió a internet, una 

pel·lícula o una sèrie s’estre-
nen al mateix temps en una 
ciutat i a la pantalla de casa 
meva. Però sí que als pobles 
continua havent-hi una base, 
com una soca del passat que 
va pervivint. 

El Lluçanès, aquesta “en-
cara-no-comarca”, podria 
tenir com a capital un hostal? 

L’Hostal del Vilar! Se’m va 
acudir un dia, és un referent 
que més gent del Lluçanès 
identifica, la Fira de l’Hostal 
del Vilar. Pot semblar una 
broma, però la idea de fons 
d’aquest article és preguntar-
nos per què el Lluçanès ha de 
ser una comarca igual que les 
altres, per què no pot tenir 

un model diferent? Hem de 
trobar una fórmula que sigui 
prou flexible, poc burocràti-
ca. I que la gent del Lluçanès 
senti que decideix allò que 
els afecta en un territori que 
és força diferent de la Plana 
de Vic en molts aspectes. És 
un altiplà, que està allà dalt i 
té circumstàncies pròpies de 
desenvolupament econòmic, 
de mobilitat... I ara ha de 
poder decidir, per exemple, 
quina fórmula turística vol, 
com es pot mantenir el medi 
ambient i no deixar que ens 
converteixin en un abocador 
d’altres comarques. 

Aquest llibre i el seu 
autor, reivindiquen la 
comarca del Lluçanès?

Aquest tema va quedar mal 
tancat, però no s’ha acabat. 
Es va fer un referèndum, va 
sortir un resultat que ens 
permetia ser comarca i, pel 
que sigui, això va quedar 
aparcat. Però molts creiem 
que es pot fer. La gent que 
estava per la comarca hi con-
tinua estant.  

“Al Lluçanès no 
podem tenir un 
model diferent 
al de les altres 
comarques?”

El Lluçanès és costa 
amunt, és un serrat, són 
cançons, és cubista... Tot 
són títols d’articles que hi 
ha en el llibre. Què és el Llu-
çanès?

En alguns articles intento 
ajuntar dos pobles, amb les 
seves diferències, i buscar un 
lligam temàtic que els ager-
mani. Amb aquesta excusa 
literària, explico quines coses 
fan que hi hagi cohesió. Bus-
car una forma d’exaltació, 
encara que el terme pugui 
ser una mica exagerat. Una 
manera de cantar les excel-
lències d’una comarca en 
l’aspecte cultural, paisatgís-
tic o humà. Aquests articles 
van ser escrits, precisament, 
amb motiu del referèndum 
de la comarca, i ara els hem 
modificat una mica. En 
la versió original que va 
sortir en el blog acabaven 
demanant el vot pel sí, ara 
li hem tret aquesta part del 
moment, però el que en que-
da és igualment reivindicatiu 
de la personalitat pròpia del 
Lluçanès.  

Li va saber greu que el 
resultat del referèndum no 
fos tan clar com al Moia-
nès, per exemple, en què 
va haver-hi majoria del sí a 
tots els municipis?

Això hi va jugar. Penso 
que potser no es va triar bé 
la data del referèndum, i va 
haver-hi qüestions de polí-
tica local que van incidir-hi. 
Es podia haver fet millor. 
Però recordo aquella nit que 
al 3/24 es va anunciar que 
el Lluçanès seria la propera 
comarca, perquè s’havia 
complert el que es dema-
nava. I després es va aturar 
tot en sec. Això em recorda 
altres fets que han passat 
després...

Els articles, entre assaig i 
opinió, la considera part de 
la seva obra literària?

Sí, els volia recopilar pre-
cisament per això. Hi ha 
articles d’èpoques diferents, 
alguns de fa vint anys. I no 
els hem datat precisament 
per això, per donar-los 
aquest aire intemporal. A mi 
m’agrada molt la prosa de 
no-ficció, i no descarto que 
més endavant pugui continu-
ar fent altres coses. Sempre 
m’ha agradat la literatura 
de no-ficció i aquest format 
d’opinió però que tingui una 
possibilitat de durada. És 
a dir, una mirada meva del 
món que pugui transcendir 
el moment en què ha estat 
escrita. 
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olost
ActivitAts
mAig

Més informació
a l’Ajuntament d’Olost:
93 888 02 11

Divendres, 7

A les 18.00 La cambra de 
les meravelles. Xarxa de 
coneixements en línia.

Dissabte, 8

En Rocaguinarda, titelles i 
cultura popular
Activitat gratuïta per a infants 
de 0 a 6 anys dins el cicle de 
“Tallers, xerrades i sortides per 
a la petita infància i famílies” a 
l’Espai Perot Rocaguinarda.
Inscripcions fins el 5 de maig a
www.llucanes.cat/formacio 
De 10 a 11.00 (per a infants de 0 
a 3 anys)
D’11.30 a 12.30h (per a infants de 
3 a 6 anys)

Fins el 9 de maig
“titelles i contes populars”
Mostra de titelles artesanals 
fabricats per ®Bufallums. De 
dilluns a divendres de 17 a 19.00 
Espai Perot Rocaguinarda

Del 10 al 16 de maig

Exposició “tot un món de Pedra 
seca”
A l’entrada del Centre Cívic
De dilluns a divendres de 17 a 
19.00

Divendres, 14

A les 16.00 sortida de plantes 
silvestres
Xarxa de coneixements
Inscripcions i informació a 
bibliolost@hotmail.es o al
639 223 641

Divendres, 21

A les 16.00 Estudi de plantes 
salvatges: el gingebre
Xarxa de coneixements

Divendres, 28

A les 19.00, a la biblioteca
club de lectura en línia
L’observador de núvols, de Marc 
Capdevila

tOt EL mAig
L’Art d’il·lustrar contes
Exposició dels contes de La 
Bruixa de Perafita. Il·lustracions 
de Gerard Bosch Ribera i textos 
de Teresa Ribera Icart
Obert de dilluns a divendres 
de 17 a 19.00 a l’Espai Perot 
Rocaguinarda

A l’Espai Guaita:
monike van steen

Ajuntament
Sant Feliu Sasserra

Activitats del mes de maig
Inspecció tècnica ITV 
maquinària agrícola
Lloc: Avinguda Països Catalans

Diumenge 16 de maig

11 i 12 de maig Dissabte 22 de maig
L’associació cultural Q-Fois presenta

Petits tastets culturals
de primavera
12.00h Circ amb la Cia. 
Nom Provisional ‘Qui cu 
qui què quina’.

20.30h Concert Jojet i 
Maria Ribot “Sant Llorenç”

Preu 5 euros/sessió (menors 6 
anys gratuït). Aforament limitat.

Venda d’entrades a entrapolis.cat

11.00h Missa solemne
amb la participació de la 
Cobla Principal de Berga.

Tot seguit, a la plaça de 
l’Església, Treure ball i 
audició de sardanes per la 

mateixa cobla.

17.00h, a la plaça de 
l’Església, Jazz i Swing
de dècades dels 40-50 i 
60 a càrrec del grup The
Cavaliere Trio.

XXV Festa d’homenatge a la gent gran
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Perafita/Alpens

Roser Reixach

L’Escola de Música i Arts del 
Lluçanès (EMAL) proposa 
fer extensiu el projecte de 
banda/orquestra escolar a 
diferents centres educatius 
de la comarca després de la 
bona valoració aconseguida 
en les experiències dutes a 
terme a Perafita i Alpens. La 
proposta, que compta amb 
la col·laboració del Consor-
ci del Lluçanès, es basa a 
“considerar les arts com a 
element central i part irre-
nunciable de l’educació de 
les persones” i a “democra-
titzar la pràctica musical tot 
apropant-la als infants, a les 
seves famílies i al seu entorn 
proper” en una acció que a la 
vegada potencia la cohesió 
de grup.

Aquest serà el cinquè 
curs que l’Escola Heurom 
de Perafita hi participa, en 
una iniciativa que permet 
als alumnes de Primària la 
pràctica instrumental sen-
se assistir a una escola de 
música, ja que l’activitat es fa 

Una actuació de la banda de l’escola de Perafita

dins l’horari lectiu. El primer 
curs el van fer a través de la 
cooperativa Musicop, però al 
següent es va decidir apostar 
pel professorat de l’EMAL. 
Els que sí que continuen 
treballant amb la mateixa 

cooperativa són l’alumnat de 
l’escola La Forja d’Alpens, 
que van iniciar les classes un 
any abans. 

Per dur-ho a terme es 
compta amb una hora set-
manal de pràctica per cada 

grup classe, on es treballa 
amb petits grups de mane-
ra simultània i després de 
manera conjunta. A part s’ha 
de remarcar que l’activitat té 
una projecció exterior amb 
actuacions dins el calendari 

Estendre la banda
L’escola de música del Lluçanès presenta a les escoles un projecte de banda-orquestra 
escolar, amb l’objectiu d’apropar l’experiència artística a tots els sectors de la societat

festiu local i a més també 
col·laboren amb la banda de 
música de l’EMAL. 

Els alumnes de les dues 
escoles treballen amb ins-
truments de percussió i de 
vent i per aquest motiu es va 
necessitar una inversió inici-
al per a la seva adquisició que 
en les dues poblacions va ser 
assumida per l’associació de 
famílies dels alumnes. Quant 
a les despeses anuals es van 
poder cobrir els primers anys 
amb l’aportació municipal 
i alguna subvenció puntual 
de la Diputació. Actualment, 
però, per la gran acceptació 
del projecte, la bona valora-
ció des dels centres i des del 
mateix veïnatge, és l’Ajunta-
ment de cada localitat qui es 
fa càrrec de les despeses del 
professorat, ja que ho consi-
deren una inversió de futur. 

Aquest tipus de programes 
d’educació en la pràctica 
artística s’estan impulsant a 
diferents indrets de la nostra 
geografia amb la finalitat 
de connectar temps, espais, 
aprenentatges i agents 
educatius. A més, els seus 
impulsors remarquen la 
necessitat que els agents 
públics revisin els recursos 
destinats a la cultura i a 
l’educació artística, ja que 
es considera que ells en són 
els responsables socials per 
estendre aquests tipus d’ex-
periències. 

