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El Club Patí Manlleu es va imposar aquest dis-
sabte a la pista del Capellades per 1 a 3 i va cer-
tificar, així, el seu ascens a l’OK Lliga, la màxima 

categoria de l’hoquei. El partit era a cara o creu: 
els manlleuencs s’hi jugaven l’ascens i els locals, 
la permanència. Al final, es va desbordar l’alegria 

amb una celebració entre jugadors, tècnics i els 
pocs aficionats que van poder accedir al pavelló 
per la restricció d’aforament per la Covid-19.
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El Club Patí Manlleu retorna a l’OK Lliga

(Pàgines 18 i 19) Equip i afició celebren l’ascens a la pista del Capellades just després d’acabar el partit

El govern central proposa que a 
partir del 2024 es pagui per passar 
per la C-17 i l’Eix Transversal (Pàgina 5)

Cobrar peatge per l’ús d’autovies és una proposta del pla enviat per l’executiu a Brussel·les a canvi de rebre ajudes europees

Ripoll obre la temporada  
de festes majors amb públic
La de Sant Eudald a Ripoll obre la tempo-
rada de festes majors amb públic ara que es 
relaxen les restriccions. A la foto, el concert 
de Marcel i Júlia d’aquest diumenge. 

(Pàgina 38)
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El Manlleu elimina 
el Gijón i jugarà la 
final de l’OK Lliga 
femenina

(Pàgines 18 i 19)

El Tona goleja La 
Jonquera (4 a 0), 
continua líder i 
apunta a Tercera

(Pàgina 22)

La contaminació de 
les fonts d’Osona 
persisteix després 
de vint anys

(Pàgines 6 i 7)

Amb la desaparició del toc de 
queda torna la vida als vespres
Bars i restaurants ja poden servir sopars. 
Aquest diumenge es van omplir de nou les 
terrasses al vespre i hi havia ambient als car-
rers coincidint amb la fi del toc de queda.

(Pàgines 2 a 4 i editorial)
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Ampli suport a 
Anna Erra per 
presidir el Consell 
Nacional de JxCat

(Pàgina 11)

Torelló reaprofita 
contenidors vells 
perquè hi visquin 
gats de carrer

(Pàgina 8)

Preocupació dels 
comerciants de 
Vic per l’augment 
de robatoris

(Pàgina 9)
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Diverses taules a punt per sopar aquest diumenge al vespre al bar i restaurant Nomad de Vic

Els bars i restaurants ja poden 
tornar a servir sopars. Després 
de dos mesos limitats només a les 
comandes per emportar un cop 
passades les 5 de la tarda, aquest 

diumenge es van omplir de nou 
les terrasses al vespre i hi havia 
ambient als carrers coincidint, 
també, amb la fi de l’estat d’alar-
ma i del toc de queda nocturn.  

Torna la vida de nit
El punt final del toc de queda i l’ampliació de l’horari dels bars  
i restaurants ja es va notar aquest diumenge a Osona i el Ripollès

Vic/Ripoll

Guillem Freixa

La calma que hi havia als 
carrers de Vic a les 10 del 
vespre d’aquest dissabte es 
va veure alterada dues hores 
després amb la fi d’una de 
les decisions de més impacte 
entre la població per tal de 
controlar la pandèmia del 
coronavirus: a la mitjanit, 
queia l’estat d’alarma i amb 
ell també s’anul·lava el toc de 
queda nocturn que impedia 
circular sense una justifi-
cació clara entre les 10 del 
vespre i les 6 del matí. Sense 
les imatges d’impacte que es 
van veure en grans ciutats 
com Barcelona o Lleida, a 
la capital d’Osona així com 
en diversos municipis de la 

comarca van ser moltes les 
persones que van decidir 
commemorar el retorn de la 
vida de nit sortint al carrer. 
Al Ripollès, la celebració de 
la festa major a Ripoll també 
va potenciar una major pre-
sència de persones a la via 
pública després de la posta 
de sol.

Amb el nou escenari de 
restriccions que va entrar en 
vigor la mitjanit de dissabte 
a diumenge també es comen-
çava a aplicar una mesura 
amb una incidència directa 
en l’oci de les persones: els 
bars i restaurants podien 
oferir els seus serveis fins 
a les 11 de la nit, amb una 
ocupació dels establiments 
del 30% en interior i del 
100% a les terrasses. A Vic, 

a darrera hora de la tarda, 
llocs habituals per anar a 
fer el got i prendre alguna 
cosa com la plaça Major, la 
plaça del Pes o la plaça Mont-
rodon mostraven un ambi-
ent que podia recordar “el 
d’abans de la pandèmia”, tal 
com explicaven des del Clot 
dels Romans. Com la resta 
d’establiments del centre 
de Vic amb espai exterior, el 
bar tenia totes les taules de 
la terrassa gairebé plenes. 
Entre servei i servei, els cam-
brers i cambreres del local 
remarcaven que poder obrir 
més enllà de les 5 de la tarda 
és clau per al negoci, “ja que 
és l’hora que la gent surt a 
fer la copa”.

En aquesta mateixa línia 
s’expressava Miquel Ferrer, 

del bar i restaurant Nomad 
de la plaça Major de Vic. 
“Tota la tarda ha anat pas-
sant gent per la terrassa”, 

comentava a 2/4 de 9 del 
vespre. “Més que poder fer 
sopars, que també, per a esta-
bliments com el nostre el que 

Persones que viuen en residències 96,3 98,1 95,3 97,8 95,4 97,8

Treballadors de residències 81,8 83,6 76,3 81,8 78,8 82,2

Professionals de CAP i hospitals 86,7 86,8 80,2 79,5 82,7 81,6

Altre personal de l’àmbit sanitari i 
sociosanitari 59,9 58,2 5,4 1,7 7,6 3,9

Persones que tenen reconeguda una 
situació de gran dependència 83,6 94,3 80,2 82,8 80,2 82,8

Majors de 80 anys 91,9 91,6 88,3 86,7 88,3 86,7

Persones de 70 a 79 anys 77 72,6 35,4 52,3 41,9 53,2

Persones de 66 a 69 anys 71,8 76,4 3,9 2,9 4,6 3,3

Persones de 60 a 65 anys 67,6 74,1 4 3,7 6,7 5,9

Persones de 50 a 59 anys 3,7 3,3 1,7 1,5 1,8 1,6

Treballadors essencials 65,2 64,8 0,6 0,8 1,8 2,1

Total (sense comptar la població  
de menys de 16 anys) 30,2 38,1 13,6 20,1 14,6 20,7

% Cobertura
1a dosi

% Cobertura
2a dosi

% Pauta
completa

OSONA RIPOLLÈSMés de 3.500 
dosis per 
administrar al 
Sucre de Vic 
en quatre dies 

Vic/Ripoll

Txell Vilamala

El Departament de Salut pre-
veu administrar 3.558 vacu-
nes al recinte firal del Sucre 
de Vic entre aquest dilluns i 
dijous, amb la novetat que es 
continua avançant en franges 
d’edat i ara se’n començarà a 
inocular a la població d’entre 
56 i 59 anys. Segons dades de 
la Regió Sanitària Catalunya 
Central, aquest dilluns hi ha 
programades 378 cites per 
rebre el fàrmac de Pfizer-Bi-
oNTech i 480 per al d’Oxford-
AstraZeneca, que actualment 
està circumscrit només 
a la gent de 60 a 69 anys. 
Dimarts, dimecres i dijous 
està previst administrar-ne 
900 de diàries de Pfizer. En 
paral·lel també es continua 
distribuint dosis als centres 
d’atenció primària per a les 
persones amb dificultats de 
mobilitat o especialment 
vulnerables.

Tal com es pot consultar a 
la taula de la dreta, des que 
va arrencar la vacunació, el 

desembre de l’any passat, un 
14,6% de la població d’Osona 
i un 20,7% de la del Ripollès 
compta amb la pauta comple-
ta. Es tracta sobretot de pro-
fessionals sanitaris, persones 
que viuen o treballen en resi-
dències i les que es conside-
ren grans dependents. Fent 
l’anàlisi per franges d’edat, la 
campanya està molt avança-
da en els majors de 80 anys, 
però també s’ha avançat de 
pressa en la població de 70 a 
79, que tot just es va comen-
çar a citar massivament fa 

dues setmanes. En qüestió 
de municipis, a Osona des-
taquen Sant Boi de Lluçanès 
(51,7% de cobertura amb 
primera dosi), Prats (34,5%), 
l’Esquirol (34,3%), Sant 
Quirze de Besora (32,9%) i 
Oristà (31,1%). Al Ripollès, 
els percentatges més elevats 
corresponen a Campdevànol 
(36,1%), Ribes de Freser 
(35,7%) i Sant Pau de Segú-
ries (34,7%). 

Segons la Generalitat, si 
es compleixen les previsions 
de la Unió Europea d’arri-

bada de vacunes, el 70% de 
la població catalana estarà 
vacunada d’aquí a dos mesos, 
a finals de juliol. És per això 
que la consellera de Salut, 
Alba Vergés, destacava 
divendres el “gran esforç” 
dels professionals d’atenció 
primària, que estan vacunant 
a més de 500 punts repartits 
arreu del país i amb torns 
complementaris a les seves 
jornades laborals.

Els indicadors epidemiolò-
gics del Ripollès s’han man-
tingut estables aquest cap 

de setmana, amb un risc de 
rebrot de 218 punts i un rit-
me de transmissió del SARS-
CoV-2 de 0,87. Osona enca-
denava diverses setmanes de 
millora, però els últims dies 
ha retrocedit lleugerament i 
la velocitat de propagació es 
torna a trobar unes dècimes 
per sobre d’1. Sumant totes 
dues comarques, ara mateix 
hi ha ingressades a causa de 
la Covid-19 64 persones, 14 
de les quals a la unitat de 
cures intensives de l’Hospi-
tal Universitari de Vic. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Salut
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Noves mesures del 9 al 23 de maig

Deixa d’estar vigent el toc de queda nocturn i 
el confinament perimetral de Catalunya.

Es manté la limitació de sis persones en 
les trobades socials, independentment del 
nombre de bombolles de convivència.

Els bars i restaurants tenen permès servir 
sopars tant a interiors (30% d’aforament) com 
a terrasses (100%) fins a les 11 de la nit. També 
poden obrir fins a aquesta hora els gimnasos i 
equipaments culturals com teatres o cinemes.

S’amplia l’horari d’obertura comercial de les 6 
del matí a les 10 del vespre.

Els ensenyaments reglats tenen l’opció de 
recuperar la plena presencialitat. Als campus 
universitaris hi pot haver simultàniament com 
a màxim el 30% de l’alumnat.

L’aforament de les activitats per a gent gran 
en centres cívics s’amplia fins al 50%.

Els actes religiosos continuen limitats al 
50% de l’aforament o 500 persones, però 
amb l’opció d’arribar a 1.000 si hi ha bona 
ventilació.

Es manté la prohibició de prendre begudes 
i aliments en les trobades socials en espais 
públics.
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Diverses taules a punt per sopar aquest diumenge al vespre al bar i restaurant Nomad de Vic

és molt important és ampli-
ar l’horari de servei”. Uns 
metres més enllà, a la Taver-
na del Norton també valo-

raven molt positivament la 
possibilitat de tornar a oferir 
sopars, però també reconei-
xien que la feina important 

aquest diumenge l’havien 
tingut a la tarda, servint els 
petits grups que s’acostaven 
al local de la plaça del Pes. 

En locals sense espai exte-
rior o terrassa, la satisfacció 
per poder tornar a servir 
sopars no era tan gran. Ho 
expressaven així des del 
restaurant italià Amici Miei, 
segurament un dels més 
petits de Vic: “Amb un afo-
rament molt petit, si només 
ens permeten omplir un 
30% no ens serveix per aug-

mentar els ingressos”. Per 
aquest diumenge al vespre, 
el restaurant tenia diverses 
reserves que sumaven prop 
d’una desena de persones, 
“pràcticament el màxim que 
podrem anar servint”. 

Tot i la descompressió en 
les restriccions, les autoritats 
sanitàries remarquen que 
el virus continua circulant i 
que no es pot abaixar la guàr-
dia. Els indicadors de la pan-
dèmia a Osona i el Ripollès 
marquen una tendència a la 
baixa en les últimes setma-
nes que caldria consolidar en 
el temps.
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Les terrasses es 
van omplir al 

vespre de gent 
que feia el got
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Aprovació inicial modificació puntual número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Roda de Ter
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Roda de Ter, en sessió ordinària de 20 d’abril 
de 2021, i per unanimitat dels presents que conformen la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, va adoptar l’acord següent:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació puntual número 3 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Roda de Ter en el carrer de la Serra con-
sistent en adaptar les prescripcions gràfiques del POUM a la realitat física i ju-
rídica del tram oest del carrer de la Serra, modificant els límits de classe de sòl, 
canviant les qualificacions i proposant una nova subzona de la zona industrial, 
en els termes següents:
· Qualificar de sistema viari el tram de carrer realment urbanitzat, seguint la 

traça de l’alineació que assenyala el límit entre vorera i propietat privada en 
tot el llarg del carrer.

· Situar el límit de classificació de sòl en l’alineació assenyalada per la vorera 
esquerra del carrer de la Serra. Al mateix temps, situar la qualificació de zona 
agrícola de valor, clau 21, al límit esmentat.

· Qualificar la zona indústria entre mitgeres clau 7b2* el triangle limitat entre la 
finca ocupada per l’empresa Riera-Pintó, SA, el carrer de la Serra i el camp.

Segon.- SUSPENDRE la tramitació i concessió de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què 
les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic i que 
consten identificats gràficament en l’expedient, fins a l’aprovació definitiva de 
la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roda de Ter 
objecte del present acord que en cap cas podrà superar el termini de 2 anys.
Tercer.- SOTMETRE la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Roda de Ter inicialment aprovada a informació pública durant el termini d’un 
mes, a comptar des de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a un dels diaris de major divulgació de la província així com al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.”
El projecte es podrà consultar a les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament, 
de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores, així com a la pàgina web muni-
cipal www.rodadeter.cat.
Les al·legacions i suggeriments, si escau, s’hauran de presentar davant de 
l’Ajuntament de Roda de Ter, dins el termini esmentat, per qualsevol dels mit-
jans que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Roda de Ter, 28 d’abril de 2021
L’alcalde, Roger Corominas i Berloso

Dilluns, 10 de maig de 20214 Els efectes del coronavirus

Vic

N.P./G.F.

Per què l’anàlisi de les aigües 
residuals pot ser una eina 
eficaç de control sobre la cir-
culació del SARS-CoV-2 entre 
la població?

És una eina complementària 
a les anàlisis clíniques que 
es fan a la ciutadania. Tenim 
una bona xarxa de clavegue-
ram, i quan una persona va al 
lavabo aboca el seu residu en 
aquesta xarxa. D’aquí passarà 
al col·lector, i del col·lector 
a la depuradora, que serà on 
agafem la mostra. Això fa que 
puguem detectar persones 
simptomàtiques i asimpto-
màtiques, ja que qualsevol 
positiu –se li faci o no se li 
faci la prova– acaba excretant 
el virus a les aigües residu-
als. Ens permet arribar a una 
mostra de població molt gran. 
Traduir aquesta circulació del 
virus en un número exacte, 
però, és molt difícil.  

Així és una eina potenci-
alment valuosa per establir 

el nivell de contagi d’una 
població?

Establir una xifra concre-
ta amb la metodologia que 
tenim actualment és com-
plicat. No tothom va igual 
al lavabo i també depèn del 
moment climatològic en què 

Amb malalties com la dia-
betis, la hipertensió, l’obe-
sitat... què permetria saber 
el monitoratge de les aigües 
residuals?

Molt. I quan fas mesu-
res químiques és més fàcil 
extreure’n xifres concretes de 
quines malalties afecten una 
població. En l’aigua residual 
hi és tot, i si tens una bona 
xarxa de clavegueram que 
ho recull pots saber moltes 
coses: proteïnes que circulen, 
rastres de medicaments i per 
tant malalties actives, hàbits 
de consum de cafeïna, alco-
hol, drogues... És a dir, pots 
obtenir molta informació 
complementària en l’àmbit 
socioeconòmic. Ara està molt 
de moda el concepte One 
health, Una sola salut. És a 
dir que cal tenir en compte la 
bona salut ambiental i animal 
per disposar d’una bona salut 
humana. Des de l’ICRA una 
de les noves línies que estem 
treballant és precisament 
posar els nostres coneixe-
ments en l’àmbit de la salut.

Quins problemes pot gene-
rar en els recursos hídrics el 
canvi climàtic? 

El canvi climàtic ja el tenim 
aquí. I segurament tindrem 
una reducció dels recursos 
hídrics. Haurem de reutilitzar 
molt més l’aigua, i ja hi ha 
directives europees en aquest 
sentit. La gent s’haurà d’acos-
tumar que si tenim menys 
aigua, n’haurem de tractar 
molta més. És un tema que 
aquí no s’ha afrontat encara. 
En canvi en països com Israel 
o l’Aràbia Saudita, on ja hi ha 
molta escassetat, ja reutilit-
zen més l’aigua. També pot 
afectar l’agricultura, ja que 
determinats cultius necessi-
ten molta aigua que potser 
no tindrem. Anem cap a un 
escenari on tindrem aigua 
de qualitat però haurem de 
reutilitzar-ne molta. S’hauran 
de buscar solucions en aquest 
àmbit. I això vol dir tractar-la 
amb tecnologia. Haurem de 
deixar de pensar que l’aigua 
tractada no és bona, ja que té 
totes les garanties. 
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Damià Barceló, en una imatge recent a les instal·lacions de l’ICRA

s’hagi agafat la mostra. El que 
sí que ens permet veure són 
tendències de la circulació del 
virus. Si sempre agafes una 
mostra en una mateixa depu-
radora i en una hora concreta 
podràs veure si la tendència 
és que el virus circuli més 
o menys. Ara bé, donar un 
número exacte pot portar 
a molts errors perquè hi ha 
moltes variables.

S’analitza la presència del 
coronavirus en 56 depurado-
res de Catalunya que recu-
llen el 80% del total de les 
aigües residuals. En què ha 
sigut útil aquest estudi en la 
gestió de la pandèmia?

Fer una cosa així en l’àmbit 
de l’administració pública 
no és fàcil i a Catalunya cal 
posar en valor que s’hagi fet 
aquesta aposta. Des de l’ICRA 
fem tota la feina de prendre 
mostres, i amb la col·laboració 
de la UB s’analitzen. Després 
aquestes dades passen a Salut, 

que són els que en fan la ges-
tió. Les tendències obtingu-
des es poden contrastar amb 
els cribratges a la població, i 
també es poden prendre deci-
sions en funció de si la pre-
sència del virus puja o baixa 
en un lloc concret. 

Aquest tipus de monito-
ratge es pot aplicar a d’altres 
malalties. L’origen d’aquesta 
anàlisi es força antic, no?

Sí, no inventem la sopa 
d’all. Anglaterra és un dels 
països amb més tradició en 
aquesta tècnica de rastreig. 
El 1928 ja hi ha documents en 
què identifiquen la circulació 
del tifus en les aigües residu-
als de determinades ciutats. 
Com que tenien una bona xar-
xa de clavegueram construïda, 
els era fàcil recollir mostres 
d’un punt on hi abocava fluids 
tota la població. Als anys 
noranta aquests estudis es 
van centrar molt en la recerca 
de drogues. 

“Tots els positius excreten  
el virus a les aigües residuals”

Entrevista a Damià Barceló, director de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)

Estabilitat però sense abaixar 
la guàrdia a les estacions 
d’Osona i el Ripollès
Vic/Ripoll

G.F.

Les mostres recollides a les 
tres estacions depuradores 
d’Osona i el Ripollès que 
participen en el projecte –la 
de Vic, la de Manlleu i la 
de Ripoll– mostren que en 
les darreres sis setmanes de 
forma majoritària la circu-
lació del virus en les aigües 
residuals s’ha estabilitzat. 
Tot i això, les oscil·lacions 

que s’han anat produint en la 
recollida setmana a setmana 
són un clar avís que no es 
pot abaixar la guàrdia. A Vic, 
per exemple, la tendència ha 
sigut d’estabilitat en quatre 
de les últimes sis setmanes. 
Els indicadors recollits, però, 
sempre s’han mogut en el ter-
cer nivell d’una escala amb 
quatre graons. En la darrera 
setmana, a més, s’ha registrat 
un pic que enfila la xifra de 
l’estació de Vic per sobre del 

5, el màxim nivell. Ripoll 
també va assolir aquest 
grau en la setmana del 5 a 
l’11 d’abril, i des de llavors 
l’estabilitat ha marcat la 
recollida de mostres però ja 
en el segon nivell màxim de 
la circulació del virus. 

A l’altre extrem de la 
balança hi trobem Manlleu. 
Entre el 29 de març i el 2 
de maig –cinc setmanes–, 
s’ha mantingut estable o 
amb tendència a la baixa en 
quatre ocasions. Entre el 26 
d’abril i el 2 de maig, a més, 
la mostra obtinguda desve-
lava una circulació del virus 
tan sols del segon nivell de 
l’escala. Aquesta setmana 
però, ha tornat a pujar.
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Vic

Guillem Freixa

Anar de Vic a un punt ben 
cèntric de Barcelona com és 
l’estació de Sants costarà 77 
cèntims d’euro amb l’aplica-
ció del peatge per ús de les 
vies ràpides –de més d’un 
carril per sentit de circulació– 
que planteja el govern espa-
nyol. El projecte, que queda 
recollit en el compromís que 
ha adquirit l’executiu espa-
nyol per tal de rebre els fons 
econòmics del Pla de Recu-
peració europeu, es posaria 
en marxa el 2024. Segons les 
primeres informacions que 
han transcendit del document 
que Madrid ja ha fet arribar a 
Brussel·les, la proposta marca 
que cada vehicle que passi per 
una via d’alta capacitat –com 
són per exemple la C-17 o la 
C-25– haurà de pagar un cèn-
tim per cada quilòmetre que 
hi recorri.

Veus reconegudes en l’àm-
bit de la mobilitat vinculades 
a Osona i el Ripollès valoren, 
en termes generals i apro-
fundint en els detalls, com a 
positiva la proposta de pagar 
per utilitzar una via concreta. 
“Sabem que al principi pot 
costar d’entendre”, reconeix 
el president de l’associació 
per la Promoció del Transport 
Públic (PTP), Adrià Ramírez, 
i en aquest sentit remarca que 
serà clau que es vegi “com 

els diners que paga l’usuari 
reverteixen en coses positives 
pel que fa a mobilitat”. D’una 
banda, en el bon manteni-
ment de les carreteres i de 
l’altra, “en una clara aposta 
per fer passos endavant en el 
transport públic”. Així doncs, 
és imprescindible que qui 
recapti l’impost i en gestioni 
el retorn sigui una institució 
pública i “exigim que quan 
comenci la recaptació es notin 
les millores al territori”, diu 
Ramírez.

Marc Fíguls, director d’es-
tratègia de la consultoria Fac-
tual, especialitzada en temes 
de mobilitat, recorda que 
amb aquesta proposta l’Estat 
espanyol “s’adapta al que està 
passant des de fa uns anys a 
escala europea”, on existeixen 
càrregues fiscals sobre les 
vies ràpides en 23 dels 27 paï-
sos membres. Entre ells hi ha 
Espanya, i molt en particular 
Catalunya, on la presència 
de peatges en autopistes ha 
sigut històricament més ele-

El tren torna  
a circular entre 
Ribes i Puigcerdà
Toses Aquest diumenge 
es va restablir la conne-
xió ferroviària entre el 
Ripollès i la Cerdanya 
un cop finalitzades les 
obres al túnel de Toses. 
La intervenció en aquest 
punt de l’R3 va començar 
el passat mes de juny, i en 
aquests nou mesos d’obres 
s’ha reforçat l’estructura 
interior, s’ha millorat el 
drenatge i s’ha instal·lat 
una catenària rígida per 
minimitzar les avaries 
elèctriques a l’interior del 
túnel. Tot plegat permet 
eliminar la restricció de 
velocitat i recuperar els 60 
quilòmetres per hora. 

ques amb un dels índexs més 
elevats en l’ús del vehicle 
privat de Catalunya– i el 
Ripollès els usuaris que cir-
culen per la C-17 i la C-25 “ho 
fan perquè no hi ha una bona 
alternativa en el transport 
públic”, apunta Fíguls. Des 
de la PTP creuen que ara pot 
ser el moment per trencar “el 
cercle viciós” que provoca que 
la gent no utilitzi el transport 
públic perquè no hi ha bona 
oferta “i que tampoc es millo-
ri el servei perquè hi ha poca 
demanda”. 

Segons les primeres infor-
macions aparegudes amb 
comptagotes en els darrers 
dies, l’aplicació de peatges per 
ús de les vies ràpides s’intro-
duiria “de forma progressiva”, 
primer en zones properes a 
les grans ciutats “i que dis-
posin d’alternatives reals de 
transport públic”, diu Fíguls.

Tant Ramírez com Fíguls 
consideren un error “i una 
greu manca de previsió per 
part de l’Estat” que no s’apro-
fiti l’eliminació aquest mes 
d’agost de grans peatges a 
Catalunya com són el de l’AP-
7 o la C-33, entre d’altres, 
per començar a aplicar el 
nou model que es planteja. 
“Generarà reticències i des-
confiança en els ciutadans”, 
explica Fíguls, tot apuntant 
que ara “ens acostumarem a 
no pagar per circular i d’aquí 
a tres anys ho haurem de 
tornar a fer”. Ramírez, de 
la PTP, creu que s’ha per-
dut “una gran oportunitat” 
per aplicar un peatge “amb 
un cost més reduït que els 
actuals i controlat per les 
arques públiques”, que hau-
ria permès començar a posar 
uns fonaments “per millorar 
el transport públic”. Des de 
la Generalitat s’havien fet 
propostes en els darrers dos 
anys en aquest sentit que per 
“motius polítics” no han arri-
bat a bon port.

Pagar un cèntim per cada quilòmetre 
que un vehicle recorri a través d’una 
via ràpida. Aquest és l’import que el 
govern espanyol proposa a Europa  a 

l’hora d’establir un model de mobi-
litat basat en peatges de pagament 
per ús en carreteres de doble carril 
per sentit de circulació. La previsió és 

que comenci a aplicar-se d’aquí a tres 
anys, i en el cas d’Osona i el Ripollès 
l’afectació principal es produiria en 
la C-17 i l’Eix Transversal. 

vada que a la resta de l’Estat. 
La proposta que ara es fa tam-
bé permetria corregir situaci-
ons com les que generen els 
peatges a l’ombra, com el que 
s’aplica a l’Eix Transversal. 
En aquesta via, l’empresa 
concessionària “rep una com-
pensació econòmica que paga 
tota la societat amb els seus 
impostos” per cada vehicle 
que hi passa, “encara que vin-
gui d’Europa i tingui la seva 
destinació a Portugal”. 

A Osona –una de les comar-

L’Estat planteja aplicar peatges 
en vies com la C-17 i l’Eix 
Transversal a partir del 2024
El format de pagament per ús hauria de revertir en més i millors inversions en transport públic
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Camions i cotxes circulant per l’enllaç entre la C-17 i la C-25, a Gurb
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PERSONAL AJUNTAMENT DE VIC (FIRES I MERCATS)

Procés de selecció d’administratiu/iva

La informació de la convocatòria està penjada a l’apartat Oferta 
Pública Ocupació OFIM de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de 
Vic seuelectronica.vic.cat.

Les instàncies per participar en aquest procés selectiu les podeu 
presentar fins al 19.05.2021, inclòs, a la mateixa seu electrònica 
o presencialment, al registre de l’OFIM de l’Ajuntament de Vic 
(Edifici El Sucre. Plaça 1 d’Octubre. 2a planta).

Informació: Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM)
Tel. 93 883 31 00 / fires@vic.cat

PERSONAL AJUNTAMENT DE VIC (FIRES I MERCATS)

Procés de selecció d’operari/a de manteniment

La informació de la convocatòria està penjada a l’apartat Oferta 
Pública Ocupació OFIM de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de 
Vic seuelectronica.vic.cat.

Les instàncies per participar en aquest procés selectiu les podeu 
presentar fins al 19.05.2021, inclòs, a la mateixa seu electrònica 
o presencialment, al registre de l’OFIM de l’Ajuntament de Vic 
(Edifici El Sucre. Plaça 1 d’Octubre. 2a planta).

Informació: Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM)
Tel. 93 883 31 00 / fires@vic.cat

Piscines Dodas
necessita

Personal
Interessats truqueu a:

607 86 02 76
93 886 18 45
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Fa 20 anys que el Grup de Defensa del Ter fa 
mostrejos de les fonts d’Osona i des de llavors 
no ha notat millores en la contaminació per 
nitrats. Aquest any n’ha analitzat 164, de les 

quals 15 no rajaven. Gairebé la meitat estan 
contaminades i han detectat un nou rècord a 
la font de Gallissans de Santa Cecília, que su-
pera més de 10 vegades el llindar.

La contaminació per nitrats de 
les fonts d’Osona, enquistada
Fa 20 anys que el Grup de Defensa del Ter les analitza i la meitat es troben per sobre del llindar 

Centelles

Guillem Rico

I el porquet dels purins va 
beure aigua de la font i va 
morir. Així acabava la per-
formance que va fer el Grup 
de Defensa del Ter (GDT) 
dimecres a la font Calenta de 
Centelles, on van presentar 
els resultats dels nivells de 
nitrats de les fonts d’Osona 
i el Lluçanès d’aquest 2021. 
Fa 20 anys que porten a ter-
me aquest mostreig i que en 
fan públiques les dades per 
denunciar una situació que 
segons recordava Joel Vidal, 
del grup ecologista, no ha 
variat: “Continua igual que la 
resta d’anys”. Durant aques-
tes dues dècades, afegia, 

només hi ha hagut algunes 
fluctuacions d’un any a l’al-
tre en funció de si ha plogut 
més o menys, però en gene-
ral van en la mateixa línia, no 
han millorat. 