Nova edició  
del curs d’elaboració  
de formatges

Alpens El Lluçanès acollirà 
el proper juliol la tercera 
edició del curs “Introducció 
a les principals tecnologies 
d’elaboració de formatges”, 
dins la Universitat d’Estiu 
de la UVic-UCC. El curs es 
consolida en aquesta tercera 
edició, que estarà marcada 
per la ubicació a la nova For-
matgeria col·lectiva - obrador 
comunitari del Lluçanès, al 
municipi d’Alpens. Les ins-
cripcions ja estan obertes a 
<www.llucanes.cat/formacio>.
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L’exposició “Goula. Projecte d’art, joc 
i memòria”, clausurada al Museu de 
l’Art de la Pell el passat 25 d’abril, ha 
rebut un total de 3.650 visites. El mu-

seu ha fet de les mostres temporals 
l’eix principal de la seva activitat. Vic 
ha trobat en aquest equipament, in-
augurat ara fa poc més de 25 anys per 

exhibir la col·lecció de pell d’Andreu 
Colomer, el gran espai públic d’expo-
sicions que durant anys havia recla-
mat el sector de l’art i la cultura. 

La sala d’exposicions ‘trobada’
El Museu de l’Art de la Pell es consolida, sense haver-ho planificat, com el gran espai d’exhibició d’art de Vic. 
Al cap de 25 anys del museu, les visites a exposicions temporals superen de molt les de la col·lecció de pell
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Panoràmica de la sala d’entrada a l’exposició temporal “Goula. Projecte d’art, joc i memòria”, de Montsita Rierola i Jordi Lafon. El museu ofereix espais diàfans i adaptables a tot tipus de propostes

Vic

Jordi Vilarrodà

L’agenda d’exposicions del 
Museu de l’Art de la Pell és 
plena fins a finals d’aquest 
any. Els projectes fan cua 
i s’ha d’escollir entre els 
que van arribant a la taula 
de Josep M. Riba, director 
del Museu Episcopal de Vic 
(MEV), que des de l’any 2012 
es va fer càrrec de la seva 
gestió. Aquesta solució de 
compromís, obligada per les 
retallades de subvencions, ha 
acabat produint un resultat 
que no s’esperava: Vic ha 
trobat un espai per a mostres 
temporals de gran format, 
una mancança que el sector 
cultural havia assenyalat des 
de feia temps. La darrera 
exposició, la de Montsita 
Rierola i Jordi Lafon a partir 
de les antigues joguines de 
l’empresa vigatana Goula, 
està entre les més vistes 
d’aquesta etapa. 

Susagna Roura, regidora 
de Cultura de l’Ajuntament, 
reconeix que la identitat 
d’aquest espai “s’ha anat 
construint de facto, els fets 
ens han portat que sigui 
avui la gran sala pública de 
la ciutat”. Quan el Museu 
de l’Art de la Pell es va inau-
gurar, ara fa 25 anys, només 
una part de la segona planta 
es destinava a exposicions 
temporals. La resta formava 
part de l’exposició de peces 
de pell de la Col·lecció Colo-
mer Munmany, i una sala 
es reservava per a taller de 
restauració. L’any 2011 es va 
reformar la planta, que va 
passar a ser destinada gaire-
bé exclusivament a exposi-
cions temporals. La primera, 

Un total de 3.650 visites en tres mesos
Vic Des que es va inaugurar el dia 30 de gener, han passat 
3.650 persones pel Museu de l’Art de la Pell per veure l’ex-
posició “Goula. Projecte d’art, joc i memòria”, sorgida de la 
tesi doctoral de Montsita Rierola que va fer sobre aquesta 
empresa pionera en el joc de fusta i amb rerefons didàctic. 
Aquestes dades la converteixen en una de les més visitades 
en els 10 anys de l’actual espai. Aproximadament 1.300 visi-
tes han estat de grups escolars. La connexió amb el record 
que diverses generacions tenien dels jocs Goula hi ha atret 
un públic adult no habitual. A la fotografia, Assumpta 
Cirera –responsable del projecte pedagògic de l’exposició– 
acompanyant la visita d’un grup d’estudiants. 
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“art, Vic, 1780-1980”, una 
visió panoràmica de dos 
segles de creació artística a 
la ciutat. En total, passaven 
a utilitzar-se prop de 1.000 
metres quadrats per a mos-
tres temporals. Un espai que 
no havia existit mai a la ciu-
tat, i que diversos sectors de 
la cultura havien reclamat. 
La Llotja del Blat, que havia 
funcionat com a sala d’expo-
sicions tot i les dimensions 

reduïdes, es convertia l’any 
2012 en Oficina de Turisme. 
El Temple Romà, per altra 
part, també disposa d’un 
espai limitat i condicionat 
per les parets de pedra, i 
l’ACVic té una línia marcada 
pels seus propis projectes, a 
banda que tampoc disposa 
d’una superfície tan gran.  

En aquestes circumstàn-
cies, el Museu de l’Art de la 
Pell s’erigia com l’espai que 

Projectes que 
neixen pensats 
per a la sala 
Vic Es diu que la funció 
crea l’òrgan i a Vic dispo-
sar d’un espai gran per a 
l’art ha propiciat mostres 
artístiques que sense 
això potser ni tan sols 
haurien existit. “És un 
lloc que està fent aflorar 
l’art”, diu Josep M. Riba. 
En els últims anys, hi ha 
hagut artistes vigatans i 
osonencs que han pogut 
realitzar-hi exposicions 
retrospectives àmplies 
que mai no havien fet a la 
ciutat, des de Josep Ricart 
fins a Manolo Gómez, 
Jordi Miralpeix (Irim Lux) 
o David Serra. També 
n’ha acollit d’artistes de 
fora de la comarca, com 
la que es va veure l’any 
passat de Dolors Puigde-
mont. El Museu de l’Art 
de la Pell també ha fet 
possibles alguns projectes 
expositius no relacionats 
amb les arts visuals, com 
l’extensa mostra “Osona, 
50 milions d’anys enrere”, 
de la col·lecció de fòssils 
de Francesc Farrés. O la 
monogràfica que recupera-
va l’arquitecte noucentista 
Josep Maria Pericas. Ara ja 
s’està preparant la prope-
ra, que s’inaugurarà el dia 
14 de maig: “L’essència de 
la vida”, del col·lectiu Nou 
Prisma. Al mateix temps, 
s’inaugurarà “Trajectòria 
2012”, la mostra que es fa 
cada any dels projectes de 
final de grau superior d’es-
tudiants de l’Escola d’Art.

necessitava la ciutat. En els 
anys següents, sota la gestió 
del MEV, es va anar definint 
la seva línia: “Ens hem cen-
trat en el món de l’art, i no 
acceptem qualsevol tipus 
d’exposició”, explica Josep M. 
Riba. S’ha donat preferència 
a artistes vigatans i osonencs 
“per posar en valor allò que 
pot oferir la ciutat”. Riba 
venia ja d’un diàleg pioner 
de l’Església amb l’art con-
temporani a la petita sala de 
L’Albergueria i va aplicar al 
Museu de l’Art de la Pell la 
seva idea que qualsevol pro-
jecte “ha de partir d’un joc de 
confiances amb l’artista”. 

EL PRINCIPAL ATRACTIU

En el moment actual, la rela-
ció s’ha invertit. Si al principi 
les exposicions temporals 
eren un complement de les 
peces de pell reunides per 
Andreu Colomer al llarg de 
la seva vida empresarial, 
ara són el principal atractiu. 
“Amb l’excusa de les expo-
sicions, la gent recorda que 
la ciutat té una col·lecció de 
pell”, diu Riba. Per posar-la 
més en valor, està previst 
“fer sortir peces que estan a 
la reserva” i crear una rotació 
en l’exposició permanent. 
La segona planta del museu, 
però, ja “està consolidada en 
la seva funció actual”, diu la 
regidora de Cultura. Tampoc 
hi hauria alternativa, amb 
aquestes dimensions, i s’ha 
demostrat que és funcional 
i útil. “Hi afegirem també 
l’església de la Pietat, tot i 
que ha de ser un espai per a 
projectes molt concrets, i a 
l’hivern no deixa de ser un 
lloc potser poc còmode”. 
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Quan elles s’hi troben
Tres grans personatges femenins del teatre universal reunits a ‘Nuades’, de CorCia Teatre

‘Nuades’. CorCia Teatre.  
Direcció i dramatúrgia: 
Ana Presegué. Intèr-
prets: Laia Monforte, 
Anna Busanya, Ivette 
Callís i Jordi Arqués. 
Teatre Eliseu, Roda de 
Ter. Diumenge, 2 de 
maig de 2021.

Roda de Ter

Carme Rubio

CorCia s’ha proposat reunir 
a Nuades tres personatges 
emblemàtics femenins 
del teatre occidental. Tres 
personalitats singulars que 
corresponen a dones de 
temps i països diferents que 
s’enfronten individualment 
amb el codi moral de la seva 
societat, patriarcal, és a dir, 
que sustenta la seva autoritat 
en la submissió de la dona.

Així, la Nora del dramaturg 
noruec Henrik Ibsen està 
considerada com la introduc-
tora del drama modern; tam-
bé és una heroïna clàssica la 
senyoreta Júlia de l’escriptor 
suec August Strindberg, i ja 
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D’esquerra a dreta, Anna Busanya, Laia Monforte i Ivette Callís, en l’escena final de ‘Nuades’ al Teatre Eliseu

en el segle XX, sublimada 
també a través del cinema, 
la Blanche del nord-americà 
Tennesse Williams és un 
personatge inoblidable a qui 
tampoc, en el suposat país de 
la llibertat, se la deixa viure 
en pau per poder redimir-

se dels seus errors. Com ha 
passat gairebé sempre, les 
millors anàlisis de persona-
litats femenines han estat 
obra d’escriptors masculins, 
els quals han utilitzat el 
personatge de la dona per 
representar l’enfrontament 

en solitari de l’individu con-
tra la societat burgesa. El que 
succeeix és que de la feblesa 
d’aquestes dones surt la seva 
grandesa. A CorCia, Anna 
Pressegué  ha tingut una 
idea, ha realitzat tota una 
creació, ha reunit les tres 

protagonistes en un mateix 
escenari. Cadascuna ha pre-
sentat el seu conflicte amb el 
marit, l’amant i cunyat, res-
pectivament. Nora va decidir 
sacrificar la seva vida de 
confort i, el més important, 
els seus tres fills, per deixar 
de ser només la joguina d’un 
home que l’havia decebut 
definitivament, per ser ella 
mateixa; Júlia, que es va sal-
tar totes les regles imperants 
de divisió de classes socials, 
es troba a l’últim moment 
amb una navalla a la mà. 