Aquesta fluctuació en fun-
ció de les condicions meteo-
rològiques es nota comparant 
les darreres dades amb les 
de l’any passat. La mitjana 
de nitrats de les 164 fonts 
que s’han analitzat aquest 
2021 –de les quals 15 no raja-
ven– és de 66 mil·ligrams per 
litre, una xifra que es troba 
lleugerament per sota del 
2002, quan va ser de 71 mg/l. 
En els dos casos, superiors al 
llindar de contaminació que 
fixa l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS), que és 

Un moment de la ‘performance’ que va fer el Grup de Defensa del Ter, dimecres passat a la font Calenta de Centelles, on van presentar els resultats

a Santa Cecília de Voltregà, 
ha arribat als 514,6 mg/l, de 
manera que supera més de 10 
vegades el llindar de contami-
nació. La font de la Gana de 
Calldetenes, que l’any passat 
havia fet rècord amb 492,2 
mg/l, cau ara fins al novè lloc 
del rànquing. L’última anàlisi 
determina una vegada més 
que gairebé la meitat de les 
fonts que s’han analitzat, un 
44%, estan contaminades, un 
punt per sota de l’any anteri-
or. A l’altra banda de la balan-
ça, a les que tenen menys 
excés de nitrats hi ha la font 
del Noi Gran de Viladrau (0,0 
mg/l), seguida de la font del 
Dalmau de Muntanyola (0,2), 
i la font de la Llena d’Alpens 
(0,4). 

Des del GDT també apun-
taven que el darrer any s’ha 
ampliat el nombre de muni-
cipis declarats zones vulnera-
bles per nitrats: un, el mateix 
on es feia la presentació, Cen-
telles, i els altres dos, Sant 
Martí de Centelles i Vilanova 
de Sau. Amb aquests ja són 40 
dels 50 municipis osonencs 
amb aquesta condició. 

Vidal remarcava que 
“l’enorme cabana porcina 
segueix inundant els aqüí-
fers de purins” i que segons 
mostren els resultats les 
solucions que proposa l’ad-
ministració, com les plantes 
de tractament de purins, “no 
serveixen per res”. A Osona, 
comentava, “hi ha una pre-
sència d’indústria càrnia molt 

Se situa a la parròquia de Sant Julià 
Sassorba. Està formada per una pica 
rectangular de pedra adossada a un 
marge. Al fons hi ha el brollador i a la 
part frontal de la pica hi ha gravada la 
data de 1859. A pocs metres hi ha una 
bassa on s’acumula aigua de la font.

Font Salada
Gurb

Es troba en una paret de roca a la 
masia de Gallissans i té dos sortidors. 
La font està datada de 1895 però s’ha 
anat modificant amb el pas dels anys. 
L’aigua prové d’una mina situada a 
200 metres de la masia. Antigament 
es feia la bugada al safareig.

Font de Gallissans
Sta. Cecília de Voltregà

És una construcció d’uns dos metres 
i mig coronada amb una capelleta on 
antigament hi havia la imatge d’una 
Mare de Déu. Està molt abandonada. 
Es troba prop del Mas de la Madri-
guera, entre Taradell i Santa Eugènia. 
Està datada amb anterioritat al 1076.

Font de Cassanell
Taradell1 2 3

273,8 mg/l514,6 mg/l 308,2 mg/l

Punt de mostreig Municipi Nitrats (mg/l)*

Font de Gallissans Sta. Cecília de Voltregà 514,6

Font de Cassanell Taradell 308,2

Font Salada Gurb 273,8

Font de la Cadernera Manlleu 268,7

Font de Tarrés Manlleu 256,2

Font de la Boga Calldetenes 233,4

Font del Parató Masies de Voltregà 233,2

Font de Santa Cecília Sta. Cecília de Voltregà 224,6

Font de la Gana Calldetenes 222,0

Font de la Teula Masies de Roda 209,9

*L’OMS situa el llindar de potabilitat en 50 mg/l

de 50 mg/l. Si l’any passat es 
parlava d’un nou rècord pel 
que fa a les fonts més conta-
minades, aquest 2021 encara 

s’ha superat amb la xifra més 
alta de nitrats dels últims 20 
anys. Segons les dades del 
GDT, la font de Gallissans, 
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Reciclatge de Plàstics 
i Gestió de Residus

Som una empresa dedicada al reciclatge de plàstics que 
oferim un servei integral de gestió de residus que es pot 
resumir en tres etapes, la compra dels residus, el reciclatge
o transformació i la posterior comercialització o
venda de plàstic recuperat.

www.recon.cat
informacio.recon@gmail.com

C. Font de Tarrés, 96
Manlleu

Tel. 93 743 00 87

VIC

MANLLEU

CENTELLES

RODA DE TER
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Un moment de la ‘performance’ que va fer el Grup de Defensa del Ter, dimecres passat a la font Calenta de Centelles, on van presentar els resultats

Els Frikifonts, un grup de famílies de Centelles, n’han recuperat 37

Redescobrir brolladors d’aigua

Centelles

G.R.

El temporal Glòria, el gener 
de l’any passat, va colgar 
amb un metre de fang la 
font de Ferro, al molí de 
la Llavina de Centelles. 
Desenterrar-la i recuperar-
la és una de les tasques 
que han fet el darrer any 
els Frikifonts, un grup de 
famílies que des de fa 12 
anys es dediquen a redesco-
brir, recuperar i mantenir 
fonts de Centelles, però 
també de municipis propers 
com Balenyà, Sant Martí o 
Aiguafreda. En més d’una 
dècada n’han recuperat 37, 
explica Joan Sallent, impul-
sor del grup, que afegeix 
que d’aquestes no n’hi ha 
cap que sigui potable, ja 
que ronden els 100 mg/l de 
nitrats depenent de l’època.

“El mateix nom ens defi-
neix, som uns frikis de les 
fonts”, comenta. Sallent 
explica que a Centelles n’hi 
havia hagut més de 80 i que 

Voluntaris desenterrant la font de Ferro el gener passat

algunes les retroben després 
d’haver parlat amb persones 
grans per acotar la zona i 
també, com aquest cap de set-
mana, aprofitant pluges prè-
vies perquè surti aigua dels 
brolladors i sigui més fàcil 
trobar-les. Després, entre les 
25 o 30 famílies implicades 
fan la feina els caps de setma-
na com una activitat familiar, 
encara que cada vegada solen 
ser entre quatre i sis famílies. 

Les convocatòries les fan el 
dia abans a través del grup 
de WhatsApp amb el qual 
estan en contacte. La tasca 
del grup –hi ha iniciatives 
semblants a Osona i el Ripo-
llès– la van explicar dimecres 
en la presentació de l’estat de 
les fonts del GDT. Per ara, no 
brolla aigua a totes les fonts 
que busquen, però el que 
segur brolla són les ganes de 
retrobar-les.

intensiva”, amb una capacitat 
de caps de bestiar “molt supe-
rior a la que és sostenible”. 
Per aquest motiu, remarcaven 
que continuaran denunciant, 
difonent i reivindicant “un 
canvi de model que aposti per 
la sobirania alimentària, pels 

sectors productius arrelats 
al territori i no tant per les 
macroindústries”.

La part positiva, deien, és 
que en aquests 20 anys de 
mica en mica ha augmentat 
la consciència per preservar 
l’entorn.

    PUBLICITAT Serveis
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La tècnica Txell Vilella; el regidor de Salut, David Sánchez, i l’alcalde, Marçal Ortuño, amb tres de les voluntàries

Torelló reutilitza els 
contenidors vells per a les 
colònies controlades de gats
Fan una prova pilot en quatre punts del poble

Torelló

Guillem Rico

A Torelló, els gats de carrer 
viuen en contenidors d’es-
combraries, si més no des de 
fa una setmana i de forma 
literal. No estan instal·lats 
on els veïns llencen la bros-
sa, sinó d’on la llançaven fa 
uns anys, ja que es tracta de 
recipients reutilitzats que ha 
habilitat la brigada munici-
pal. La idea va sorgir a partir 
de la demanda de les quinze 
voluntàries que es fan càrrec 
de les sis colònies contro-
lades de gats d’equipar-les 
amb casetes per millorar la 
convivència amb els veïns i 

que es pugui fer d’una forma 
més neta, explicava dimecres 
el regidor de Salut, David 
Sánchez. La tècnica que por-
ta el projecte, Txell Vilella, 
comentava que “la finalitat 
és tenir els gats controlats en 
un punt concret” i que hi hagi 
un “equilibri entre els veïns, 
l’entorn i els animals”. Utilit-
zant les casetes, “queden més 
integrats”, segons Sánchez. 
Hi han habilitat quatre 
entrades o sortides i dos 
pisos, i a dins hi tenen aigua 
i menjar –pinso sec–. En ali-
mentar-los aquí, s’evita que 
els veïns els donin menjar 
que en ocasions pugui que-
dar escampat i generar mala 

imatge i males olors. A més, 
apuntava Vilella, en quedar 
el menjar a dins els conte-
nidors, que estaran tancats 
amb un cadenat, “economitza 
l’esforç de les voluntàries”, 
que no els hauran de posar 
aliment i aigua diàriament. 

De contenidors n’han 
instal·lat com a prova pilot 
a quatre de les sis colònies 
que hi ha al poble: a l’apar-
cament de l’arxiu, al carrer 
Ausiàs March, a la ronda del 
Puig i al carrer Damians. 
Més endavant decidiran si 

fan el mateix al polígon de 
Puigbacó i al carrer Rosa Sen-
sat. En reutilitzar el material 
han volgut, també, reduir 
l’impacte econòmic. Segons 
l’alcalde, Marçal Ortuño, 
també volen “posar en valor” 
la tasca de les voluntàries.
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residència dels munts,
líders en confiança

Després de més d’un any de pandèmia la 
gent tenim ganes de tornar a trobar-nos 
amb les persones que estimem a les places 
i a les terrasses. Tenim ganes d’abraçar-
nos, de riure, de sortir a sopar i sobretot 
de poder restablir els llaços que s’han vist 
malmesos durant tot aquest temps.

Tots ens hem trobat molt a faltar i el 
final del toc de queda obre una finestra 
d’oportunitat a aquests anhels.

L’altíssim ritme de vacunació que s’ha 
assolit aquest darrer mes també és una 
notícia tranquil·litzadora per encaminar-

nos a l’antiga normalitat; més d’un milió de 
persones s’han vacunat els darrers 30 dies.

A la Residència dels Munts de Sant Boi de 
Lluçanès tenim moltes ganes d’obrir les 
portes de la nostra residència perquè tots 
els familiars puguin veure el nou jardí que 
hem construït a les nostres instal·lacions 
per als nostres residents.

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

Nou jardí a la Residència dels Munts
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Preocupació dels comerciants  
de Vic per l’augment de robatoris

Vic Comerç ha enviat una carta a l’alcaldessa denunciant la sensació d’inseguretat

Vic

S. Balmaña / G. Rico

Aquest últim cop, els lladres 
no es van endur diners, l’es-
carment de l’últim robatori fa 
tot just unes setmanes ha fet 
que el forn de Sant Antoni de 
la rambla del Passeig de Vic 
no deixi res a la caixa enregis-
tradora de la botiga. Dijous 
a la matinada, un lladre va 
entrar a l’establiment usant 
el mateix modus operandi que 
en l’anterior robatori, tren-
cant el vidre del lateral de 
la porta d’entrada. Va entrar 
sense que s’activés l’alarma, 
segons explicaven des del 
forn, i això va permetre l’en-
trada i la sortida de l’establi-
ment sense cridar l’atenció. 
La preocupació dels respon-
sables de la pastisseria, però, 
està estesa per bona part dels 
establiments comercials de 
Vic, que han vist com d’uns 
mesos ençà han augmentat el 
nombre de robatoris i temp-
tatives, i a alguns els ha tocat 
més d’una vegada. 

I de temptatives, en una 
botiga de llanes de la rambla 
Tarradellas ja en porten tres, 
la darrera divendres a la mati-
nada, que va acabar amb dos 
detinguts. Va ser gràcies a les 
imatges que va enregistrar un 
veí que va alertar la Guàrdia 
Urbana. Els lladres a qui es 
veia com forçaven el pany 
sense èxit eren dos homes de 
36 i 21 anys. 

Davant d’aquesta situació, 
des de Vic Comerç han enviat 
una carta adreçada a l’alcal-
dessa de Vic, Anna Erra; la 
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L’entrada del forn de Sant Antoni de la rambla del Passeig de Vic, divendres després d’haver patit dos robatoris

na que “la màxima del comerç 
és que el 80% de vendes són 
a clients fidelitzats” i fa un 
símil amb els robatoris ja que 
“el 80% de les incidències 
són amb reincidents”, és a 
dir, amb uns autors a qui s’ha 
detingut més d’una vegada. 
Per aquest motiu, a la carta, 
tot i que no depèn de l’àmbit 
local, fan referència a “un 

Codi Penal tou per segons 
quins delictes”. 

La regidora de Convivència 
i Seguretat és conscient que 
quan els detenen “els han de 
tornar a deixar”, ja que si no 
acumulen molts expedients 
no hi ha presó –només hi ha 
un dels presumptes autors 
que ara és a la presó de Figue-
res–. Franquesa assegura que 

tenen identificat un grup de 
quatre homes que “surten 
de dos en dos” i que a alguns 
se’ls ha detingut diverses 
vegades. Per aquest motiu, hi 
ha una patrulla de paisà que 
els vigila, però admet que els 
lladres intenten “jugar amb 
la policia” i van variant les 
hores en què perpetuen els 
robatoris. També des de Mos-
sos han activat una patrulla 
més a la nit. Franquesa entén 
el malestar dels comerciants 
i assegura que estan fent tot 

el possible per desmantellar 
el grup amb qui en alguna de 
les detencions se’ls ha pro-
posat donar-los allotjament a 
l’alberg i entrar al circuit dels 
serveis socials, però ho han 
rebutjat. Ara també inten-
taran tapiar el pis ocupat on 
viuen, ja que s’han posat en 
contacte amb la propietat. 
Properament, el consistori es 
reunirà amb els comerciants 
per explicar-los les accions 
i  si volen que els agents que 
a la tarda-vespre surten de 
paisà vagin amb uniforme 
perquè siguin més visibles i 
donar-los consells preventius. 

regidora de Comerç, Elisabet 
Piella, i la regidora de Convi-
vència i Seguretat, Elisabet 
Franquesa, per traslladar-los 
el malestar i “la preocupació 
de la nostra entitat”, encara 
que fa unes setmanes ja hi va 
haver una reunió entre Ajun-
tament, comerciants, Guàrdia 
Urbana i Mossos d’Esquadra. 
Segons el president de Vic 
Comerç, Toni Brachs, “els 
associats estan espantats” i 
tenen una “sensació d’insegu-
retat, pèrdua i violació de la 
intimitat”. Els fets es donen 
en comerços de tots els barris 
de la ciutat amb obertures 
forçades, vidres trencats i els 
roben les caixes enregistrado-
res o productes, una situació 
que fins ara “era infreqüent”. 
En aquest sentit, Brachs diu 
que “ens estem metropolit-
zant” quan “sempre hem estat 
una ciutat tranquil·la”. El pre-
sident de Vic Comerç mencio-

La policia, de 
paisà, vigila 

quatre lladres 
reincidents

Entra a una botiga, hi cala foc i en surt
Vic Un home va entrar dissabte cap a quarts de 8 a la botiga 
de roba Okey del carrer Manlleu de Vic i sense dir res hi va 
calar foc, produint molt fum tot i que ningú va prendre mal 
perquè els treballadors i clients que hi havia van sortir de 
seguida. La Guàrdia Urbana ha pogut identificar l’atacant 
gràcies a les càmeres de la zona tot i la dificultat per fer-ho, 
ja que anava amb una caputxa. S’ha donat l’ordre de recerca 
i s’espera detenir-lo. El foc va comportar danys importants 
a la botiga, ja que també hi va haver trencadisses i molta 
roba es va fer malbé.
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Centelles

Vicenç Bigas

Dolors Calm va ser regidora 
de CiU en l’anterior mandat 
i a les últimes eleccions es va 
presentar per Fem Centelles, 
que va entrar a l’equip de 
govern i ara fa un any es va 
passar a l’oposició.