El final queda obert, però. 
Blanche ho perd tot, només li 
queda la fugida cap a la boge-
ria. Les tres dones, allibera-
des a la fi de l’opressió que 
han patit, es troben i s’abra-
cen, germanes i amigues 
gràcies a la màgia del teatre, 
i dansen amb la felicitat i 
lleugeresa d’una pintura de 
les Tres Gràcies. CorCia con-
tinua tenint coses a dir. Jordi 
Arqués ha personificat molt 
bé l’element masculí de cada 
cas i cada una de les actrius 
ha interpretat amb entusias-
me i convicció el seu paper. 
Els tres ambients que s’han 
creat per a cada una de les 
protagonistes construeixen 
una escenografia senzilla i 
efectiva. Amb la intervenció 
de Pep Barcons per a la llum 
i so, l’eficàcia quedava plena-
ment garantida. Una delícia.

Refree i Lacuesta, interacció impactant a L’Atlàntida
Vic Refree a l’escenari, Isaki Lacuesta al control d’imatges. Una interacció 
entre el cineasta i el músic amb la tecnologia com a mitjancera, per tancar des 
de L’Atlàntida, aquest divendres, l’exposició “Trilogia de la realitat oculta”, que 
Lacuesta ha fet a l’ACVic, Centre d’Arts Contemporànies. A la pantalla, van anar 
desfilant les imatges que han estat l’eix d’aquesta mostra, en especial les de “Jo 
soc allò prohibit”, una reflexió sobre la censura, però també del documental El 
rito, amb imatges del sacrifici d’animals en un escorxador de Salt. I mentrestant, 
Refree improvisava música. Una interacció que s’anava produint sobre la mar-
xa perquè, com va explica Lacuesta al principi, “Refree no sap les imatges que 
projectarem, i des del control no sabem quins acords tocarà”. A més, un software 
intervenia en la part audiovisual, fent que fins i tot la selecció no fos del tot a 
voluntat. El resultat final, però, era sorprenentment efectiu. I colpidor. L’es-
pectador es veia sotmès a un bombardeig d’imatges sobre censures aplicades a 
creadors diversos en moments diferents, des de la revista El Papus fins al rap de 
Pablo Hasél, al mateix temps que Refree –absolutament submergit en la música, 
com és habitual en ell– deixava anar la seva creativitat amb la guitarra, el piano, 
la guitarra elèctrica i la percussió. Un excel·lent punt final també a tota una set-
mana en què Lacuesta ha fet diverses activitats relacionades amb l’exposició.
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La poeta de Sant Hipòlit, guardonada al Concurs Miquel Martí i Pol

Premi andorrà a Bruna Generoso

Andorra la Vella

J.V.

Bruna Generoso, de Sant 
Hipòlit de Voltregà, ha estat 
la guanyadora d’un dels 
premis del Concurs Miquel 
Martí i Pol de Poesia que 
convoca a Andorra des de 
fa 24 anys l’Àrea de Lectura 
Pública i Biblioteques. Gene-
roso ha obtingut el primer 
premi en la categoria de 
poema únic per La sort, que 

segons el jurat “transmet 
esperança malgrat els temps 
viscuts, a través de l’entorn 
natural de la muntanya”. En 
el mateix certamen va acon-
seguir un accèssit per Car-
rers canviants, en la catego-
ria de reculls. En aquest cas, 
es va destacar la visió d’un 
exterior canviant vist des 
de l’interior “a través d’un 
vocabulari precís i punyent 
que reflecteix els sentiments 
viscuts el darrer any”. Totes 

dues obres són, doncs, el 
resultat de creacions fetes en 
el confinament. 

La ministra de Cultura i 
Esports d’Andorra, Sílvia 
Riva, acompanyada de 
l’ambaixador de França a 
Andorra, Jean-Claude Tri-
bolet, van entregar els pre-
mis en un acte a l’Auditori 
Nacional. El certamen és el 
resultat de la vinculació que 
hi havia hagut de Martí i Pol 
amb Andorra, que es va con-

cretar fins i tot en un llibre, 
Andorra, postals i altres poe-
mes (1984). La darrera obra 
publicada per Generoso va ser 

Abstraccions i certeses (Ed. 
Bromera, 2017), un recull 
amb què havia estat guanya-
dora del Premi València Jove. 
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Bruna Generoso, enmig, amb les autoritats andorranes i altres premiats
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Microclima, el primer festival
Va començar amb Laia Llach i Pau Lobo actuant dissabte al monestir de Camprodon

Camprodon

Jordi Vilarrodà

Hi ha moltes ganes de músi-
ca en directe, i el primer con-
cert del Festival Microclima 
de Camprodon, el que enceta 
la temporada, en va ser 
aquest dissabte una prova. La 
previsió meteorològica havia 
aconsellat traslladar de l’ex-
terior a l’interior les actuaci-
ons de Laia Llach i Pau Lobo. 
Al monestir de Camprodon, 
amb la pluja que queia a fora 
i el fred que entrava per una 
porta obligatòriament oberta 
per les normatives sanitàries, 
totes les localitats s’havien 
omplert amb reserva prèvia. 
Pau Planas, de La Tornada 
–promotors del festival–, i 
la regidora Berta Suñer, de 
l’Ajuntament, donaven la 
benvinguda a un festival 
que en la seva quarta edició 
torna al seu format habitu-
al, de concerts repartits en 
diversos indrets singulars de 
Camprodon durant els mesos 
de maig i juny. L’any passat, 
a causa de la pandèmia, es va 
haver de fer en un sol dia i 
pel juliol.

La combinació de noms 
coneguts i nous valors és una 
característica del festival. 
No és estrany que comen-
cés donant una oportunitat 
a Laia Llach, valor emer-
gent, que de fer versions 
i col·laboracions (la més 
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Laia Llach al monestir de Camprodon, on va tenir lloc el primer concert del Festival Microclima

coneguda, amb Cesk Frei-
xas a Cercavila) ha passat 
a estrenar els seus propis 
temes, com Mediterrània, 
que van cantar a Camprodon 
i que forma part del llibre 
d’artista No ens prendran la 
veu, per al qual la pintora 
Núria Rossell ha demanat la 
col·laboració de músics. O bé 
Campelles –el que va tancar 
el concert–, dedicat a aquest 
poble de la vall de Ribes amb 
el qual té relació la cantant. 
I entremig, versions com la 
de la celebèrrima Tant de bo 

de Suu. Una veu, en resum, 
molt interessant i que caldrà 
tenir en compte, que es va 

presentar en solitari però 
doblant veus i acompanya-
ments amb loops. 

Més conegut en l’escena 

musical és Pau Lobo, la veu 
de La Sra. Tomasa, però que 
també debutava a Campro-
don. Per primera vegada, 
oferia un concert en solitari 
en què prenien protagonis-
me, al principi, les cançons 
de l’EP Conmigo, tranquilo 
(Halley Records, 2018), 
sorgides arran de la mort 
del seu germà Marc “com a 
teràpia”. Tres cançons since-
res i emotives de diferents 
fases del procés de dol, que 
culminen amb l’acceptació: 
“Aprendre a recordar-lo i que 

El Festus ja té cartell i un 
avançament de programa

Torelló L’altre festival d’aquest mes de 
maig, en noves dates, és el Festus de 
Torelló, que tindrà lloc entre els dies 27 
i 30. L’organització ha fet públics alguns 
dels noms que configuren el cartell 
d’aquesta edició que, com és habitual, 
inclourà propostes de teatre, música, 
dansa, circ i arts visuals. Entre aquests 
hi ha els del reconegut actor Albert 
Vidal, que hi presentarà Inferno, una 
proposta que va interpretar per primera 
vegada al pàrquing de L’Atlàntida el 
novembre de 2019 i que ara adaptarà 
a un nou espai insòlit: el cementiri de 
Torelló. En música, seran al cartell les 
propostes de Saïm i Böira i els osonencs 
Junco y Mimbre; en dansa, el Ballet 
de la Generalitat (Institut Valencià de 
Cultura) i la companyia anglocatalana 
Humanhood, i en clown, els francesos 
Têtes de Mules. El Festus també ha 
fet públic els cartells d’aquesta edició. 
Habitualment, el festival opta per imat-
ges trencadores que vagin relacionades 
amb el moment que envolta el festival, 
i per això els d’enguany parteixen de la 
mirada del públic cap als espectacles. 
Tres cartells que representen la sorpre-
sa, l’alegria i la tristesa de personatges 
un punt misteriosos i amb rostres 

et surti un somriure”. Ha 
necessitat temps per cantar-
les, però han estat el principi 
d’una carrera en solitari “que 
no sabia com començar”. I 
que ha continuat també per 
camins personals, com en 
la cançó Respira, que va fer 
quan el seu pare va caure 
greument malalt a causa de 
la Covid-19. 

La de Pau Lobo, excel-
lentment acompanyat a la 

guitarra per Pau Figueras 
i Darío Barroso, va ser una 
actuació emotiva i personal, 
molt lluny del registre a què 
ens té acostumats com a 
front man de la seva banda, 
que va incloure també l’adap-
tació d’algun dels temes de 
La Sra. Tomasa (Nada más), 
un homenatge a Pau Donés 
amb la coneguda Grita o la 
col·laboració que va fer amb 
Hihari Alfonso, Mi mejor 
amigo. 

Xavi Sarrià, al 
passeig Maristany
Camprodon El proper 
concert del Microclima 
serà dissabte que ve amb 
una primícia: serà el pri-
mer concert a Catalunya 
de Xavi Sarrià (ex-Obrint 
Pas) amb Que no s’apaguen 
les estrelles. Es tracta d’un 
concert que neix de la 
cançó del mateix nom que 
Sarrià va fer per a la pel-
lícula La mort de Guillem. 
L’escenari d’aquesta actua-
ció també serà poc habitu-
al: el passeig Maristany. Si 
el temps ho permet. 

En la quarta 
edició, torna al 
format i dates 

habituals

coberts per màscares. I amb un missatge de fons: 
“Que la cultura permeti treure’ns les màscares”. 
El Festus tenia previst ja l’any passat traslladar-
se a aquestes dates, però la pandèmia ho va impe-
dir i va haver de celebrar-se al mes d’octubre. 

Premis de fotografia i dibuix a L’Atlàntida

Vic Ferran Blancafort en la categoria de fotografia i Jana Llo-
part en la de dibuix han estat els guanyadors dels concursos 
convocats per L’Atlàntida amb motiu de la celebració del desè 
aniversari. El concurs de fotografia s’adreçava a instagramers  
per publicar les imatges de l’edifici en aquesta xarxa social, i 
ha tingut com a classificats en segon i tercer llocs Marta Prat 
i Dolors Homs, respectivament. Pel que fa al de dibuix, que 
permetia presentar també joves fins a un mínim de 14 anys, es 
convocava conjuntament amb La Farinera i ha premiat també 
Andrea Caballero i Anaïs Amils. Els premis es van entregar 
dijous passat al bar de L’Atlàntida, on han quedat exposades 
les obres. Montse Catllà, directora de la Fundació L’Atlàntida, 
va dir que a través d’aquests concursos “hem celebrat l’arqui-
tectura d’aquest edifici en les seves repercussions urbanísti-
ques i funcionals, però també en la seva dimensió estètica”. 
A la fotografia, els premiats i representants de L’Atlàntida al 
bar, on s’exposen les obres fins al 25 de juliol. 
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Vic

Miquel Erra

Un setrill és un objecte fet i 
pensat per a un ús ben quo·
tidià, el de contenir i servir 
oli, habitual a totes les cui·
nes. Però si és de vidre i va 
estar fet al segle XVIII per 
mans artesanes pot arribar 
a ser considerat una peça de 
museu, com els que avui s’ex·
hibeixen en una de les col·
leccions del Museu Episcopal 
de Vic (MEV). Aquest canvi 
en la consideració de certs 
objectes i la fina línia que a 
voltes separa els conceptes 
d’artista i artesà van ser els 
fils conductors d’una singu·
lar proposta que el MEV (dis·
sabte) i el MAP (diumenge) 
van dur a terme, coincidint 
amb la celebració de l’1 de 
maig, per posar en valor el 
treball artesà. Ho van fer en 
complicitat amb els tallers 
d’artesania del carrer de la 
Riera de Vic, i amb molt bona 
resposta de públic.

Els mateixos museus tam·
bé han anat modulant la seva 
funció. “La importància ja 
no és tant l’objecte sinó el 
discurs”, arrencava dissabte 
Aïna Amat, guia i educa·
dora del MEV. I el discurs, 
en aquesta ocasió, anava 
dirigit a donar valor a certs 
objectes d’ús quotidià avui 
considerats patrimoni his·
tòric i artístic. És l’exemple 
del setrill, però també de la 
caixa de núvia del segle XVI 
decorada pel taller dels Gas·
có de Vic; de l’enorme tapís 
de Flandes del mateix segle 
XVI dedicat a Hèrcules; els 
canelobres, bacines o neulers 
de ferro forjat que havia anat 
aplegant mossèn Gudiol fa 
més de 100 anys, o les rajoles 
de ceràmica del segle XIX 
que recreen oficis tradicio·
nals. Tots ells, entre les peces 
d’art del MEV. Cada una 
d’aquestes especialitats arte·
sanals va servir per evocar 
uns anys en què aprenents, 
fadrins i mestres artesans 
treballaven sota l’aixopluc 
–i sovint la cotilla– dels 
gremis. Van ser els corrents 
humanista i modernista els 
que, a finals del segle XIX, 
van començar a reivindicar la 
feina d’aquests artesans com 
a reacció a la irrupció de la 
fabricació “industrialitzada”. 
La mateixa indústria que, de 
fet, acabaria abocant a la des·
aparició dels gremis.

Reivindicar la singulari·
tat de la feina artesanal en 
relació amb la fabricació en 
sèrie –i sovint amb materials 
poc nobles– continua sent el 
gran cavall de batalla dels 

Del museu al taller d’artesania
El MEV i el MAP posen en valor el treball artesà amb una ruta que recorre alguns tallers del carrer de la Riera

artesans del segle XXI. I 
en això consistia la segona 
part de la visita. “La nostra 
feina és molt de prova·error; 
darrere de cada peça hi ha 
molt de treball i disseny”, 
defensava Sandra Quílez, 
mestra artesana del cuir del 
taller NQuart, del carrer de 
la Riera. Poques ciutats del 
país han aconseguit aplegar 
tants tallers d’artesania, una 
quinzena, al voltant d’un 
mateix carrer, fet que els va 
fer mereixedors, fa dos anys 
i mig, de la credencial com a 
Punt d’Interès Artesanal. 

“Viure de l’artesania és 
dificilíssim”, reconeixia 
l’autora i directora teatral 
Montse Albàs, que a princi·

pis de l’any passat va obrir 
al carrer de la Ramada Cus 
Cus, un taller de costura, 
amb peces que ella mateixa 
dissenya i confecciona. Els 
mesos de confinament, pre·
cisament, li van permetre 
endinsar·se en una novedosa 
especialitat, el treball amb 
tintes naturals i l’estampació 
botànica. Una tècnica “llarga 
i laboriosa”, però que li per·
met, precisament, singularit·
zar·se. “Has de fer coses dife·
rents”, defensava dissabte.

“A cada peça hi has de 
posar molt amor; tot és a 
base d’assaig, de proves i 
de molta experimentació”, 
apuntava la ceramista Sama 
Genís, des del taller que té a 

la cantonada dels carrers de 
la Riera i de Sant Just. Més 
artista que artesana, Genís es 
va autoqualificar com “una 
artista que remena fang”, tot 
i reconèixer que a part del 
procés ceràmic artístic tam·
bé hi ha “molt d’artesanal”. 
Actualment treballa sola al 
taller, però va reconèixer 
que ha donat veus a l’Escola 
d’Art per si a algun alumne li 
interessés donar·li un cop de 
mà. I és que trobar joves que 
es vulguin dedicar a aquest 
món no és fàcil. “També bus·
co aprenents”, deia Quílez. 
La ruta es va repetir diumen·
ge des del Museu de l’Art de 
la Pell fins al taller d’altres 
artesans del mateix carrer.

ENTRE L’ART I L’ARTESANIA Les tres imatges de l’esquerra, de tres de les col·leccions del Museu Episcopal relacionades amb peces de gremis artesanals. 
A la dreta, de dalt a baix, les visites als tallers de Sandra Quílez (marroquineria), Montse Albàs (costura) i Sama Genís (ceràmica), durant la ruta de dissabte
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Una ruta 
resseguirà els 
tallers dels artesans
Vic Amb la voluntat de 
visibilitzar i posar en 
valor el fet de comptar a 
Vic amb un carrer decla·
rat Punt d’Interès Arte·
sanal, des de l’Oficina de 
Turisme s’està treballant 
en una proposta de rutes 
guiades a l’estiu pels 
diferents tallers del barri 
que s’hi vulguin sumar. 
La intenció seria fer·les 
els dissabtes del mes de 
juny, i els dimarts i dis·
sabtes de juliol i agost.
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Ripoll

Jordi Remolins

Fa just cinc segles, Ripoll va 
erigir-se en referent de la 
fabricació d’armes de foc. 
La Real Fábrica de Armas 
ripollesa es va afegir a la 
indústria armera basca de 
la riba del riu Deba, i tot i 
que posteriorment s’hi van 
sumar també els arcabussers 
de Madrid, els fabricants 
ripollesos es van significar 
per la seva qualitat tècnica, 
la seva eficàcia i la precisió, 
segons destaca el doctor 
Eudald Maideu en els Annals 
de Ripoll 2001-2002. Maideu 
aprofita per reivindicar-hi 
el rescabalament que hauria 
merescut el municipi pel 
saqueig i crema de la pobla-
ció que va patir durant el 
setge de la Primera Guerra 
Carlina de l’any 1839. Preci-
sament va ser al segle XIX 
quan es va produir la deca-
dència i desaparició d’aquella 
indústria que havia assolit 
els millors rèdits durant el 
XVIII.

Tota aquesta estreta rela-
ció dels ripollesos amb les 
armes està en la gènesi de 
la Colla de Pedrenyalers i 
Trabucaires de Ripoll, que 
el novembre d’aquest any 
compleix la primera dècada 
d’existència. El seu cap de 
colla, Jordi Molina, explica 
que “la idea va sorgir quan 
una colla d’amics a qui ens 
agraden molt les armes vam 

creure que el més normal per 
un municipi amb la nostra 
història era tenir un grup 
de trabucaires”. Encara que 
majoritàriament no es tracta 
de caçadors “algun també hi 
comparteix l’afició”, expli-
ca un Molina que recorda 
que encara que l’origen cal 
marcar-lo el 2011 no va ser 
fins dos anys més tard que 
van començar a fer sortides 
com a tal. Prèviament havien 
anat a Berga a una trobada 
on encara no portaven armes 
per prendre les mides a l’ac-
tivitat trabucaire.

Abans de fer-ho els va cal-
dre posar-se en contacte amb 
la Coordinadora de Trabucai-
res de Catalunya, que els van 
indicar estatuts i normes que 
regeixen aquesta mena de 
colles. També van adreçar-los 
a una empresa d’Albacete per 
tal d’aconseguir rèpliques de 
les armes típiques de Ripoll, 
tant pel que fa als trabucs 
com als pedrenyals i les pis-
toles amb culata. La inspira-
ció de la indústria ripollesa 
és present no només en les 
armes que porten sinó també 
en els vestits típics de Ripoll, 

que els va fer un sastre 
d’Olot basant-se en la roba 
dels vilatans de fa uns segles, 
amb predomini de la pana. 
Un cop van tenir les armes 
van obtenir el permís d’ar-
mes tipus AE, van començar 
a disparar pel seu compte i 
van acudir a un curset per 
aprendre a utilitzar-les.

Iniciar la colla no va ser 
fàcil, però tampoc ho ha estat 
mantenir-la. Jordi Molina 
està convençut que “tenim 
la continuïtat garantida”. De 
fet tres joves de 16 i 17 anys 
s’han incorporat recentment 

Una dècada entre trabucs
La Colla de Pedrenyalers i Trabucaires de Ripoll celebra el desè aniversari amb una quinzena de membres actius
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Ripoll va acollir l’abril de 2013 la Trobada Nacional de Trabucaires, que va servir per ‘batejar’ oficialment la colla local

a una colla que va començar 
en petit comitè, però que 
ara ja té al voltant de 15 
membres. Durant aquests 10 
anys el pitjor moment va ser 
segurament el de l’incident 
que durant la celebració de la 
Carlinada de Ripoll el 2016 
va acabar amb tres trabucai-
res de la colla de Berga ferits 
per cremades. Tot plegat va 
passar, segons Molina, “per-
què la pólvora t’emborratxa 
i sempre en vols més, però hi 
ha un moment en què has de 
saber dir prou”. Per tant, ho 
atribueix a una negligència 
individual per sobre de qual-
sevol altra consideració.