Fem Centelles va treure 
un regidor i decideix incor-
porar-se a l’equip de govern, 
però al cap d’un any es pas-
sa a l’oposició. Per què?

Era el primer cop que ens 
presentàvem perquè vam 
creure que era molt impor-
tant tenir un grup de gent 
que treballés pel poble defu-
gint una mica dels grans par-
tits. Vam convèncer una colla 
de gent jove que per primera 
vegada es presentava a les 
eleccions. Des del primer 
moment no hi havia la pos-
sibilitat d’una alternativa, 
perquè l’equip de govern ja 
havia arribat a l’acord amb 
el regidor que llavors era de 
la CUP, i això ens ho havien 
traslladat des d’abans de les 
eleccions, que mai pactaria 
amb Ara Junts. Tota aquesta 
gent nova creia que havíem 
de provar de formar part de 
l’equip de govern per canviar 
coses, perquè des de l’oposi-
ció tots sabem què hi ha. Em 
van convèncer i penso que 
se’ls havia de donar l’oportu-
nitat de provar-ho. Vam ser 
els primers a contactar amb 
l’equip de govern, els vam 
exposar una sèrie de condi-
cions, que al final van acabar 
acceptant, i allà vam estar.

Va ser regidora de 
Comerç, Fires, Igualtat i 
Cooperació. Què va passar 
que ho deixés per sorpresa 
al cap d’un any?

Des d’allà vam impulsar 
el pla d’igualtat a l’Ajun-
tament, renovar el mercat, 
treballar pel comerç, fer que 
l’Associació de Dones fos 
independent de l’Ajunta-
ment. Treballar vam fer-ho. 
Una de les coses que havíem 
pactat és tenir la informació, 
hi havia el compromís que 
si en alguna cosa hi havia 
divergències es retirava fins 
que no trobéssim un punt de 
consens i no es va complir res 
d’això. Rebíem la informació 
al mateix moment que l’opo-
sició. No hi va haver manera 
de corregir-ho. Vam fer una 
reunió quan es va poder tor-
nar a fer el mercat per com 
complir amb les mesures que 
demanava el Procicat. Al cap 
de dos dies es canviava per 
ordres d’alcaldia. L’última ja 

estudi que s’estalviaven 500 
euros. Tu fas sumes, restes i 
no ho veus enlloc. Doncs que 
ens ho demostrin i ens donin 
l’estudi. El vaig demanar per 
instància i no se m’ha contes-
tat mai. A l’última comissió 
de portaveus el regidor em 
va dir que me’l donarien l’en-
demà al matí. L’endemà no 
vam tenir res. Li vaig dema-
nar al ple i aquí el regidor ja 
va sortir de mare. Una cosa 
molt desagradable.

Vostè és d’un dels barris 
on s’ha provat el nou model 
de recollida amb conte-
nidors intel·ligents però 
defensa el porta a porta.

Al nostre barri ha funcio-
nat súper bé, però és un barri 
petit, que tots ens conei-
xem i si algú deixa una cosa 
malament tots ho sabem. 
Però aquest sistema vol un 
seguiment molt important i 
nosaltres tenim molts dubtes 
que es pugui fer pel cost que 
pot suposar seguir qui tira 
què, on i com. La recollida 
ara mateix és un desastre. 
Tant de bo millori perquè és 
pel bé de tots.

Al PDeCAT a Centelles es 
van fer unes primàries. El 
guanyador és ara la regido-
ra de JxCat que segueix els 
postulats de Carles Puigde-
mont i vostès van fer aques-
ta llista. Són la llista del 
PDeCAT o en quina situació 
ha quedat el partit?

La meva opció personal és 
Puigdemont 100%, però és 
la meva opció personal i de 
país.

Vostè era membre del 
partit.

Soc membre del partit.
De Junts per Catalunya?
Junts per Catalunya. Fem 

Centelles és tota una altra 
història. El vam començar a 
treballar molt abans de les 
eleccions perquè fer crear 
un partit té tota una feina. 
Aquest projecte el teníem 
claríssim que havíem de fer 
una agrupació de poble amb 
gent que coneix, estima i 
viu a Centelles. Amb això 
trobàvem a faltar el suport 
tècnic o legal i ens vam posar 
en contacte amb l’assemblea 
d’Osona del PDeCAT i els va 
agradar molt la idea. Llavors 
va aparèixer Carme Sayós 
dient que volia unes primàri-
es perquè es volia presentar 
de cap de llista i ells van gua-
nyar per dos, no per cinc com 
va dir aquí. Nosaltres teníem 
un cap de llista que sense 
el paraigua del PDeCAT li 
va semblar que no ho veia 
clar i va decidir marxar. Fem 
Centelles és un partit que no 
té res a veure amb cap gran 
partit.

I per tant hi ha gent de 
totes les ideologies.

Són gent jove que ideologia 
de partit no tenen. Són gent 
de poble que vol fer coses 
pel poble i penso que estem 
treballant molt bé. És una 
formació de futur pel poble.

va ser una trucada de telèfon 
dient que em destituïen de 
la tinença d’alcaldia, que va 
costar molt aconseguir, per-
què hi havia un compromís 
amb el regidor que era de la 
CUP i que li havien de donar 
perquè tingués remuneració 
econòmica. A partir d’aquí 
ens ho vam plantejar molt a 
fons tot i la feina que fèiem 
que crèiem que era molt 
positiva per Centelles. No 
podíem acceptar aquestes 
condicions perquè si es pacta 
una cosa s’ha de complir.

De tota manera, l’alcalde 
li retirava la tinença d’alcal-
dia però no les delegacions.

Jo tenia la cadira i el sou 
que comporta i podia estar-
me allà, però estic a l’Ajun-
tament per fer una feina i 
vaig veure que no la podria 
fer. Hi va haver molt joc 
brut. Tota la gent que primer 
van proposar fer pinya amb 
l’equip de govern ho va tenir 
claríssim i ens vam passar a 
l’oposició.

Decideix passar-se a l’opo-
sició i tot plegat coincideix 
en un moment en què s’ob-
serva que als plens de Cen-
telles hi ha més crispació.

Clar. Això s’ha portat molt 
malament per part de l’equip 
de govern, amb mi el menys-
preu i la desqualificació és 
molt constant. La primera 
intenció va ser fer una opo-
sició positiva, però se’ns fa 
molt difícil. A mi ara m’estan 
vetant qualsevol informació 
de l’Ajuntament. Per veure 
una factura o un expedient la 
meva única solució ha estat 
anar a la Comissió de Garan-
ties del Dret a la Informació 
Pública de la Generalitat, 

perquè si no se’m nega. Quan 
se t’estan vulnerant els teus 
drets, ha estat impossible i 
això es va veure a aquest dar-
rer ple, que va sortir de mare 
totalment. 

S’aproven moltes coses 
per unanimitat.

I tant, i a aquest darrer ple 
es va veure. Ara, quan les 
coses creiem que no estan bé 
ho hem de dir perquè és la 
nostra feina i sempre inten-
tem argumentar-ho. Jo que 
he estat a dins sé que allà es 
diu que a l’oposició ni aigua. 
Sap greu perquè això crea 
mal rotllo i ens agradaria 
canviar-ho.

Vostè com diu va recórrer 
a la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública.

Unes quantes vegades i ara 
tinc dues resolucions que 
en quinze dies m’ho han de 
donar.

Però ho va fer al cap de 
tres mesos d’estar a l’oposi-
ció, amb l’estiu pel mig. 

Abans d’arribar aquí ho he 
intentat per correu, instàn-
cies, de paraula, als plens... 
Tinc dret a aquesta informa-
ció. Al final em deixen veure 
les factures però un dia en 
concret i dues hores al mes. 
És no, no, no. És una llàstima.

També l’acusen a vegades 
de demanar documentació 

que es pot consultar des de 
la web de l’Ajuntament.

No sé quina documentació. 
Les factures no es veuen, a 
veure què compren i com. 
Les auditories de l’Electra 
no estan a la web. Em van dir 
fa més de mig any que quan 
estiguessin me les donarien i 
no me les han donat.

Vostè va dir que li feien 
bullying, a l’Ajuntament.

Sí sí, evidentment, és que 
és molt evident. Hi ha aquest 
menyspreu latent que ho pot 
percebre qualsevol que miri 
els plens. També se m’acusa 
una mica de mal to, però jo 
com que soc molt nerviosa i 
m’hi poso a vegades reconec 
que potser no tinc el to que 
hauria de tenir. Però he estès 
la mà sempre, perquè és bo 
per ells.

L’alcalde li va demanar 
disculpes per haver-se des-
cuidat d’avisar-la de la visi-
ta del ministre de Sanitat.

Clar, quan les coses surten 
en un ple, què ha de dir? Però 
va ser una cosa volguda i sé 
que un regidor va dir que “a 
la Dolors mentre no apren-
gui a fer oposició, ni aigua”. 
No és un descuit, va ser una 
cosa premeditada. Al final jo 
tampoc hauria anat a un acte 
que hi hagués el senyor Illa.

Aleshores?
El protocol no es pot saltar.
Tant Fem Centelles com 

Ara Junts van presentar 
al·legacions a la taxa dels 
serveis funeraris. Vostè 
acusa l’equip de govern de 
defensar els interessos de 
l’empresa concessionària. 

Evidentment. Apugen uns 
preus, que no és molt. Ells 
ens van dir que hi havia un 

“Amb mi el menyspreu i la 
desqualificació és molt constant”
Entrevista a Dolors Calm, regidora de Fem Centelles
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Dolors Calm

“Estic a 
l’Ajuntament 

per fer una feina 
i vaig veure que 
no la podria fer”
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Anna Erra

Ampli suport a Anna Erra per 
presidir el Consell Nacional de JxCat

L’alcaldessa de Vic, única candidata que havia reunit els avals, va rebre el 72% dels vots dels afiliats

Vic

Clàudia Dinarès

El mateix dia que ERC anun-
ciava que les negociacions 
amb Junts estaven en una via 
morta i que apostaven per un 
govern en minoria, el partit 
de Carles Puigdemont feia 
l’acte de cloenda del congrés 
nacional extraordinari per 
escollir la presidència del 
Consell Nacional, que recau-
rà en Anna Erra. L’alcaldessa 
de Vic, que era l’única candi-
data que havia aconseguit els 
avals necessaris, va rebre el 
72% dels suports de la mili-
tància. Erra, que és diputada 
al Parlament des de juny de 
2018, ja ocupava una de les 
vicepresidències de la forma-
ció, al costat de Jordi Turull, 
Josep Rius i Elsa Artadi. L’al-
caldessa de Vic es mostrava 
satisfeta del suport rebut per 
la militància, primer amb els 
avals i ara en la votació per 
a la seva elecció, en l’encàr-
rec de presidir un ens que 
serà el principal òrgan entre 
congressos. “Estic contenta 
d’ajudar que Junts, un partit 
que encara som molt jove, 
sigui cada cop més fort”, 
explicava Erra, poques hores 
després de la seva elecció. 

Quant a la negociació per a 
la formació d’un nou govern, 
Erra assegurava que des de 
la seva posició no tenia cap 
possibilitat d’influir en les 

negociacions i que serien 
els afiliats qui acabarien 
prenent la decisió. Davant 
l’anunci fet el mateix dissab-
te pel candidat d’ERC a la 
presidència de la Generalitat, 
Pere Aragonès, d’apostar per 
un govern en minoria des-
prés que més de 80 dies no 

s’hagi pogut avançar en un 
acord amb Junts, Erra mos-
trava la seva sorpresa però no 
llançava la tovallola: “Con-
tinuem asseguts a la taula i 
amb la mà estesa, ja es veurà 
com evoluciona”. 

La nova responsabilitat 
dins de Junts no és incom-

patible, segons Erra, amb la 
seva feina a l’alcaldia de Vic i 
al Parlament com a diputada: 
“Ajuda a donar visibilitat 
i aconseguir coses per a la 
ciutat i per la Catalunya Cen-
tral, i aquest és senzillament 
un càrrec orgànic de partit. 
No afectarà en res”.

L’ACA enderrocarà 
la resclosa del 
Salamí al riu Gurri

Les Masies de Roda L’ACA 
realitzarà una nova interven-
ció per millorar la connecti-
vitat fluvial de la conca del 
Ter. En aquest, l’actuació se 
centrarà en el tram final del 
riu Gurri, i consistirà en l’en-
derroc de l’assut del Salamí, 
una resclosa formada per 
una estructura de cinquanta 
metres de llarg que es troba a 
pocs metres del punt d’unió 
amb el Ter. Les obres, amb 
un import d’adjudicació 
d’uns 45.900 euros, comen-
çaran a l’estiu, moment en 
què el cabal del riu tendeix 
a ser més baix. La duració de 
l’actuació es preveu que sigui 
d’uns set mesos i mig. Si bé 
l’enderroc de la resclosa està 
prevista per a l’estiu, la res-
tauració de la vegetació de 
l’entorn es reservarà a l’hi-
vern. També s’actuarà en la 
protecció del canal i l’edifici 
més proper a l’assut. 
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Campdevànol

Isaac Muntadas

Els dos grups de l’oposició 
de Campdevànol, ERC i la 
CUP, van votar en contra 
del fet que, a partir d’ara, la 
regidora de JxCampdevànol 
Teresa Codinach tindrà 
una dedicació en règim de 
jornada parcial al consistori 
i cobrarà un sou anual de 
10.085 euros. La proposta 
va tirar endavant gràcies als 
vots a favor de l’equip de 
govern. L’alcaldessa, Dolors 
Costa, ho va justificar dient 
que Codinach desenvolupa 
“tasques de gestió, tràmits 
i assisteix al consistori de 
forma constant i periòdi-
ca”. D’ara endavant, l’edil 
de Junts no percebrà cap 
retribució per l’assistència 
als òrgans col·legiats com el 

ple o les juntes de govern 
local. Costa va incidir que la 
llei, per un poble del volum 
de Campdevànol –entre 
1.000 i 5.000 habitants–, 
els permet ocupar fins a un 
300% d’aquest tipus de re-
tribucions i ara “en tenim un 
200%”, que es correspon al 
100% de dedicació exclusiva 
de l’alcaldessa i al 50% de 
dedicació parcial de la pri-
mera tinent d’alcalde, Blanca 
Sánchez, i de Codinach. 

El portaveu republicà, 
Toni Riera, va dir que “es 
podia superar la suma dels 
sous dels càrrecs remune-
rats” perquè el topall màxim 
estava fixat en 43.793 euros, 
i si se sumava el sou de l’al-
caldessa (33.988 euros) i el 
de les dues regidores que 
cobren (10.085 cadascuna) 
se superava de llarg aquesta 

xifra. A més, a això s’hi havia 
de sumar la Seguretat Social 
de l’alcaldessa (14.544). “No 
hem sabut trobar les de la 
tinent d’alcalde i Codinach”, 
deia Riera. El secretari va 
apagar els focs ràpidament 

explicant que la xifra de 
43.793 euros no es referia 
a la suma total de tots els 
sous, sinó al màxim que pot 
percebre un membre de la 
corporació en règim de dedi-
cació exclusiva, que és “el 
salari d’un secretari d’Estat 

Crítiques de l’oposició pel sou 
d’una regidora de Campdevànol

ERC diu que la feina assignada no justifica els 10.000 euros que cobrarà 

Porta les àrees 
de Seguretat 
Ciutadana, 

Patrimoni, Món 
Rural i LGTBI

La lluita contra la Covid aflora 
tensions al ple de Camprodon

Dilluns, 10 de maig de 202112

Camprodon

I.M.

La lluita contra els efectes 
econòmics i socials de la 
Covid-19 va tornar a centrar 
el debat del ple de l’Ajun-
tament de Camprodon de 
dilluns passat. L’equip de 
govern de Tots per Campro-
don (PSC) va donar llum 
verda a una modificació 
de crèdits que, entre altres 
partides, bonificava la taxa 
d’escombraries industrials no 
essencials del primer semes-
tre del 2021 per un import de 
40.000 euros que sortiran del 
romanent de tresoreria. Des 
de l’oposició, Joaquim Coch 

(+Camprodon-ERC) va dema-
nar quines altres mesures 
s’estaven duent a terme actu-
alment per pal·liar els efectes 
del coronavirus. L’alcalde, 
Xavier Guitart, li va contestar 
que es faria una taula de reac-
tivació econòmica destinada 
al comerç local per trobar 
incentius perquè “la gent hi 
compri més. Es vol premiar 
amb noves compres a aquells 
que comprin al poble”, va dir.

L’alcalde també va asse-
nyalar que s’havien detectat 
tres comerços que “estan 
patint molt” i que intentaran 
ajudar-los. Coch va tornar a 
lamentar que el consistori no 
tirés endavant un pla de xoc,  

“una actuació ràpida i imme-
diata” i que, després d’un any 
de pandèmia, “crec que arri-
bem tard perquè aviat asso-
lirem una certa normalitat”. 
L’alcalde li va recordar que 
han destinat més de 100.000 
euros en ajudes per pal·liar 
els efectes de la Covid-19.

+Camprodon va votar en 
contra de la modificació, 
que també preveu una pavi-
mentació dels nuclis i de 
Camprodon per un valor de 
26.520 euros provinents de 
les baixades de la gamificació 
(14.520 euros), museïtzació 
de Cal Marquès (8.000) i per 
l’adquisició de vehicles elèc-
trics (4.000). Coch creia que 

Mor un home 
de 41 anys 
mentre feia 
barranquisme 
a Núria

Queralbs

EL 9 NOU

Un home de Teià i de 41 anys 
va morir dissabte al migdia 
a les gorgues de Núria, a 
Queralbs, al Ripollès, mentre 
feia barranquisme. Cap a 2/4 
de 2 del migdia, els Bombers 
van rebre l’alerta que dues 
persones tenien dificultats 
poc després de començar la 
davallada del barranc, una 
mica abans del salt del Sas-
tre. Un dels dos homes esta-
va parcialment submergit en 
una gorga amb molta aigua 
per causes que s’estan inves-
tigant. Fins al lloc dels fets 
es van desplaçar l’helicòpter 
medicalitzat, el Grup d’Ac-
tuacions Especials (GRAE) 
d’Olot, una dotació terrestre 
així com els Mossos d’Esqua-
dra i el Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM). Un 
cop allà l’equip va evacuar 
el company de l’home acci-
dentat, que va ser atès per 
lesions lleus. Un equip dels 
GRAE va accedir aleshores al 
lloc del sinistre, però l’home 
ja havia mort. Es va procedir 
a pujar el cos amb un gru-
atge fins a l’helicòpter i es 
va traslladar a Camprodon. 
En aquest operatiu hi van 
acabar treballant també dues 
dotacions dels Bombers, cinc 
dotacions dels Mossos d’Es-
quadra i un helicòpter medi-
calitzat del SEM.

D’altra banda, els Bombers 
també van haver d’atendre 
una excursionista que va 
patir una lesió al genoll a 
Camprodon i que van evacu-
at amb helicòpter cap a 3/4 
d’1 de dissabte. Cap a les 3 de 
la tarda també van rescatar 
amb una dotació terrestre 
una dona que s’havia fet mal 
al turmell a Vallfogona.

menys el 60%”. Amb aquest 
punt aclarit i esvaïda la polè-
mica, Riera va dir que les 
regidories que portava Codi-
nach (Món Rural, Patrimoni, 
Seguretat Ciutadana, LGTBI 
i Protecció Civil) no eren les 
més “agosarades” i n’hi havia 
d’altres amb més feina, però 
com que tot s’ajusta a la llei 
“no hi direm res”. Costa va 
aclarir que la tasca de la 
regidora anava més enllà de 
les carteres que duia. 

Per la seva part, Mariona 
Baraldés, de la CUP, creu 
que en un Ajuntament “hi 
ha molta feina” i que, potser, 
seria convenient treure una 
plaça fixa per una persona 
polivalent que pogués fer 
de reforç a l’alcaldessa. El 
regidor de Serveis Econò-
mics, Lluís López, va dir que 
entenia la postura, però que 
aquesta persona hauria de 
fer uns horaris “que anessin 
bé per reunir-se amb les 
entitats” com els vespres, els 
dissabtes al matí i diumen-
ges a la tarda. Un treball que 
ja fa Codinach i que ve amb 
el càrrec de regidor. “Per 
això hi ha els polítics”, deia 
López. 

era positiu que es dediqués 
l’excedent a l’arranjament 
de camins i vials, però també 
va dir que s’haurien de fer 
menys modificacions de crè-
dit i haurien de ser “més deta-
llades”. També es destinen 
1.050 euros per subvencionar 
els vehicles històrics. 

L’alcalde, Xavier Guitart

Accident amb ferides lleus 
a Campdevànol
Campdevànol Un vehicle ocu-
pat per cinc joves va patir un 
accident de trànsit a les 4 de la 
matinada de dissabte a diumen-
ge a l’altura de Campdevànol. 
El cotxe va acabar estavellat al 
mig del corrent del riu Freser, 
d’on va ser retirat unes hores 
més tard per una grua. De les 
ferides lleus que van patir els 
seus ocupants, que van ser tras-
lladats al servei d’urgències de 
l’Hospital de Campdevànol, la 
més seriosa va ser la sortida de 
maluc d’una noia. Els metges 
de guàrdia li van tornar a situar 
a lloc. J.R.

Maria Tordera
i Cunill

Ha mort cristianament el dia 7, a l’edat de 87 anys.

A.C.S.

Els seus germans, Joan i Carme; germans polítics, Antoni i Maria; 
nebots, tota la família, en Simeó i en Ramon Parareda, en participar-
vos tan sentida pèrdua, us preguen que la tingueu present en les 
vostres oracions.
Les exèquies se celebraran aquest dilluns, dia 10, a les 12 del migdia, 
a l’església parroquial del Carme de Vic. L’acte de l’enterrament 
tindrà lloc tot seguit al cementiri de Calldetenes.
Domicili: plaça Vella, 8. Capella ardent núm. 1 del Tanatori de Vic. 
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Calldetenes, maig de 2021
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Aquest cap de setmana s’ha 
produït un punt d’inflexió. 
Després de molts mesos 
finalment s’ha aixecat l’estat 
d’alarma, el paraigua jurí-
dic utilitzat per aixoplugar 
restriccions de drets fona-
mentals via toc de queda, 
confinaments perimetrals o 
limitació de reunions amb 
l’objectiu de frenar la Covid-
19. Aquestes restriccions per 
norma general a partir d’ara 
es relaxen –les autonomies 
poden aplicar mesures prèvia 
autorització judicial–, per la 
qual cosa des de la mitjanit 

de dissabte ja es pot circular 
lliurament a qualsevol hora. 
És una bona notícia perquè 
va acompanyada, també, 
d’una millora de les xifres 
de pandèmia. L’efecte de la 
vacunació es comença a notar 
i ja baixen els contagis, la 
primera baula d’una cadena 
que ha de conduir a un des-

cens d’ingressos hospitalaris 
i també de defuncions. Cal 
subratllar, encara que sigui 
una obvietat, que desapa-
reix l’estat d’alarma però no 
l’amenaça del virus. No es 
poden llançar les campanes al 
vol. La guàrdia, alta.

Amb el manteniment d’al-
gunes restriccions –reunions 

de màxim sis persones, limi-
tació d’aforaments... –, es vol 
reduir la interacció social per 
evitar repunts en un moment 
clau perquè la pandèmia està 
a punt de ser embridada. Si el 
ritme de vacunació es manté, 
la segona meitat de l’any serà 
molt diferent. Sectors com el 
de la restauració, el de la cul-

tura o el del comerç han estat 
molt castigats. Convé, amb 
prudència, donar-los oxigen. 
I no només per una qüestió 
econòmica, sinó també de 
benestar emocional de tots 
nosaltres. Per això, ara toca 
encarar el futur amb opti-
misme, dissenyar una ràpida 
recuperació i mirar que no 
quedi ningú enrere. La crisi 
sanitària, tot i que no desa-
pareixerà d’avui per demà, 
anirà remetent, però tindrà 
altres cares. I el que seria 
inadmissible és que, ara, la 
crisi fos de gestió. La deses-
calada, necessària, s’ha de fer 
amb rigor. Ens hi va molt.

Falten interventors i secretaris

Una necessària desescalada 
que s’ha de fer amb rigor

He posat aquest títol per no fer-lo 
molt més llarg dient que “falten in-
terventors, secretaris, arquitectes i 

enginyers municipals”. És curiós el nostre país, en 
matèria de funcionaris. No ens hem preocupat de 
cobrir les necessitats en un tema tan rellevant com 
el de tècnics i alts càrrecs en les institucions del 
país. Un tema fonamental perquè una administra-
ció funcioni bé. Altres territoris, i ja no dic altres 
països, han tingut molt clara la prioritat de cobrir 
les places essencials, per al funcionament d’una ad-
ministració, amb tècnics altament qualificats. Aquí, 
sempre hem anat amb una sabata i una espardenya. 
Tenim un enorme dèficit que només podem cobrir 
gràcies a la vinguda de tècnics d’altres comunitats 
autònomes, amb el problema afegit de desconeixe-
ment del català i de la nostra idiosincràsia. I no po-
dem al·legar falta de temps, perquè 42 anys després 
de les primeres eleccions municipals no hi ha excu-
sa per dir que no hem tingut prou temps per orga-
nitzar una autèntica escola d’administració pública, 
d’on sortissin dotzenes de càrrecs formats cada any. 
La darrera de les consultes fetes em van informar 
de la manca d’uns tres-cents secretaris i d’uns dos-
cents interventors. 

Pels desconeixedors de la realitat munici-
pal, diré que tots els ajuntaments (en tenim 947 
a Catalunya) han de tenir un secretari, que serà 
secretari-interventor en els petits i aniran separats 
en els mitjans i grans. L’interventor s’encarrega de 

tot allò relacionat amb comptabilitat i finances i 
el secretari, de tota la resta en l’àmbit jurídic i de 
gestió. Són peces obligatòries i fonamentals d’ajun-
taments, consells comarcals i diputacions.

A banda d’aquests elements, tots els ajuntaments 
han de disposar d’un arquitecte i un enginyer per 
als temes relacionats amb urbanisme, llicències 
d’obres i d’activitats, en un cas o altre. Si és pos-
sible han de ser funcionaris, perquè si no els seus 
informes i dictàmens no tenen la validesa deguda, 
cas d’haver d’anar a tribunals. I a dia d’avui, toca 
estar preparat per haver-hi d’anar cada dos per tres, 

de manera que si un ajuntament és petit no els pot 
tenir i han de ser els consells comarcals o les dipu-
tacions els qui els proporcionin.

Hi podria afegir un altre tècnic que a poc a poc es 
va obrint pas en el món de la gestió municipal. És la 
figura del gerent. L’enorme complexitat de la feina 
municipal no permet que un secretari hagi de por-
tar determinades càrregues i en municipis mitjans 
i grans es van buscant gerents que puguin coordi-
nar i executar les decisions que ha pres la junta de 
govern local o el ple. També aquí hi ha un dèficit 
enorme d’aquesta figura.

La situació ha arribat a extrems complicats i deli-
cats, perquè sense aquests càrrecs ben coberts la 
feina dels polítics es fa impossible. Tampoc està 
ben resolta la provisió de places després que hagin 
aprovat els concursos d’oposició, molt durs i molt 
memorístics, fins al punt que molts dels candi-
dats dediquen dos o tres anys a la seva preparació i 
resolució per a tot seguit poder deçmanar plaça en 
algun lloc de tot l’Estat. Després ja podran partici-
par en concursos de trasllats fins arribar, o no, allà 
on voldrien estar.

Vista l’enorme importància de tenir-los propers 
i en sintonia de gestió (no parlo en l’àmbit polí-
tic) el millor seria disposar d’un fons d’interven-
tors i secretaris, amb les oposicions aprovades, per 
poder-los anar a contractar. Ara venen per concurs 
de mèrits i molts arriben i demanen d’immediat 
comissió de serveis per tornar a marxar. L’Ajunta-
ment es torna a quedar amb secretaris i interven-
tors accidentals a l’espera de la nova tongada. No 
anem bé, i la cosa no canvia des de fa molts anys. La 
proposta que es quedin almenys dos anys tampoc 
és grata si el que voldrien és anar a un altre lloc.

En resum, toca fer els deures, ni que sigui amb 
un retard immens, però no és lògic que un país 
amb centenars de milers d’aturats no pugui cobrir 
uns centenars de places de tècnics qualificats amb 
sous raonables i sí, amb grans responsabilitats. 
Però tenim advocats i economistes voltant per tot 
arreu menys on es necessiten. I tenim arquitectes 
i enginyers que es podrien especialitzar en temes 
municipals i resoldre l’actual dèficit. És estrany 
haver-ho de dir, però no hem resolt aquest tema en 
els 42 anys de democràcia municipal. Alguna cosa 
falla.