Molt per sobre d’aquell 
moment, l’entitat presidida 
per Frederic Martínez es 
queda amb les bones experi-
ències que han viscut, com 
ara les visites a les escoles 
per transmetre la tradició 
de les armes ripolleses, 
l’estrena del còmic Trabu-
caires vs Zombis que va crear 
Jordi Roura, la festa de Pere 
Rocaguinarda o l’exposi-
ció fotogràfica amb motiu 
d’aquests 10 anys. I un futur 
que, segons Molina, té una 
cita ineludible aquest pròxim 
27 de maig, dia d’infaust 
record per la vila de Ripoll 
en relació precisament amb 
la derrota durant la Primera 
Guerra Carlina, però que de 
la mateixa forma que l’Onze 
de Setembre suposa una data 
superlativa en el calendari 
local.

La colla gegantera del carrer de la Riera de 
Vic celebra els 10 anys d’en Llucià i la Mercè

Gegants de 10

Vic

M.E.

Fa 10 anys ho van viure com 
una autèntica “fita”, un som-
ni fet realitat per als mem-
bres de l’activa colla gegan-
tera del carrer de la Riera 
de Vic, després d’un llarg 
i tossut procés per finan-
çar la compra d’uns segons 
gegants pel barri, en Llucià i 
la Mercè. Una parella, però, 
naixia concebuda en clau de 
ciutat per incorporar-la, de 
ple dret, al seguici de la festa 
major en qualitat de Gegants 
Pubills. Una dècada després 
tocava celebrar-ho, però del 
context de pandèmia en va 
condicionar, dissabte, tant la 
dimensió com el format.

“És absurd que no es 
puguin fer cercaviles, però 

ningú no ens traurà les ganes 
de festa i d’alegria”, apunta-
va just abans de començar el 
president de la colla, Roger 
Albert. I encara sort que el 
temps es va acabar aliant 
amb la colla i la pluja els va 
regalar una treva. Si fa 10 
anys el bateig va omplir a 
vessar la plaça de la Catedral, 
amb la presència de dife-
rents colles, com les de Prats 
i Navàs, padrines dels nous 
gegants, aquesta vegada la 
festa es va reduir a la família 
gegantera del barri, encap-
çalada pels històrics Guillem 
i Caterina o les rèpliques en 
format gegantó dels matei-
xos Llucià i Mercè, estrenats 
el 2017. 

“Per nosaltres és un dia 
molt especial”, va remarcar 
Albert, mentre els gegants 

ja giravoltaven al ritme de 
gralles i timbals. “Fa 10 anys 
iniciaven aquest nou projec-
te i han estat 10 anys plens 
d’alegria i d’anar sumant”, va 

insistir Albert, que també va 
tenir un record “per la gent 
que ens ha deixat”.

En Llucià i la Mercè, cons-
truïts pel taller d’imatgeria 

festiva de Manel Casserres, 
a Solsona, recreen la imatge 
del tradicional estudiant de 
Vic i una pubilla de la Plana. 
Van costar 16.000 euros.
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Roger Albert fent una foto a en Llucià i la Mercè, ballant dissabte a la plaça Gaudí
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Suspesa l’edició d’enguany 
del festival Una Tona de Màgia

El govern diu que es recuperarà el 2022 però JxTona alerta que en pugui comportar la desaparició
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Un moment de la gala internacional de l’any passat, ajornada a l’octubre

Tona

Guillem Freixa

La sisena edició del festival 
Una Tona de Màgia haurà 
d’esperar fins al 2022. I la 
confirmació d’aquest fet 
es va començar a desvelar 
a través d’una modificació 
pressupostària que l’equip de 
govern va presentar en el ple 
de dijous passat. L’endemà, a 
primera hora, un comunicat 
de premsa ho feia oficial. El 
motiu principal seria el con-
text de pandèmia, però des 
de l’oposició veuen perillar 
el futur del festival.

En la proposta es demanava 
cobrir diverses despeses que  
no tenien una partida en el 
pressupost prorrogat amb el 
qual s’està treballant, i tam-
bé s’hi incloïa una ampliació 
d’una ja existent vinculada a 
la reparació i reforma del cla-
vegueram. Aquesta última, 
amb un import de 35.833,10 
euros, es finançava directa-
ment rebaixant el pressupost 
en la mateixa quantitat de la 
dotació destinada al festival 
Una Tona de Màgia. I això 
feia reaccionar el grup de 
l’oposició de JxTona: “Amb 
aquesta modificació ja no hi 
ha partida per fer el festival”, 
alertava Marc Poveda, fent 
evident que això era sinònim 
de no celebrar-se aquest any. 

En la rèplica, l’alcalde i 
regidor de Cultura, Amadeu 

Lleopart (Aixequem), va con-
firmar que aquest any no es 
farà el festival internacional 
de màgia i ho va argumentar 
“sense que serveixi d’excusa 
sinó de realitat”, per totes les 
circumstàncies vinculades 
amb la gestió de la pandèmia: 
“Amb les restriccions que hi 
havia fins ara no era factible 
preparar-lo per aquesta pri-

mavera”. 
JxTona va lamentar que no 

s’hagin fet “més esforços” 
per mantenir un mínim d’ac-
tivitat “tal com es va fer amb 
la festa major d’estiu”, o ajor-
nar-lo fins a la tardor igual 
com es va fer amb l’edició 
del 2020. En aquest sentit, 
l’equip de govern va recordar 
que l’any passat “ja hi havia 

una preparació feta i uns 
compromisos adquirits” pre-
vis a l’aparició de la pandè-
mia, i per això se’n va poder 
salvar una part. Enguany, 
però, era “un risc massa ele-
vat començar l’organització 
de zero”, amb un escenari 
d’incertesa provocat per la 
Covid-19, “i hem apostat per 
invertir en una necessitat 
bàsica com és la millora del 
clavegueram”, va remarcar 
Marga Fité (Aixequem). 
Des del govern format per 
Aixequem i Esquerra es va 
recordar que totes les festes 
del municipi han estat con-
dicionades per la pandèmia, 
i van assumir el compromís 
de recuperar Una Tona de 
Màgia de cara al 2022.

L’ajornament de la sisena 
edició va aixecar recels entre 
els regidors de JxTona, que 
van retreure a l’equip de 
govern “no haver valorat, 
apostat ni fet prou esfor-
ços pel festival”. Poveda va 
alertar que “aquesta decisió 
fa perillar el futur de l’es-
deveniment a Tona” i va 
deixar anar que “ens consta 
que altres municipis s’han 
interessat pel projecte”. La 
modificació de crèdit va ser 
aprovada amb els vots favo-
rables de l’equip de govern 
i del regidor del PSC, Josep 
Manel Garcia. JxTona s’hi va 
oposar “per l’afectació a Una 
Tona de Màgia”.

Jordi Pota: 
“És una pena”

Tona

M.E.

L’actor i mag tonenc Jordi 
Pota, director artístic i 
ànima d’Una Tona de 
Màgia, reconeix que “és 
una pena” que enguany 
no es pugui celebrar la 
sisena edició del festival. 
Pota no amaga, en quali-
tat de “gestor cultural”, 
que hauria preferit poder 
mantenir, ni que fos a 
tall simbòlic, alguna de 
les activitats d’aquest 
certamen cultural, però 
expressa “el meu res-
pecte” per la decisió 
presa, conscient de la 
“complicada situació que 
estem vivint arran de la 
pandèmia”. Pota assegura 
que ara mateix hi ha el 
“compromís” que el festi-
val tornarà a convocar-se 
l’any que ve. “Poques 
iniciatives com aquesta 
surten tan bé en tan poc 
temps”, remarca Pota. 
L’any 2019, l’últim en 
plena normalitat, hi van 
passar 10.000 persones. 

A l’inici del mandat, 
l’actual equip de govern 
ja s’havia plantejat alguns 
“interrogants” sobre el 
festival, en paraules de 
l’alcalde, Amadeu Lleo-
part, com el de la viabi-
litat econòmica. L’any 
passat, amb una edició 
ajornada a l’octubre i més 
ajustada, el pressupost va 
ser de 50.000 euros, uns 
30.000 dels quals coberts 
per l’Ajuntament. 

L’àrea de Cultura de Taradell ha proposat tres       
tallers-xerrades de gastronomia i alimentació

Fer la cuina fàcil

Taradell

Laia Miralpeix

Una de les demandes de 
l’enquesta ciutadana sobre 
quina oferta cultural es volia 
per Taradell va ser la de fer 
cursos de cuina. De fet, “88 
persones de les 209 que van 
respondre l’enquesta ho van 
demanar”, explica la regi-
dora de Cultura de l’Ajun-
tament de Taradell, Míriam 
Martínez. Per aquest motiu, 
des de la seva àrea van pro-
gramar tres tallers-xerrades 
centrats en la gastronomia i 
l’alimentació: “No volíem fer 
la cuina que sempre s’ha fet 
sinó que hem apostat per una 
cuina saludable i diferent i 
alhora fàcil de cuinar i pen-
sant en la salut i les bones 
pràctiques”, diu Martínez. 

El primer taller va ser el 
d’“Esport i una bona alimen-
tació”, que va anar a càrrec 
de l’empresa Simple: “Amb 
el confinament el nombre de 
gent que ha començat a cór-
rer o a caminar ha augmentat 
molt”, destaca Martínez, i en 
aquest taller es va ensenyar a 
fer batuts per abans i després 
de fer exercici, a fer bols amb 
cereals i fruita seca, barres i 
boles energètiques i també 
es va parlar de begudes iso-
tòniques amb aigua i sense 
sucre. En el cas del segon 
taller, dedicat a les postres, 
la taradellenca Mar Vaillo 
va ensenyar als participants 
a preparar dos tipus de pos-
tres de forma ràpida i fàcil. 
L’originalitat, en aquest cas, 
és que eren unes postres pre-
sentades en un got.

Aquest dijous es va posar 
punt final a aquest cicle de 
cuina fàcil amb “Disseny al 
pot saludable i vegetarià: 
què s’ha de menjar per poder 
seguir una alimentació salu-
dable i equilibrada”, dins 
l’opció vegetariana. El taller 
va anar a càrrec de Simple i 
es va parlar de la manera de 
menjar, canviant hàbits a poc 

a poc i “amb petites coses 
que ens ajudaran a sentir-nos 
millor”. Va ensenyar dife-
rents productes que porten 
moltes proteïnes i que poden 
servir per substituir per 
exemple la carn, i va desta-
car la importància “de saber 
combinar bé els aliments i 
saber-los cuinar”. Alhora ho 
va posar a la pràctica elabo-

rant diverses receptes fàcils 
i ràpides de fer però sobretot 
fent-les atractives amb una 
combinació de colors, textu-
res i gustos agradables també 
per la vista. 

Des de la Regidoria de Cul-
tura fan una valoració molt 
positiva d’aquests tallers, 
que han comptat amb una 
mitjana de 20 a 24 persones. 
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El taller d’aquest últim dijous es va dedicar a la cuina vegetariana
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CAPITÀ DENT DE 
SABRE I EL DIAMANT 
MÀGIC

Noruega 2019. Dir. Marit Moum 
Aune i Rasmus A. Sivertsen. 
Animació. Dos joves pirates a 
la recerca d’un germà perdut, 
un vampir amb greus cremades 
solars, una reina canvia formes 
i un exèrcit de micos rabiosos... 
El capità Dent de Sabre té molts 
fronts oberts mentre busca un 
diamant màgic perdut.

CHAOS WALKING
EUA 2021. Dir. Doug Liman. Amb 
Daisy Ridley i Tom Holland. 
Ciència-ficció. A Prentisstown, 
Todd ha crescut creient que la 
Masilla va ser la responsable de 
deixar anar un germen que va 
assassinar totes les dones i va 
contagiar amb el soroll la resta 
dels homes. Després de descobrir 
un recés de silenci en un pantà, 
els seus pares adoptius l’obliguen 
a fugir al més ràpid possible, 
deixant-ho tot enrere excepte 
un mapa del Nou Món i un 
missatge, així com una infinitat de 
preguntes sense respondre. Aviat 
descobreix la font del silenci: una 
noia anomenada Viola. Tots dos 
han d’avisar com més aviat millor 
de la imminent arribada d’una nau 
perquè l’intendent Prentiss pugui 
preparar un exèrcit per a la guerra.

EL FOTÓGRAFO DE 
MINIMATA
Regne Unit 2020. Dir. Andrew 
Levitas. Amb Johnny Depp, Bill 
Nighy i Hiroyuki Sanada. Drama. 
Nova York, 1971. Després dels 
seus celebrats dies com un dels 
fotoperiodistes més venerats de 
la II Guerra Mundial, W. Eugene 
Smith se sent desconnectat de 
la societat i de la seva carrera. 
La revista Life l’envia a la ciutat 
costanera japonesa de Minamata, 
la població de la qual ha estat 
devastada per l’enverinament 
per mercuri, resultat de dècades 
de negligència industrial. Smith 
se submergeix a la comunitat 
i les seves imatges donen al 
desastre una dimensió humana 
esquinçadora.

NADIE
EUA 2021. Dir. Ilya Naishuller. 
Amb Bob Odenkirk, Gage Munroe 
i Connie Nielsen. Thriller. Hutch 
Mansell és un home de família 
corrent. Una nit uns lladres entren 
a casa seva i ell renuncia a defensar-
se i defensar la seva família amb 
la finalitat d’evitar complicacions. 
Això decep el seu fill, Blake, i la 
seva dona, Becca, que comencen 
a distanciar-se d’ell. L’incident el 
turmenta per dins i fa que surti a la 
llum el seu costat més fosc.

Pel·lícules

Dilluns 3

Centelles. Taller Cuina 
sense pares. Taller de cuina 
amb microones dirigit a 
joves d’entre 14 i 18 anys. 
Cal inscripció prèvia. Punt 
Jove el PIPA. 17.30-19.30.

Dimarts 4

Centelles. Tallers de poesia. 
Guspira poètica. Inscripció 
prèvia. Biblioteca La 
Cooperativa. 19.00-20.00.

Vic. Conferències de 
l’Agrupació Astronòmica 
d’Osona. Conferència 
“Teoria bàsica, prediccions 
i simulacions. 2a part”, 
a càrrec de Pep Pujols, 
membre de l’Agrupació 
Astronòmica d’Osona. En 
línia. 20.00.

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 

Dimecres 5

Centelles. Xerrada del 
Grup de Defensa del Ter. 
Presentació dels resultats de 
contaminació de nitrats a les 
fonts d’Osona i el Ripollès. 
Font Calenta. 18.30.

Dijous 6

Calldetenes. Espectacle 
Cosas que se olvidan 
fácilmente. Amb Xavier 
Bobés. Experiència insòlita 
per a cinc espectadors. 
Sessions a les 16.00 i a les 
18.30. Auditori-Teatre 
Calldetenes.

Centelles. L’hora del conte. 
Amb Laura Marsal i Jordi 
Relats. Cal inscripció prèvia. 
Biblioteca La Cooperativa. 
17.30.

Manlleu. Xerrada “Cap 
a on anem, Osona? Una 
radiografia socioeconòmica 
de la comarca”, a càrrec de 
Sandra Álamo, tècnica de 
l’Observatori socioeconòmic 
d’Osona. Organitza: Plana 
Viva. Museu del Ter. 19.30.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Cicle de caminades. La ruta 
es decidirà en funció del 
nivell i els interessos del 
grup. Inscripció obligatòria 
a l’Ajuntament. El Mallol. 
10.00-12.00.

Tona. Compostatge casolà. 
Taller gratuït. Inscripcions 
a Mancomunitat La Plana. 
Espai Muriel Casals. 19.00.

Vic. Conferència “Els jardins 
de la industrialització 
del Ter. Reivindicar un 
patrimoni fràgil”. A càrrec 
de Carles Garcia, director del 
Museu del Ter. En el marc 
de l’exposició “Els jardins de 
la industrialització al Ter. El 
dibuix al servei del paisatge. 
De Manel Vicente”, que es 
pot visitar al COAC Vic. En 
línia. 19.00.

AUDItOrI-tEAtrE 
CALLDEtENEs
CALLDETENES
 
Dijous a la tarda, espectacle 
d’experiència insòlita

Farmàcies

Vic

✚VILAPLANA

Pl. Major, 17 | dia 3

✚ALIBERCH

Rda. Camprodon, 36 | dia 4

✚BARNOLAS

Rbla. del Carme, 37 | dia 5

✚TERRICABRAS

C. Dr. Candi Bayés, 60 | 
dia 6

roda de ter

✚CONSTANÇÓ

C. Sant Josep, 1 | dies 3, 4, 
5 i 6

st. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 3, 4, 
5 i 6

tona

✚FABRÉ

C. Barcelona, 2 | dies 3, 4, 
5 i 6

torelló

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 3

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 4

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 5

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 6

Manlleu

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 3

✚POU

C. Vilamirosa, 109 | dia 4

✚ROSELL

C. Montseny, 71| dia 5

✚FERRER CHAMBÓ

Pl. Fra Bernadí, 19 | dia 6

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 4

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dies 3 i 5

sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 6

ripoll

 ✚ROCA

Ctra. Barcelona, 38 | dies 3, 
4, 5 i 6

st. Joan Abadesses

✚CAMPRUBÍ

C. Ramon d’Urg, 56 | dies 
3, 4, 5 i 6

CArtELLErA

rIPOLL  Dilluns

Comtal Otra ronda 19.30

tOrELLÓ  Dijous

El Casal La juventud 19.30

VIC  Dilluns a dijous

Sucre Mortal Kombat 17.55
 El fotógrafo de Minimata 17.40 i 19.55
 Guardians de la nit: tren infinit 18.00
 Capità Dent de Sabre i el (...) 17.30
 Godzilla vs Kong 17.50
 Península 20.00
 Nomadland 17.45 i 19.50
 Nadie 18.20 i 20.10
 Chaos Walking 17.50 i 20.00
 El señor de los anillos (...) (VOSE) 19.05
 Otra ronda 20.10

VIC  Dimarts Dijous

L’Atlàntida Demon (VOSC) 20.00 (Cineclub Vic) -
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Maragall. Horari: el del museu. Fins 

al 30 de maig.

Museu Etnogràfic. Exposició 
“Miratges de colors”, de 
Mohammed Er. Rabehy. Horari: 

el del museu. Fins al 30 de maig.

Roda de Ter

Museu Arqueològic de 
l’Esquerda. Exposició permanent 
“L’Esquerda, la fortalesa del 
Ter”. Horari: de dimarts a divendres 

de 10.00 a 14.00, dimarts de 17.00 a 

19.00 i dissabtes, diumenges i festius 

de 10.30 a 13.30.

St. Joan de les Abadesses

Palau de l’Abadia. Exposició “Sou 
davant d’una dona i busqueu un 
quadre”. Col·lecció d’escultura de 
la Fundació Vila Casas. Horari: de 

dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i de 

16.00 a 19.00 i diumenges de 10.00 a 

14.00. Fins al 25 de juliol.

Sant Julià de Vilatorta

Ca l’Anglada. Exposició 
“Vilatorta i la sardana”, en 
commemoració dels 50 anys de 
l’Agrupació Sardanista de Sant 
Julià. Horari: cada dia excepte dijous 

de 10.00 a 13.00. Fins al 23 de maig.

Sant Quirze de Besora

Sala d’exposicions Can Tija. 
Exposició “Retalls d’infantes”. 
Pintures d’Encarna Tolosa. 
Horari: dissabtes i diumenges de 

17.00 a 19.30. Fins al 30 de maig.

Taradell

Sala d’exposicions del Centre 
Cultural Can Costa. Exposició 
“40 anys de portades de Nadal 
EL 9 NOU”. Horari: tots els dies 

excepte dimarts de 17.00 a 21.00. 

Fins al 16 de maig.

Calldetenes

Abartium Galeria d’Art. 
Exposicions “Natura artificial”, 
de MaGa, i “La sal de la terra”, 
de Macarena Sanz. Horari: 

dilluns de 17.00 a 20.00, de dimarts 

a divendres de 13.00 a 20.00, 

dissabte hores concertades. Fins al 

8 de maig.

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. Fins al 16 de maig.

Sala d’exposicions Niu del 
Palau. Exposició “Maridatge 
d’instants. Una simfonia 
d’imatges i poemes”. Fotografies 
de Xevi Serra i poemes de Joan 
Palau. 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 9 de maig.

Gurb

Sala d’exposicions de 
l’Ajuntament. Exposició 
“Matinant a Gurb”. Fotografies 
d’Agustí Xarau Vilar. Horari: 

Hores concertades. Fins 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

Museu del Ter. Exposició 
“Ocellots del Ter. Els ocells del 
Ter de Manlleu, d’Instagram 
al Museu”. Selecció exhaustiva 
d’imatges de 86 espècies d’ocells 
diferents de Lluís Mundet, 
Albert Pedro, Gaspar Prat i Joan 
Carles Rovira. Horari: de dimarts a 

diumenge i festius de 10.00 a 14.00. 

Fins al 30 de setembre.