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà

Són peces obligatòries i 
fonamentals d’ajuntaments, 

consells comarcals i 
diputacions. Sense ells, la feina 

dels polítics es fa impossible 

Hores
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Bona part dels principals indica-
dors relatius a la situació econòmi-

ca ens mostren, a hores d’ara, un present i un futur 
immediat difícils. El fet és que dia rere dia ens arri-
ben notícies que quantifiquen l’impacte econòmic 
que la crisi provoca en múltiples sectors o activitats, 
amb la conseqüent desaparició d’empreses i la pèr-
dua de molts llocs de treball.

En aquesta conjuntura i pràcticament des dels 
mateixos inicis d’aquesta pandèmia de la Covid-19 
que ens assota de forma col·lectiva des de fa més 
d’un any, les diverses administracions públiques han 
anat prenent consciència de la importància de donar 
el màxim suport al teixit empresarial en un context 
en què –fins i tot si considerem l’incipient procés 
de vacunació de la població com a factor positiu que 
haurà de contribuir a la recuperació d’una certa nor-
malitat– no podem deixar d’observar evidents símp-
tomes de debilitat.

És per aquesta raó que la injecció de 140.000 mili-
ons d’euros (una xifra que representa si fa no fa 
l’11% del PIB estatal) vinculada al Pla Europeu de 
Recuperació ha de suposar un impacte enorme en 
l’impuls de la modernització del país. Però aquí con-
vé introduir un matís important, tota vegada que 
són necessaris un control i una distribució adequada 
d’aquests recursos a fi i efecte que el seu ús eficient 
vagi destinat, efectivament, a l’objectiu previst de la 
recuperació econòmica. 

Des d’aquesta òptica, l’assignació de recursos i el 

seu posterior control han de reunir tots els requisits 
de transparència. Així mateix, cal exigir a les socie-
tats que sol·liciten ajuda que satisfacin totes i cadas-
cuna de les obligacions legals que els correspongui, 
és a dir, declaracions tributàries, dipòsit de comptes 
i –si fos el cas– auditoria, entre d’altres. 

D’igual forma seria desitjable que els projectes 
presentats, alineats amb els objectius estratègics 
plantejats per la Comissió Europea en matèria de 
cohesió social, digitalització o ecologia, siguin ava-
lats, quan d’acord amb les normes particulars sigui 

adequat, o en general, com a element addicional de 
solvència, per un professional independent. 

El Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, 
que aprova el desenvolupament del pla, considera la 
importància de les mesures d’auditoria i control en 
cadascuna de les etapes de la seva execució. Però no 
menys important que això, també posa èmfasi en la 
rellevància i l’oportunitat de la col·laboració públic-
privada per al ple compliment dels objectius i opor-
tunitats de modernització que aquest ofereix.

En matèria de Fons Europeus per a la Recupera-

ció, l’esquema de col·laboració públic-privada ha de 
permetre i garantir una revisió exhaustiva dels fons 
públics aplicats a l’emergència sanitària, econòmica 
i social, sense retard, amb la finalitat de vetllar per 
la màxima transparència al llarg de tot el procés de 
distribució, concessió i verificació posterior. Sigui 
com sigui, cal fer notar que la norma reconeix la tas-
ca ingent que suposarà l’auditoria i el control de pro-
jectes (ja siguin públics, privats o també en règim 
de col·laboració) que es derivin d’aquest pla. I tota 
vegada que ens situem davant una forta càrrega de 
treball la revisió del qual demana un gran nombre 
de recursos humans –que no ho oblidem pas, han de 
comptar amb una preparació suficient en una tas-
ca complexa i sense continuïtat en el temps–, és del 
tot fonamental que la revisió per part d’organismes 
públics consideri, igual com ja s’esdevé en altres 
aspectes del pla, la col·laboració públic-privada. 

En línia amb els principis de gestió del pla haurien 
d’establir-se procediments organitzatius per procu-
rar l’actuació del major nombre possible de firmes 
professionals, en lloc de pensar en macrocontrac-
tes o bé en dotació de mitjans propis, sense sentit 
estructural més enllà de la vigència del pla.

En definitiva, cal que tothom, des de la seva posi-
ció i responsabilitat, en prengui consciència: els rep-
tes col·lectius que ens planteja aquesta pandèmia 
en diversos àmbits fan necessari que es vetlli per la 
transparència, així com per una adequada distribu-
ció i control i una assignació eficient d’aquest ingent 
volum de recursos. I per les raons aquí exposades 
–totes elles tendents al bé comú–, també seria con-
venient que el col·lectiu de professionals de l’audi-
toria de comptes pugui aportar el seu valor i la seva 
experiència per reeixir en aquest fi. 

Antoni Gómez  
President del Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya

Els fons europeus (i el bé comú)

Els reptes que planteja la 
pandèmia fan necessari que 
es vetlli per la transparència 
i una adequada distribució i 

control d’aquest ingent volum 
de recursos

El passat dia 25 de març, la Comis-
sió Europea (CE) va presentar un 

pla d’acció per promoure l’agricultura ecològica a la 
Unió Europea (UE). La CE s’ha proposat, amb aquest 
pla d’acció, un repte a l’alçada per aconseguir el gran 
desafiament europeu d’aconseguir una Europa neu-
tra per al 2030. Aquest repte és d’aconseguir que el 
25% de la superfície de la Unió Europea l’any 2030 
sigui en producció ecològica. Per fer-se una idea, 
actualment les superfícies europees destinades a 
l’agricultura ecològica és del 8,5% i si se seguissin 
les tendències actuals, l’any 2030 n’hi hauria un 18%. 

Per aconseguir aquest objectiu, la CE ha elabo-
rat un pla d’acció que es divideix en tres eixos i ha 
identificat 28 accions que hauran de desenvolupar 
els estats membres a través d’uns plans nacionals 
ad hoc que complementaran els plans estratègics de 
la política agrària comuna (PAC). 

Els tres grans eixos d’aquest pla d’acció són: 1) 
estimular la demanda i garantir la confiança del 
consumidor; 2) estimular la conversió i consolidar 
totes les baules de la cadena de valor, i 3) augmen-
tar la contribució de l’agricultura ecològica a la sos-
tenibilitat. 

Quines accions preveu la CE per aconseguir els 
seus objectius? La CE vol que tant el sector públic 
com el privat s’impliquin en l’objectiu per a l’any 
2030. Algunes de les accions previstes en el pla són 
el foment (de moment voluntari) dels productes 
ecològics en les contractacions públiques, incen-
tivar que les empreses donin als seus empleats 
tiquets-restaurant per consumir productes ecolò-
gics, que els supermercats promoguin el consum de 

productes ecològics, promoure les proteïnes provi-
nents d’insectes i d’algues per als pinsos destinats 
a l’alimentació animal, la millora del benestar ani-
mal, incentivar les accions per difondre el logotip 
ecològic de la UE, millora la traçabilitat d’aquests 

productes per evitar fraus, millorar la formació i 
l’adhesió a organitzacions específiques de produc-
tors ecològics, millorar la certificació de grup (de 
productors ecològics). Una altra iniciativa que la 
CE vol impulsar és l’organització “d’ecodistrictes”, 
és a dir, organització dels productors amb cadenes 
de circuit curt per fomentar la venda / el consum 
d’aquests productes. 

Paral·lelament a aquestes accions, la CE ha garan-
tit un marc jurídic estable per a la producció eco-
lògica; en altres paraules, que després que entri 
en vigor el reglament de la producció i etiquetat-
ge dels productes ecològics l’any vinent, no preveu 
modificar aquest reglament amb molt de temps. A 
més a més, la CE preveu augmentar el pressupost 
dels programes de fruites i hortalisses a les escoles 
i de la promoció dels productes en el mercat intern 
i extern de la UE per permetre als estats membres 
destinar més recursos a la promoció dels productes 
ecològics, i finalment preveu destinar un 30% del 
pressupost en l’àmbit de l’agricultura del programa 
Horizon Europa a la recerca en el camp de l’agricul-
tura ecològica. 

Així doncs, amb aquestes mesures la UE vol 
incentivar la producció ecològica a la UE i contri-
buir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Euro-
peu. Amb aquest nou impuls de l’agricultura eco-
lògica els agricultors poden trobar una estabilitat 
i un reforç per a l’obertura d’un nou segment de 
producció que hauria, en els propers anys, d’anar a 
l’alça. Tot i que l’any 2020 va ser un any marcat per 
la pandèmia, la producció ecològica de Catalunya 
supera en facturació els 800 milions d’euros anuals 
i actualment el Departament d’Agricultura està tre-
ballant per obrir un procés consultiu amb tots els 
agents sectorials que permeti elaborar un nou pla 
alineat amb els objectius del Pacte Verd Europeu, 
l’Agenda 2030 i l’estratègia “Del camp a taula”.

Elisenda Fatjó-Vilas March  
Tècnica d’agricultura de la delegació 
del govern davant la Unió Europea

L’agricultura ecològica a la UE

Amb aquest nou impuls, els 
productors poden trobar un 
reforç per a l’obertura d’un 

sector que hauria d’anar a l’alça
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El Consell Empresarial 
d’Osona (CEd’Osona) ha 
reclamat més inversió en 
infraestructures a la comarca 
perquè considera que “dismi-
nueix la competitivitat de les 
empreses” alhora que alerta 
sobre la manca de personal 
qualificat per implementar 
la digitalització en el marc 
del IV Congrés de Pimes de 
Catalunya. Aquest congrés 
s’acabarà el 15 de juny a la 
seu de Foment de Treball i 
consta d’unes 20 trobades 
amb 24 organitzacions terri-
torials i sectorials catalanes. 
Amb les conclusions de les 
sessions es redactarà un 
document que reculli les 
principals inquietuds de cada 
sector i territori.

La presidenta del CEd’Oso-
na, Lurdes Baulenas, ha 
explicat que Osona és la 
segona comarca que més ha 
crescut en l’àmbit industrial 
en els últims anys i que la 
indústria representa un 14% 
del teixit empresarial. Així 

es posava en valor un sector 
que segons va dir el vice-
president de l’entitat, Àlex 
Fernández, “no se li ha donat 
importància per part de les 
administracions i tenim el 
repte de fer entendre als 
polítics que la indústria és 
estratègica i és imprescindi-
ble una aposta ferma en els 
diferents sectors implicats”.  
A més, es va destacar que el 
comerç representa el 17%.

Una altra de les preocupa-
cions de l’entitat és la insufi-
cient inversió en infraestruc-
tures. Demanen una millor 
connexió amb Barcelona per 
“retenir el talent i afavo-
rir la competitivitat de les 
empreses” i que s’evitin els 
embussos a la C-17, afegint 
que “els radars que s’hi han 
instal·lat no són cap solució”. 
També continuen demanant 
el desdoblament de la línia 
R3, i tot i reconèixer que s’ha 
millorat en el desplegament 
de la fibra òptica “el proble-
ma és que sabem què volem 
fer però no tenim personal 
qualificat per desenvolupar 
aplicacions a les empreses”.

El CEd’Osona reclama més 
inversió en infraestructures al 
congrés de les pimes catalanes
També posa en valor la indústria de la comarca

Vic/Ripoll/Moià

D.A.

El termini per negociar l’ERO 
(expedient de regulació 
d’ocupació) presentat pel 
BBVA –banc que va comprar 
Unnim, on hi havia l’antiga 
Caixa Manlleu– i que afec-
taria a Catalunya 1.197 dels 
4.959 treballadors que té 
va començar dijous passat. 
Per davant queda un mes 
de negociacions, ja que el 
comitè d’empresa on hi ha 
representats nou sindicats 
diferents no hi estan d’acord. 
Entre els sindicats hi ha el 
Sindicat Català Autònom de 
Treballadors, que forma part 
del grup de quatre petits sin-
dicats que no tenen capacitat 
suficient per tenir vot però sí 
que formen part de les reuni-
ons negociadores. L’osonenc 
Daniel Oliva n’és el represen-
tant i qui va assistir a la reu-
nió on la direcció del banc va 
explicar el perquè de l’ERO. 

En concret, el que plante-
ja la direcció és tancar 503 

de les 2.350 oficines que té 
a tot Espanya, el 21% del 
total, i 204 de les 578 que 
té a Catalunya, un 38% del 
total. També volen acomi-
adar, tal com explica Oliva, 
3.789 persones a tot Espanya, 
de les quals 1.197 serien de 
Catalunya. Això representa el 
24% del total de la plantilla 
que el banc té a Catalunya, i 

que és de 4.959.
“El banc podria arribar 

a acceptar aplicar mesures 
toves com prejubilacions”, diu 
Oliva, però això és complicat 
a Catalunya, on ja fa mesos 
que de forma voluntària “ha 
anat oferint prejubilacions o 
excedències al personal”. En 
concret, “més de tres-centes 
l’últim trimestre que ja no 

comptabilitzen dins l’ERO”, 
diu Oliva, que afegeix que a 
Catalunya només hi ha ara 
mateix “uns 70 empleats de 
més de 55 anys i uns 110 que 
en tenen 55”, mentre que a la 
resta d’Espanya hi ha marge 
per a les prejubilacions ja que 
hi ha treballadors propers als 
65 anys. Per Oliva, això pot 
suposar un “greuge compara-
tiu perquè en la negociació es 
poden donar per bones con-
dicions, com prejubilacions 
massives, que podrien acabar 
suposant una mobilitat força-
da per a bona part dels treba-
lladors catalans”. 

La direcció del BBVA consi-
dera que l’ERO és per causes 
econòmiques, productives 
i organitzatives. Pel que fa 
a les econòmiques, des dels 
sindicats expliquen que la 
divisió del banc a Espanya 
va presentar un resultat 
net negatiu el 2020 perquè 
“van treure de l’equació les 
provisions obligades per la 
Covid”, mentre que el primer 
trimestre d’aquest 2021 ha 

Comença la negociació de l’ERO 
a 1.197 treballadors del BBVA 

L’osonenc Daniel Oliva és el representant d’un dels sindicats minoritaris del comitè obtingut un benefici de grup 
de 1.210 milions d’euros. A 
més, l’endemà “d’anunciar 
l’ERO van aprovar una remu-
neració extraordinària als 
accionistes i un repartiment 
d’un bonus de 157,8 milions 
d’euros entre 339 directius”. 
També la direcció considera 
que la digitalització i remo-
tització de clients fa que no 
calgui tant personal, mentre 
que des dels sindicats, com 
diu Oliva, expliquen que “les 
dades no reflecteixen la reali-
tat, perquè malgrat que mol-
tes vendes es gestionen de 
manera presencial s’acaben 
contractant a través de mit-
jans digitals, en part, perquè 
el banc demana a les oficines 
unes elevades ràtios de con-
tractació remota”.