Moià

Museu de Moià. Exposició “Les 
aventures de l’Aura”, de Remei 
Graupera i Montse Bugatell. 
Horari: dijous, divendres i ponts de 

10.30 a 14.00, dissabtes de 10.30 a 14.00 

i de 15.30 a 18.00 i diumenges i festius 

de 10.30 a 15.00. Fins al 14 de maig.

Montesquiu

Parc del Castell de Montesquiu. 
Exposició “Silencis”. Pintura 
a l’oli de Jaume Oliva. Horari: 

dissabtes i festius d’11.00 a 14.00. 

Fins al 30 de maig.

Ripoll

Biblioteca Lambert Mata. 
Exposició “Dues generacions, 
dues mirades”, de Josep i Albert 
Trilla. Horari: el de la biblioteca. 

Fins al 30 de maig.

Espai Rama. Exposició “Dream 
Team”, de Nan Orriols. Horari: del 

7 de maig al 4 de juny.

Museu Etnogràfic. Exposició 
“Un món de llana”, dels alumnes 
de Cicle Inicial de l’escola Joan 

a 14.00 i de 15.00 a 20.00 i dissabtes de 

10.00 a 14.00. Fins al 8 de maig.

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.

COAC Vic. Exposició “Els jardins 
de la industrialització al Ter. El 
dibuix al servei del paisatge”, de 
Manel Vicente, amb la col·laboració 
del Museu del Ter. Horari: de dilluns 

a dijous de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 

16.00. Fins al 14 de maig.

Galeria tres-e-u. Exposició 
“CovidExpress”, de Josep Maria 
Balanyà. Horari: dilluns, dimecres i 

divendres de 17.00 a 20.00 i dimarts, 

dijous i dissabtes de 10.00 a 13.00. 

Fins al 12 de maig.

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.

Tona

Can Sebastià. Exposició “Natura 
en blanc i negre”, d’Imma Parés. 
Horari: divendres de 18.00 a 20.30 i 

dissabtes i diumenges d’11.00 a 13.30 

i de 18.00 a 20.30. Fins al 9 de maig.

Centre d’Interpretació el Camp 
de les Lloses. Exposició “Caput 
aut navis. A cara o creu”. Horari: 

de dimarts a divendres de 10.00 a 

14.00 i dissabtes i diumenges d’11.00 

a 14.00. Fins al 29 d’agost.

Espai Muriel Casas. Exposició 
“Natura en color”, d’Imma Parés. 
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 

a 20.00. Fins al 28 de maig.

Vic

ACVic. Exposició “Esborradís i 
blanc”, d’Aina Roca, a cura d’Ana 
M. Palomo. Horari: de dilluns a 

divendres de 10.00 a 13.00 i de 17.00 

a 20.00. Tancat el 21 i 24 de maig. Del 

7 de maig al 23 de juny.

Biblioteca Joan Triadú. Exposició 
“Joan Triadú a la ciutat dels 
llibres”, amb Joan Josep Isern com 
a comissari. Horari: dilluns de 15.00 a 

20.00, de dimarts a divendres de 10.00 

EXPOSICIONS 

Josep Maria Balanyà amb la seva exposició “CovidExpress”, a la Galeria tres-e-u
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Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. O és el resultat esperat de 
la recerca o una excursió de germanor a l’Alguer 
/ 2. Vagar pel centre històric de Ferrara. Deixis 
anar els mals sòlits / 3. Ningú la guanya en vir-
tut. Rica en elements nutritius, com tota estrofa 
que parli d’Europa. Esclaten a riure / 4. L’altra 
disfressa de la ics. Em capbussaré des de l’altra 
banda del trampolí / 5. Empelt per dissimular 
la presència del reixat. Si es fa extern adquireix 
ressò internacional / 6. Un saxo sense una vi-
tamina. Ei, Jordà, oi que no et deixa sentir res, 
aquesta xeix? / 7. No fabrica armes ni armaris 
ans arnesos. Van seguides al diccionari / 8. Des-
cobriment d’Amèrica. Antics germànics que han 
deixat rastre a Le Mans. Líder en audiència / 9. 
Concedeixi autoritat a en Facund perquè aus-
culti. Estimar a la Camarga / 10. Dona pintada 
com un radiocasset de platja dels setanta. Atu-
rada en veure que la Quimeta ha perdut el bit-
llet de mil / 11. Enmig del fum. Combat dialèctic 
entre l’ase i fra Anselm Turmeda. No em ve, el 
vers / 12. Aquell avorriment tan mortal que ens 
fa anar de gairell. Angles plans formats per dis-
cs i pedres / 13. Joc de paraules amb molta xe-
rrameca. Via que porta directament a fer malbé 
el catre.

VERTICALS: 1. Entre ratxes i fletxes, ratlles ma-
llorquines. Caiguda de la tensió del flux / 2. En-
mig del verd. Trobada i concentració d’abelles, 

vespes i abegots. Tornada dels Police / 3. Peça 
heràldica que traeix el tresor del blasó. Estoig 
per guardar la pedra molera de can Recoder / 4. 
Esveramenta temporal per compensar l’excés 
de seny. Africà pare de tots els moros / 5. Pane-
ll central de la porta. A l’hora de mirar de reüll 
és generós. El capciró del dit / 6. El capciró del 
bit. O és un militar o un mestre, però al mig no 
l’hi trobaràs. Agenda electrònica ja caducada / 
7. L’amor s’hi asop. Xe, Miqui, aixafi comple-
tament fins a fer xixines (i no somiqui) / 8. Es 
burla fins i tot que ella mateixa sembla una 
mocadora. Matriu no industrial / 9. Fruit que 
llança les llavors fins al quadrilàter. Nimfa del 
cant coral i boscà / 10. Anima de pintor. Movi-
ment lúdic de reacció de la industrialització. 
Perdudes dins l’arca / 11. Corretja del teler que 
agafa els tacs i els projecta. Seduït pel contin-
gut d’una diatreta / 12. Arriba just abans de la 
cavalleria. Ganyota en forma més o menys de 
carabassa.

R E TR OB AM E N T  

E R R AR   S OL TI S 

T  E U TR OFA  R I 

X E I X   ER A TL AS 

E I X A R T  D E U TE
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A M  AL A MA N S  A 
F A C U L TI   A MAR 

L L OR O   QU I E TA 

U   D I S P U TA  R S 

I D ET  D I E D R ES 

X A R A D A   R E C TA 
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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

EL RESTRENYIMENT ÉS UN PROBLEMA COMÚ EN LA INFÀNCIA. 
EN GENERAL NO HA DE SER MOTIU DE PREOCUPACIÓ, JA QUE 
EN LA MAJORIA DELS CASOS ES POT PREVENIR MANTENINT 
UNA ALIMENTACIÓ I UNS HÀBITS DE VIDA SALUDABLES.

El rEstrEnyimEnt
infantil: causEs
i tractamEnt

Es considera que un infant pateix restrenyiment quan fa deposi-
cions molt dures que provoquen dolor o dificultat en la defeca-
ció o bé quan realitza menys de tres deposicions a la setmana.
No és imprescindible que l’infant defequi tots els dies, ja que 
cada nen té uns hàbits deposicionals diferents. Tampoc cal 
preocupar-se de la duresa de la femta si l’infant no es queixa.
En lactants, els signes d’esforç i plorar abans de fer una depo-
sició de consistència tova no indiquen restrenyiment, sinó una 
falta de relaxació de la musculatura que es resol per si sola a 
mesura que el lactant va creixent madurativament.

Què causa el restrenyiment?
En la majoria dels casos la causa principal és una dieta pobra 
en fibra i aigua.
En els lactants, és freqüent el restrenyiment després de la tran-
sició de la llet materna a la de fórmula o quan comencen a 
menjar aliments sòlids. També pot coincidir amb l’inici de l’es-
colarització o la retirada del bolquer.
Hi ha infants que pateixen restrenyiment, ja que eviten defecar 
perquè no volen fer ús de lavabos que no siguin els de casa o 
perquè no volen interrompre el joc.
Qualsevol afectació emocional, com pot ser l’estrès o bé el nai-
xement d’un germà, poden alterar el funcionament intestinal i 
ocasionar restrenyiment o diarrea.
En molt pocs casos, el restrenyiment és símptoma d’alguna 
patologia.

Quins símptomes s’associen al restrenyiment?
Alguns infants amb restrenyi-
ment es queixen de dolor ab-
dominal, especialment després 
dels àpats.
L’evacuació de femtes grans 
i dures pot causar una fissura 
anal. Aquesta es manifesta amb 
dolor i, fins i tot, pot haver-hi 
presència de sang en les femtes 
o al paper higiènic.
Si l’infant s’aguanta les ganes 
d’anar de ventre, el recte es va 
dilatant, donant lloc a un restre-
nyiment progressiu. Les femtes 
més líquides situades al damunt 
de les endurides s’aniran filtrant 
entremig i poden tacar la roba interior. En aquest cas els pares 
pensaran que l’infant té diarrea, quan el problema real és el 
restrenyiment.

Com ho podem solucionar?
S’ha d’incrementar el consum d’ali-
ments amb fibra (cereals, pasta 
integral, llegums, fruites i verdures) 
i augmentar la ingesta d’aigua.
L’activitat física estimula l’intestí a 
exercir els seus moviments.
És important incorporar l’hàbit 
d’estar assegut al vàter durant 
5-10 minuts aproximadament a la 
mateixa hora cada dia, preferible-
ment després d’un àpat.
En ocasions, els professionals de 
pediatria poden recomanar l’ús de 
fàrmacs laxants o suplements de 
fibra.

Consulteu amb el pediatre si el restrenyiment s’acompanya de:

· Febre
· Dolor abdominal
· Vòmits
· Sang en les femtes

· Pèrdua de pes
· Incontinència urinària, 
en els nens més grans
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1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “EL MEU SOMNI”. La tècnica és lliure i 
també el material a utilitzar: retoladors, colors, aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (pl. de la Catedral, 2, de Vic), en horari 
d’oficina

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de les 
comarques d’Osona i el Ripollès. 

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

 També el podeu enviar per correu electrònic a
recepcio@vic.el9nou.com
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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
Cases i pisos

per rehabilitar
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

Estudis d’Impacte i 
Integració Paisatgística

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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L’Osona Lab City, 
al ‘Torn de tarda’
La regidora de Promoció 
Econòmica de Vic, Bet 
Piella, parlarà de l’Osona 
Lab City dimarts al maga-
zín diari que recorre la 
Catalunya Central.

Torn de tarda 
de dt. a dj., 18.30 i 20.20

Montse Galobardes, 
a ‘La tramoia’
Montse Galobardes estre-
narà el seu primer espec-
tacle infantil a la Mostra 
d’Entitats i Músiques de 
Vic. En parlarà dimarts a 
La tramoia.  

La tramoia 
dt. 22.10; dc., 21.10 i 23.30

Conferència de 
l’herbolari de Sau
L’herbolari Joan Carles 
Rey oferirà dimecres una 
conferència sobre els olis 
essencials a l’Aula d’Ex-
tensió Universitària Gent 
Gran d’Osona.

Aula d’Extensió Universitària 
dimecres, 17.30 i 21.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 3

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Gallecs. 
6.30 GAUDEIX LA FESTA. Un 
Sant Jordi al sud. 
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 del Baix Camp. 

12.30 ... I BONA LLETRA. Entre-
vista a Joan Puigcercós, coautor 
del llibre Picar pedra; Isaki 
Lakuesta, director de cinema, 
i Damià Barceló, director de 
l’Institut Català d’Investigació 
de l’Aigua (ICRA). Presenta: 
Natàlia Peix.
13.30 CAMINS DE L’EIX. La Vall 
d’Aran. 
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 EXCEL·LENT! 16.00 EL 
9 INFORMATIU. Les notícies 
d’Osona. Edició migdia. 
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenten: Pere Puig i Vanessa 
Raja. 
18.00 PLE MUNICIPAL DE VIC. 
En directe. 
19.00 CONNECTI.CAT. Maga-
zín. Presenta: Marc Rodríguez. 

20.00 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
20.20 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
20.50 EL 9 INFORMATIU.  

21.10 TEMPS AFEGIT. Entrevis-
ta a Jordi Molas, president del 
CB Vic, i Imma Magem, presi-
denta del Femení Osona, davant 
la nova col·laboració entre les 
dues entitats. Presenten: Esther 
Rovira i Guillem Freixa. 
22.40 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TORN DE TARDA. 
23.30 TEMPS AFEGIT. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.20 CONNECTI.CAT. Magazín.  
2.20 AVENTURA’T. Arbres frui-
ters al Segrià. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dimarts 4

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenten: Marc 
Rodríguez i Thaïs Trujillo. 
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. 
20.20 TORN DE TARDA.  
20.50 EL 9 INFORMATIU.  
21.10 QUATRE PARAULES. 
Espai dedicat al món dels llibres. 
Presenta: Jordi Vilarrodà. 
21.40 PAISATGES ENCREUATS. 
Plana del Baix Camp. 
22.10 LA TRAMOIA-ESCENA. 
Entrevista a  Montse Galobardes, 
que presenta Nikita de Nipon, el 
dissabte 8 de maig a la Mostra de 
Músiques i Entitats de Vic. Pre-
senta: Jordi Sunyer. 
22.40 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TORN DE TARDA. 
23.30 QUATRE PARAULES. 
0.00 LA TRAMOIA-ESCENA. 
0.30 TORN DE TARDA.  
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.20 CONNECTI.CAT. Magazín. 
2.20 QUATRE PARAULES. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimecres 5

6.00 EL 9 INFORMATIU.
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenten: Marc 
Rodríguez i Thaïs Trujillo. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA. 
12.30 QUATRE PARAULES. 
13.00 LA TRAMOIA-ESCENA. 
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Mataró Medieval. 

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. Joan Carles Rey, her-
bolari: “Què són els olis essen-
cials?”. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Maga-
zín. Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 EL 9 INFORMATIU.  
20.20 TORN DE TARDA.  
20.50 EL 9 INFORMATIU.  
21.10 LA TRAMOIA-MÍUSICA. 
Entrevista al grup de rumba de 
Folgueroles Pelat i Pelut, que 
ens vindrà a presentar el seu 
primer disc, Flor al cul. Presenta: 
Jordi Sunyer. 
21.40 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Joan Carles Rey. 
22.40 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 LA TRAMOIA. Escena i 
música. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.15 CONNECTI.CAT. Magazín. 
2.15 AVENTURA’T. 
2.45 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dijous 6

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. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Mataró Medieval. 
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: Maria Costa. 
20.20 TORN DE TARDA.  
20.50 EL 9 INFORMATIU.  
21.10 ANGLE OBERT. Entre-
vista a Pere Compte, regidor de 
Promoció Social i Personal de 
l’Ajuntament de Manlleu. Pre-
senta: Txell Vilamala.
22.10 TELÓ DE FONS.  
22.40 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TORN DE TARDA.  
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. 

CB Vic  
i Femení Osona
El CB Vic i el Femení 
Osona inicien un seguit 
de col·laboracions que 
detallaran els presidents 
de les dues entitats aquest 
dilluns a l’espai esportiu.  

Temps afegit 
dilluns, 21.10 i 23.30

Entrevista a Pere 
Compte
Pere Compte, regidor 
de Promoció Social i 
Personal de l’Ajuntament 
de Manlleu, serà dijous 
un dels protagonistes de 
l’espai de política.  

Angle obert 
dijous, 21.10 i 23.30

Ple a l’Ajuntament 
de Vic, dilluns
El plenari de l’Ajunta-
ment de Vic es reuneix 
aquest dilluns. La sessió 
es podrà seguir en direc-
te a través d’EL 9 TV i 
EL9NOU.CAT.

Ple municipal de Vic 
dilluns, 18.00
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És addicta a les xarxes 
socials? 

Addicta crec que no, però 
confesso que les miro sovint.

Una cançó.
T’estimo molt, de 

Lax’n’Busto.
Un llibre.
Aloma, de Mercè Rodore-

da.
Una pel·lícula.
Chocolat, amb Juliette 

Binoche i Johnny Depp.
Un programa o sèrie de 

televisió.
El foraster.
Un programa de ràdio.
El búnquer.
L’última obra de teatre 

que ha vist.
La força d’un destí, dissabte 

passat a Roda, amb Fel Fai-
xedas i Pep Poblet.

Un restaurant.
El Picasso, de Torroella de 

Montgrí.
El plat preferit.
Qualsevol que porti xocola-

ta negra.
Una beguda.
Un vi blanc català ben fres-

quet.
L’últim viatge que ha fet.
Un creuer pel Mediterrani.
El millor lloc de la comar-

ca.
Sant Pere de Casserres.
I de Catalunya?
Sant Pere de Rodes, 

Girona... n’hi ha tants!
I del món?
Egipte.
On no portaria mai ningú?
A un lloc on l’altre/a no hi 

volgués anar.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar?
Amb qualsevol que pogués 

tenir-hi una conversa inte-
ressant.

Amb qui no faria mai el 
cafè?

Amb algú que tingués 
idees masclistes, xenòfobes, 
homòfobes...

Quin és l’últim regal que 

A Sant Pere es va fer 
aquest cap de setma-
na una recollida de 
pneumàtics que algun 
desaprensiu va abocar 
en una zona boscosa a 
tocar de l’eix Vic-Olot. 
De cop va aparèixer un 
escurçó. L’alcalde, Jordi 
Fàbrega, home de bosc, 
el va agafar amb la mà 
i el va posar a un lloc 
segur per al rèptil i per 
a les persones. Heroi.

El partit de Tercera 
Catalana que va enfron-
tar el Manlleu B amb el 
Santa Eugènia va ser un 
d’aquells que es recor-
daran. Guanyaven els 
manlleuencs 4 a 0 i van 
acabar perdent 4 a 5. 
Genís, del Santa Eugè-
nia, en va ser el protago-
nista. No era el partit de 
la jornada escollit per 
fer la crònica, però aquí 
en quedarà constància.

Protagonista

Les previsions meteoro-
lògiques apuntaven pluja 
per dissabte. I així va ser. 
Només hi va haver una 
treva, al migdia i a pri-
mera hora de la tarda, fet 
que va permetre a la colla 
gegantera del carrer de 
la Riera de Vic celebrar 
els 10 anys dels Gegants 
Pubills. Es veu que fa 10 
anys ja els va passar el 
mateix. Ho tenien pactat 
amb sant Pere.

Sant Pere

A les xarxes socials feien 
una crida perquè la gent 
digués com s’anome-
nen els gallarets a cada 
comarca i municipi. La 
veritat és que és la plan-
ta dels mil noms. Des de 
rosella fins a quequere-
quec, passant per bada-
badoc, capellà, paparota 
o piparapips, que és com 
es coneix també aquesta 
planta vermella a alguns 
municipis d’Osona. 

Piparapips

Escurçó

Cromos
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“Mentiria per alguna cosa 
que valgués la pena”

li han fet?
Uns auriculars sense fil.
A quina hora es lleva?
A 1/4 de 7.
A quin cantó del llit 

dorm?
Al dret.
Una paraula que li agra-

di?
Xiuxiuejar.
L’última vegada que va 

anar a missa?
El 13 de juliol de 2020.
Un insult.
Tros d’ase.
Una mania.
Menjar-me les ungles.
Un personatge històric.
Jacint Verdaguer.
Qui és el seu/seva crush?
Richard Gere.
Un hobby.
Fer pastissos amb xocolata.
Un lema.
Si vols ser ben servit, fes-

te tu mateix el llit.
El treball dignifica?
A estones.

Què la treu de polleguera.
La prepotència.
Què li fa riure?
Les pessigolles.
I plorar?
Ui, soc de llàgrima fàcil.
Quin esport practica?
Ballar sardanes.
És fanàtica del Barça?
No.
El paper de vàter, plegat o 

arrugat?
Arrugat.
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?

Passar-lo amb el meu fill 
i amb el meu pare fent un 
bon dinar i gaudint de cada 
moment.

Què repetiria si tornés a 
tenir 20 anys?

Tornar a estudiar Magis-
teri.

I què no repetiria?

Crec que ho repetiria tot.
Què canviaria del seu cos?
El nas.
I del seu caràcter?
Voldria saber-me agafar 

les coses amb més tranquil-
litat.

Si mai la perden, on l’hau-
rien d’anar buscar?

A l’Empordà.
Per què o per qui diria 

una mentida?
Per alguna cosa que val-

gués la pena.
Els seus amics de veritat 

hi caben en una mà?
Sí.
Un secret confessable.
Els secrets no es poden 

confessar.
A sobre o a sota.
Cal triar?
Què haurem après de la 

pandèmia?
A estar-nos més a casa.
Quina resposta ha hagut 

de pensar més estona?
La de què em fa riure.

Imma Pujol

SOC AIXÍ...

Manlleu

Presidenta de l’Agrupació 
Sardanista de Manlleu