Des del BBVA s’ha explicat 
que l’empresa “té una actitud 
dialogant i ganes de trobar 
una solució”, però no han 
entrat al detall de les nego-
ciacions, que de fet acabaran 
a principis de juny. Mentres-
tant, el comitè ha convocat 
per aquest dilluns a les 6 de 
la tarda concentracions a 
Barcelona, Tarragona, Lleida 
i Girona, que, diuen, serà la 
primera de “moltes altres 
mobilitzacions durant el 
maig”. Els nou sindicats que 
formen part del comitè consi-
deren les condicions presen-
tades per la sortida dels tre-
balladors de “vergonyoses”.  
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Daniel Oliva és el coordinador general del Sindicat Català Autònom al BBVA
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Llotja de Bellpuig (3-5-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,17 (–0,07) – 1,35 (–0,06)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,95 (–0,10) – 2,14 (–0,08) 
OUS: xl: 1,24 - l: 0,80 - m: 0,75 - s: 0,55 
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 (7-5-21) 

PORC: 1,960 / 1,972 (+0,013)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 72 / 73,50 (-4,50)
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 (7-5-21)

PORC VIU selecte: 1,482 (+0,10) 
LLETÓ 20 kg: 51,50 (-4,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,37 (=)  
XAI (25 a 27 kg): 3,22 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 251 (+3)
BLAT PA: 255 (+3)
MORESC: 278 (+8)

ORDI LLEIDA: 233 (+2)   
COLZA: 430 (=)

Llotja de Barcelona (4-5-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 421/t (–14)
MORESC UE: 272/t (+7)
BLAT: 250/t (–5)
ORDI PAÍS: 240/t (+4) 
FARINA DE PEIX: 1.080/t (=)
GIRA-SOL: 327/t (+12)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 335/t (+5)
SORGO: s.c. Lluçanès (9-4-21)

Grans del Lluçanès (7-5-21)

GRA DE COLZA: 450  (-9,50)

OSONA

RFDB
milers

d’euros

RFDB
per hab.
Milers

d’euros

RFDB per 
hab. Índex 
Catalunya

= 100
Balenyà 59.402 15,8 89,7
Calldetenes 43.350 17,6 99,8
Centelles 126.543 17,3 98
L’Esquirol 39.778 18,6 105,7
Folgueroles 41.802 18,6 105,6
Gurb 55.017 20,9 118,4
Manlleu 309.246 15,4 87,1
Les Masies de Voltregà 54.140 17,5 99,2
Olost 20.446 17,3 98,4
Prats de Lluçanès 43.755 17,3 98,4
Roda de Ter 102.800 16,6 94,4
Sant Hipòlit de Voltregà 61.057 17,8 100,7
Sant Julià de Vilatorta 61.500 20 113,7
Sant Martí de Centelles 17.081 15 85,3
Sant Pere de Torelló 42.258 17,7 100,3
Sant Quirze de Besora 36.912 17,5 99,1
Sant Vicenç de Torelló 43.501 21,6 122,6
Santa Eugènia de Berga 38.706 17,5 99,3
Santa Eulàlia de Riuprimer 24.560 18,7 106,2
Seva 63.814 18,5 104,8
Taradell 118.103 18,5 105,1
Tona 142.696 17,6 100,1
Torelló 249.545 17,7 100,5
Vic 744.398 16,5 93,6
Viladrau 18.803 18,4 104,5
Osona 2.705.911 17,2 97,3

Renda familiar disponible bruta (RFDB)
per habitant any 2018

Font: Idescat

RIPOLLÈS

Campdevànol 57.039 17,9 101,3

Camprodon 39.109 17,3 98,3

Ribes de Freser 31.346 17,9 101,6

Ripoll 173.521 16,4 92,9

St. Joan de les Abadesses 57.566 17,9 101,7

Ripollès 425.635 17,1 97

MOIANÈS

Castellterçol 41.345 17,1 96,9

Moià 96.510 15,6 88,6

Santa Maria d’Oló 18.000 17,7 100,5

Moianès 226.461 16,9 95,8

La renda per habitant del 2018 
puja a Osona i baixa al Ripollès

Respecte al 2017, també augmenta al Moianès seguint la tendència de tot Catalunya

 Vic/Ripoll/Moià

D.A.

La renda per habitant a 
Catalunya és de 17.600 euros 
l’any 2018, el darrer en què 
hi ha disponibilitat de dades, 
segons l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya (Idescat). 
Això suposa un creixement 
del 2,1% respecte al 2017, 
i és que pràcticament totes 
les comarques van incremen-
tar aquesta dada. Ara bé, 
tant Osona com el Moianès 
i el Ripollès estan per sota 
d’aquesta mitjana. En el cas 
d’Osona és de 17.200 euros, 
que és una mica més que la 
que tenia el 2017 quan era 
de 17.000 i se situa en sisena 
posició entre les comar-
ques de Catalunya amb la 
renda més alta, per darrere 
del Barcelonès (19.800), el 
Garraf i el Vallès Occiden-
tal (17.900), el Maresme 
(17.800) i el Vallès Oriental 
(17.300). La renda total 
d’Osona és de 2.705.911 
euros.

Pel que fa a les poblacions 
d’entre 1.000 i 5.000 habi-
tants, que per primer cop 
ofereix l’Idescat, la renda 
més alta la té Sant Vicenç de 
Torelló, amb 21.600 euros 
per habitant, seguit de Gurb, 
amb 20.900, i Sant Julià de 
Vilatorta, amb 20.000. Per 
sota d’aquesta xifra però 
per sobre de la mitjana de la 
comarca hi ha Calldetenes, 
Centelles, l’Esquirol, 
Folgueroles, les Masies de 
Voltregà, Olost, Prats de 
Lluçanès, Sant Hipòlit de 
Voltregà, Sant Pere de Tore-
lló, Sant Quirze de Besora, 
Santa Eugènia de Berga, 
Santa Eulàlia de Riuprimer, 
Seva, Taradell, Tona, Torelló 
i Viladrau. Per sota la mitja-

na hi trobem Balenyà, Man-
lleu, Roda de Ter, Sant Martí 
de Centelles i Vic.

El Ripollès és una de les 
dues comarques catalanes 
que va baixar la renda, pas-
sant dels 17.200 de l’any 
2017 als 17.100 del 2018 
(-0,7%). L’altra és l’Alta 
Ribagorça, amb un -1,1%. 
Tot i així, és la setena comar-
ca amb més renda just per 
darrere d’Osona i lluny de 
les rendes més baixes de 
les comarques del Montsià 
(12.900), o l’Alt Urgell i 
la Noguera (13.800). Pel 
que fa a la renda de les 
seves poblacions princi-
pals, empaten amb 17.900 
euros Campdevànol, Ribes 
de Freser i Sant Joan de les 
Abadesses, mentre que a 
Camprodon és de 17.300 i a 
Ripoll, de 16.400. El total de 
la renda és de 425.635 euros.

El Moianès se situa en una 
posició mitjana entre les 
comarques catalanes pel que 
fa a la renda, ja que la té de 
16.900 euros, quatre punts 
per sobre de l’any 2017. La 
renda total és de 226.461 
euros. Santa Maria d’Oló, 
amb 17.700, és el poble amb 
la renda més alta, seguit de 
Castellterçol, amb 17.100, i 
Moià, amb 15.600.

Pel que fa als recursos 
que nodreixen les rendes, la 
remuneració d’assalariats 
representa a Osona el 59,5%; 
al Ripollès, un 51,5%, i al 
Moianès, un 56%. L’excedent 
brut d’explotació (rendes de 
la propietat i de l’empresa i 
mixtes) representa un 20,8% 
a Osona, un 22,3% al Ripo-
llès i un 25,8% al Moianès. 
Les prestacions socials són 
un 19,7% a Osona, un 26,1% 
al Ripollès i un 18,2% al 
Moianès.

Transports 
Codina se suma 
al programa 
de reducció 
d’emissions  
Lean & Glean

Balenyà

EL 9 NOU

L’empresa Transports Codina 
s’ha sumat al programa euro-
peu de reducció d’emissions 
de diòxid de carboni Lean & 
Clean, nascut a Holanda l’any 
2008 i on ja hi ha 60 empre-
ses espanyoles que estan al 
sector de la logística. Amb 
aquesta adhesió l’empresa es 
compromet a reduir, com a 
mínim, un 20% de les emis-
sions de diòxid de carboni 
de la seva activitat logística 
en un termini de cinc anys. 
Segons explica la responsable 
de l’empresa, Sílvia Codina, 
“es tracta d’aplicar una cons-
ciència ecològica per incor-
porar una logística més sos-
tenible al nostre dia a dia”. 
Algunes de les accions que 
ja s’estan executant són l’ús 
de panells solars amb més 
de 4 MkWh, la formació als 
conductors de pràctiques de 
conducció eficient i sosteni-
ble o l’ús de vehicles menys 
contaminants, i en aquests 
moments l’empresa té el 
80% de la seva flota certifi-
cada per Euro 6, motors que 
redueixen per sis l’emissió 
de partícules contaminants. 
També han sumat a la seva 
flota vehicles elèctrics per a 
la tasca comercial, han can-
viat la il·luminació cap a una 
de baix consum i apliquen 
el foment de l’economia cir-
cular en el 85% dels residus 
generats. Aquest programa, 
instal·lat a altres 13 països 
europeus, compta amb una 
plataforma de col·laboració 
on les empreses compartei-
xen les seves experiències. 
D’Osona, Transports Codina 
és la primera a adherir-s’hi.



Els jugadors manlleuencs van poder celebrar un ascens que feia temps que perseguien 
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(Pàgines 3 a 10)

El jove CP Manlleu Embotits Solà aconsegueix el seu tercer ascens a l’OK Lliga

Aquest 
any sí

(Pàgines 18 i 19)

El CP Manlleu 
jugarà la final 
de l’OK Lliga 
femenina

(Pàgines 18 i 19)

El Tona goleja 
i continua líder 
de Primera 
Catalana

(Pàgines 22 i 23)

El Girbau 
Vic TT venç 
el Reus i es 
posa líder

(Pàgina 21)
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Els jugadors del Manlleu celebrant el gol de Biel Pujadas que els donava avantatge al marcador

Finved Capellades 1

Pove, Xus Solà, Jordi Masoni, Marc 
Povedano i Joan Masoni –cinc 
inicial–, Rojas, Tarrida, Guillem, 
Aleix Córdoba i Margarit.

Manlleu Embotits Solà 3

Xavi Arcas, Bigas, Navarro, Biel 
Pujadas i Pol Molas –cinc inicial–, 
Marc Pujadas, Pol Franci, Dídac 
Alonso, Codinach i Oriol Codony.

ÀRBITRES: Oriol Pérez i Ignasi Galán. Van ensenyar targeta blava al local Pove i 
al visitant Pol Molas.

GOLS: 1-0, Marc Povedano, min 18; 1-1, Bigas, min 19; 1-2, Biel Pujadas, min 39; 
1-3, Pol Molas, min 49.

Capellades

Guillem Freixa

Capellades es va afegir 
aquest dissabte a la nit a 
Grado i Tordera en la llista 
de poblacions que ja tenen 
un petit racó en la història 
del CP Manlleu. A l’Anoia, el 
club manlleuenc hi va anar 
a buscar un més que desitjat 
ascens a l’OK Lliga, i en un 
partit a caixa o faixa contra 
un rival que s’hi jugava la 
permanència, el va aconse-

guir. Tal com havia passat a 
Astúries el 2014 i al Mares-
me el 2016 –els tres ascensos 
a la màxima categoria els ha 
materialitzat lluny de casa–, 
el duel no va ser gens fàcil. 
Als nervis i intensitat a la 
pista habituals en aquest 
tipus de partit s’hi va afegir 
un pavelló ple fins on el Pro-
cicat ho permetia, i això, en 
una temporada marcada per 
les graderies buides, també 
es va notar. Aquesta vegada, 
però, no hi va haver errades 

de joventut –la mitjana de 
l’equip que va jugar era de 
21,3 anys– i els jugadors de 
Quim Casalí i Arnau Casa-
novas van fer un partit molt 
seriós per acabar guanyant 
per 1-3. Victòria, ascens i 
títol del grup nord de l’OK 
Lliga Plata. 

A la pista de seguida es 
va veure quin seria el plan-
tejament de cada equip: un 
Manlleu que exercia una 
pressió elevada i portava la 
batuta del joc davant d’un 
Capellades ben estructurat 
en defensa i que fiava el 
vessant ofensiu als contra-

atacs. La primera sacsejada 
va arribar als set minuts de 
joc. El Manlleu disposava de 
dos penals consecutius que 
ni Pol Molas ni Bigas acon-
seguien transformar, i això 
donava oxigen als de l’Anoia. 
El Capellades, però, no va 
tenir una ocasió clara fins a 

OK LLIGA PLATA

El Manlleu torna 
al màxim nivell 

de l’hoquei patins
El club manlleuenc jugarà per tercera vegada en la seva història a 
l’OK Lliga. Ho ha assolit amb un equip molt jove i amb molt talent

PLAY-OFF OK LLIGA FEMENINA

El Manlleu guanya també el segon partit de la semifinal del play-off

Telecable HC 2

E. Lolo, Lee, S. Lolo, Piquero, Roces 
–cinc inicial–, Sanjurjo i Obeso. 

Manlleu Magic Studio 4

Hidalgo, Castellví, Gurri, Díez, López 
–cinc inicial–, i Anglada. 

ÀRBITRES: R. Fernández i N. Morandeira. Van ensenyar targeta blava a la 
visitant Gurri i a la local Roces i vermella a la local Sara Lolo i al tècnic Fernando 
Sierra per substitució no reglamentària.

GOLS: 1-0, Roces, min 2; 1-1, Anglada, min 10; 1-52, Díez, min 25; 2-2, Roces, 
min 47; 2-3, Castellví, min 54; 2-4, Díez, min 58. 

Ona Castellví, que va fer el 2 a 3, és perseguida per Sara Roces, la golejadora del Telecable

Gijón

E.R.

No hi ha hagut sorpreses. 
Els dos equips més en for-
ma durant la major part del 
campionat, el Generali Palau 
i el Manlleu Magic Studio, 
es veuran les cares els dos 
propers caps de setmana en 
la final del play-off pel títol 
de l’OK Lliga femenina. Tots 
dos es van desfer, en els dos 
primers partits de les semi-
finals, del Cerdanyola i el 
Telecable Gijón, respectiva-
ment, i així van certificar la 
classificació.

Després de la derrota de la 
setmana passada a Manlleu 
(7-2), el Telecable va sortir 
dissabte a buscar la victòria a 
casa per forçar el tercer par-
tit i el seu bon inici va tenir 
recompensa en forma de gol 
que va marcar Sara Roces, 
la màxima golejadora del 

conjunt d’Astúries i la sego-
na de la lliga, en una bona 
jugada d’atac del seu equip. 
El Manlleu, que encara no 
comptava amb Anna Casarra-
mona per molèsties i que va 
jugar només amb un canvi, 
no va tardar a reaccionar i 
després d’algunes arribades 
Maria Anglada empatava en 
una contra. Més tard Elisabet 
Gurri veia una targeta bla-
va però Fernanda Hidalgo 
impedia que Marta González 
Piquero, una altra de les 

jugadores asturianes amb 
més potencial ofensiu, tor-
nés a posar per davant el seu 
equip amb una falta directa. 
A partir d’aquí, hi va haver 
ocasions a les dues bandes 
però no va ser fins just abans 
del descans que el marcador 
es va moure quan Maria Díez 
recuperava una bola i situava 
l’1 a 2. 

A la segona part, el Teleca-
ble dominava l’atac mentre 
que el Manlleu l’intimidava 
amb bones contres, però va 

A la final

ser el conjunt local qui va 
acabar obtenint el premi del 
gol a la insistència. El va sig-
nar novament Roces amb un 

xut exterior i va comportar 
que el partit anés a una pròr-
roga amb dues parts de cinc 
minuts. Ja a la primera, Ona 

OK LLIGA PLATA NORD

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pManlleu Emb. Solà 22 15 3 4 95 49 48
 2.- rVilafranca .................22 15 1 6 86 52 46
 3.- St. Just ........................22 13 6 3 89 59 45
 4.- St. Cugat .....................22 13 3 6 107 76 42
 5.- Shum ...........................22 10 4 8 82 68 34
 6.- Deportivo Liceo .........22 9 5 8 73 83 32
 7.- Tordera .......................22 7 4 11 78 85 25
 8.- Dominicos ..................22 6 6 10 64 90 24
 9.- Jolaseta .......................22 6 4 12 59 80 22
 10.- qCapellades ................22 4 6 12 57 81 18
 11.- qAreces Pavitek .........22 4 6 12 72 101 18
 12.- qCompañía de María 22 5 2 15 58 96 17
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Els jugadors del Manlleu celebrant el gol de Biel Pujadas que els donava avantatge al marcador

set minuts del descans. I va 
significar l’1-0 gràcies a un 
gran xut de Povedano des de 
la frontal. 

El Manlleu encaixava el 
cop i s’aixecava de seguida, ja 
que Bigas, molt murri, caça-
va un refús de la tanca per 
endreçar la bola al fons de la 

xarxa. Al descans s’hi va arri-
bar amb empat a un.

En l’arrencada del segon 
temps, les forces es van igua-
lar i l’intercanvi d’accions 
de perill a banda i banda van 
ser constants. Una targeta 
blava a Pol Molas compli-
cava les coses pel Manlleu. 
Arcas aconseguia aturar la 
falta directa, però calia resis-
tir amb un jugador menys 
durant els dos minuts de san-
ció. I en aquest moment, el 
Manlleu va fer una exhibició 
de conducció, desmarcatges 
i localització d’espais. La tri-
angulació feia arribar la bola 
a Navarro a la banda dreta, 
que amb molta vista la can-
viava al segon pal cap a Biel 
Pujadas. El jugador carregava 
l’estic i connectava un gran 
xut per fer pujar l’1-2. 

Restaven 11 minuts i el gol 
era un bàlsam per a un Man-
lleu que en feia prou amb 
l’empat per pujar de catego-
ria. L’avantatge els donava 
una xarxa de seguretat per 
afrontar el tram decisiu. A 
més, la diana, per com havia 
arribat –jugant amb un juga-
dor més–, deixava estabornit 
el Capellades. En els darrers 
10 minuts, les instruccions 
d’amagar la bola a les quatre 
cantonades de la pista que 
sortien des de la banqueta 
manlleuenca funcionaven. 
Arcas s’afegia a la festa atu-
rant una nova falta directa, 
i ja en el darrer minut, Pol 
Molas finalitzava un contra-
atac amb l’1-3. La sentència. 
La descompressió. El títol. 
Ara sí, el desitjat ascens.  

L’èxit d’un 
grup d’amics

Capellades

G.F.

“Pujar a OK Lliga és espec-
tacular però fer-ho amb 
amics encara més.” Així de 
contundent es mostrava Biel 
Pujadas al final del partit, 
remarcant que el grup que 
ha assolit l’ascens es carac-
teritza per la seva joventut 
i perquè són formats a la 
base. De fet, el gruix de 
l’equip va ser campió d’Es-
panya júnior –l’última cate-
goria d’hoquei base–, tot 
just fa tres anys. “Tornar a 
OK Lliga és molt important 
pel club”, explicava en nom 
de la directiva Albert Costa, 
“però sobretot ens fa il·lusió 
per aquests nois de la casa 
que s’identifiquen amb el 
Manlleu i hi han apostat tot 
i les patacades dels últims 

Tres moments de la celebració de l’ascens del Manlleu a Capellades

anys”. En aquesta línia, Cos-
ta remarcava “pugen júniors 
i juvenils potents” i ser a OK 
Lliga “serà una motivació 
més per a tots ells”.

Pel que fa a la celebració, 
l’explosió d’alegria final va 
quedar frenada per la volun-
tat del Capellades d’acomia-
dar tres dels seus jugadors a 
la pista. Tot i això, l’alegria 
i emoció entre la vintena 
d’aficionats manlleuencs 
que van disposar d’una de 

les poques entrades que se’ls 
van oferir va ser evident. 
Ho va exemplificar molt bé 
David Navarro amb una llar-
ga i intensa abraçada amb 
els seus pares. 

Després d’uns instants 
al vestidor i amb l’acte del 
Capellades finalitzat, els 
jugadors del Manlleu van 
tornar a la pista per fondre’s 
en una pinya de càntics i 
celebracions amb els seus 
amics i familiars.
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NACIONAL CATALANA

Manlleu B, 3 (0)  
Vic B, 3 (1)

Manlleu Victòria del Vic a la 
tanda de faltes directes a la 
pista del Manlleu. Els viga-
tans van començar millor el 
partit i es van avançar en el 
marcador. El partit va marxar 
al descans amb un 0 a 2 favo-
rable al Vic, tot i la igualtat 
durant el primer temps. A 
la represa, van ser els man-
lleuencs qui van aconseguir 
aprofitar més les ocasions, i 
van poder capgirar el marca-
dor i posar-se amb un 3 a 2 
favorable. El Vic es va refer 
i va aconseguir l’empat, que 
els portava a la pròrroga, 
on cap equip va ser capaç 
de marcar. El partit se’l va 
emportar el Vic a la tanda de 
faltes directes.

Manlleu: Oriol (p), 
Pujadas, Nil, Rojo (2) i 
Roger. També Humà, Biel, 
Auguet (1), Contreras i 
Roger (ps).

Vic: Albert (p), Baucells, 
Nil (1), Pau i Parcerisas (3). 
També Joel, Martí, David, 
Àlex i Iker (ps).

GEiEG, 1  
Voltregà B, 3
Girona Victòria del Voltregà 
en el primer partit dels play-
offs. Els voltreganesos van 
patir el primer contratemps 
al minut 2, quan un dels seus 
jugadors va lesionar-se. Mal-
grat aquest inconvenient, els 
voltreganesos es van fer amb 
el control del partit i van 
aconseguir avançar-se. Els 
locals van reaccionar ràpid i 
van empatar, però el Voltregà 
va tornar a situar-se per 
davant abans del descans. A 
la represa, els locals van aug-
mentar el nivell d’intensitat, 
però el Voltregà no es va 
posar nerviós i va saber con-
trolar el partit. Els voltrega-
nesos van crear moltes ocasi-
ons de perill, però no van ser 
capaços de transformar-les. 
Tot i el desencert durant el 
partit, els voltreganesos van 
aconseguir fer el tercer gol 
per ampliar les diferències 
amb els gironins i assegurar-
se la primera victòria dels 
play-offs d’ascens. 

Voltregà B: Xevi (p), Oli-
veras (1), Oriol, Pol i Jan. 
També Roger (1), Biel (1), 
Pau i Sergi (ps).

Barça, 1  
Tona, 5
Sant Joan Despí Victòria 
del Tona en el primer partit 
del play-off d’ascens a l’OK 
Lliga Plata. El Barça va portar 
el pes del partit, però va ser 
el Tona qui va avançar-se 
primer i uns minuts més 
tard feia el segon. Els locals 
van retallar distàncies a sis 
minuts per arribar al descans. 
A la represa, els tonencs van 
continuar amb una bona 
defensa i aprofitant les oca-
sions de contraatac. El Tona 
va tornar a colpejar primer 
en aquest segon temps i va 
ampliar la diferència amb un 
gol de falta directa. Els locals 
no es van rendir i continua-
ven pressionant els tonencs, 
que van aprofitar aquesta 
situació per sentenciar el 
partit en els últims cinc 
minuts, quan va aconseguir 
transformar dues ocasions 
més per endur-se la victòria. 
El proper partit serà el dis-
sabte 15 a la pista del Tona.

Tona: Roquet (p), Vilamit-
jana (1), Urbano, Carles (2) i 
Chandre (1). També Coromi-
nas, Carbonell (1), Ot i Enric 
(ps). 
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Ona Castellví, que va fer el 2 a 3, és perseguida per Sara Roces, la golejadora del Telecable

les coses al conjunt de Jordi 
Boada, però la sentència defi-
nitiva va arribar a la segona 
part. A dos minuts i mig pel 
final els col·legiats van ense-
nyar una targeta vermella a 
Sara Lolo i al tècnic Fernan-
do Sierra per haver tret la 
portera i jugar amb cinc juga-
dores de pista quan el regla-
ment només permet fer-ho a 
l’últim minut de la pròrroga i 
el Manlleu va disposar d’una 
directa. Díez enviava fora el 
primer llançament, però ella 
mateixa recuperava la bola 
i marcava el 2 a 4 que seria 
definitiu, tot i que la mateixa 
jugadora va disposar després 
d’una altra directa per una 
blava a Roces però aquesta 
vegada no va estar encertada 
davant la portera Elena Lolo.

“Ho afrontàvem com una 
final i sabíem que seria llarg 
i amb molt ritme. Ens ha sor-
tit bé”, deia Boada a l’acabar.

El camí per revalidar el 
títol de lliga de la tempo-
rada anterior passa ara per 
superar el millor de tres, 
l’intractable Palau, un equip 
que enguany no coneix la 
derrota. El primer assalt serà 
dissabte a casa i la tornada, el 
següent divendres al Vallès. 

Castellví feia pujar el tercer 
de les groc-i-vermelles amb 
un bon xut exterior a la con-
tra que posava molt de cara 
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Humbert Serra condueix la bola pressionat per Sergi Pla

al seu objectiu. 
El partit va ser igualat en 

tot moment entre dos con-
junts que es van respectar 
molt. A la primera part cap 
dels dos va ser capaç de per-
forar la porteria ni tan sols 
a bola aturada, com quan el 
Voltregà va disposar d’una 

falta directa per una blava a 
Marc Palau, de manera que 
al descans s’hi va arribar amb 
l’empat a zero. 

Per a la victòria local va 
ser fonamental un gol de 
Marc Palau al principi de la 
segona part rematant una 
bona assistència de Roger 

Bars sortint des de darrere 
la porteria, mentre que al 
tram final Sergi Pla va fer 
el segon en l’un contra un. 
El Voltregà, que no va estar 
encertat en les ocasions que 
va tenir i va fallar un penal, 
només va poder fer l’1 a 2 de 
falta directa a l’últim sospir.

Igualada Rigat 2

Deitg, Pla, Baliu, Tety Vives, Bars 
–cinc inicial–, Marc Palau, Bernat 
Yeste i Aleix Marimon. 

Voltregà Stern Motor 1

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

ÀRBITRES: Jonathan Sánchez i David Cantos. Va ensenyar targetes blaves als 
locals Marc Palau i Roger Bars. 

GOLS: 1-0, Marc Palau, min 34; 2-0, Sergi Pla, min 47; 2-1, Gerard Teixidó (f.d), 
min 50.

El Voltregà cau amb l’Igualada, 
que s’aferra a la permanència

Igualada

EL 9 NOU

El retorn a la feina del 
Voltregà Stern Motor des-
prés de quinze dies d’aturada 
va ser sense puntuar. De fet, 
en els últims quatre partits 
l’equip, que ha patit algunes 
baixes que li han restat com-
petitivitat –dissabte tornava 
a tenir la de Marc Palazón–, 
només ha tret un punt (con-

tra el Lleida, amb qui va 
empatar 3-3) i no coneix la 
victòria des del 20 de març 
a Calafell (3-5). Dissabte, a 
més, el conjunt de Manolo 
Barceló tenia davant un rival 
gens fàcil: un Igualada Rigat 
que continua en la seva lluita 
per salvar la categoria i que 
va estar més encertat de cara 
a porteria, fet que li va per-
metre emportar-se la victòria 
per 2 a 1 i fer un pas més cap 
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Víctor Crespo lidera un atac taradellenc

un Taradell que es juga l’ac-
cés a la promoció de descens 
per evitar baixar directe i es 

va trobar molt nerviós. Al 
minut 14 Erik Gual marcava 
el 0 a 1 després de llançar 

CP Taradell 2

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

Mataró 2

Sergi Grané Gerard Cusachs, Lladó, 
Marc Ollé, Erik Gual –cinc inicial–, 
Xicota, Cantero i Romero.

ÀRBITRES: Raül Burgos i David Calonge. T.B. al local Dani Rodríguez i al 
visitant Gerard Cusachs.

GOLS: 0-1, Erik Gual, min 14; 0-2, Gerard Cusachs, min 42; 1-2, Víctor Crespo, 
min 44; 2-2, Dani Rodríguez (f.d), min 49.

El Taradell suma un punt 
davant el cuer, el Mataró

Taradell

Laia Miralpeix

Un gol de Dani Rodríguez a 
38 segons pel final va perme-
tre al Taradell sumar un punt 
davant el Mataró.

El Taradell es va veure 
sorprès per un gran conjunt 
del Maresme, un equip que 
arribava al Pujoló com a cuer 
i, sense res en joc ja que ja 
ha perdut la categoria, es va 
trobar molt còmode davant 

una falta directa a fora, però 
la bola va impactar a la tan-
ca i en el rebot el jugador 
visitant va superar Dalmau. 
Abans del descans, Víctor 
Crespo va disposar d’un 
penal però el porter i capità 
del Mataró va aturar la bola.

A la represa la tònica de 
l’enfrontament no va canvi-
ar. El Taradell va continuar 
desencertat i en el minut 
42 i amb un Dalmau tapat, 
va arribar el 0 a 2. Semblava 
que el partit estava decidit 
pel cantó visitant, però el 
Taradell no havia dit l’última 
paraula. En el minut 44 va 
arribar l’1 a 2 i amb el partit 
trencat es van multiplicar 
les ocasions. En el minut 
49 Dalmau va aturar una 
falta directa; segons més 
tard, també de falta, Dani 
Rodríguez feia l’empat a 2. 
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Nunes perseguit per Le Berre, en una acció del partit

Pau Bargalló, culminant un 
contracop, feia el primer i 
cinc minuts després de nou 

Bargalló amb un bon xut de 
cullera marcava el segon. 
Abans del descans, els blau-

FC Barcelona 12

Egurrola, Álvarez, Bargalló, Roca, 
Alabart –cinc inicial–, Pascual, Llorca, 
Helder Nunes i Joao Rodrigues.

Patí Vic 2

Burgaya, Sánchez, Le Berre, Font, 
Ramírez –cinc inicial–, Pau Solà, 
Arnau Parcerisas i Nil Generó.

ÀRBITRES: Albert Sans i Guim Teixidó. Van ensenyar targeta blava al visitant 
Arnau Font.

GOLS: 1-0, Bargalló, min 6; 2-0, Bargalló, min 11; 3-0, Sergi Llorca, min 19; 4-0, 
Joao Rodrigues, min 23; 5-0, Bargalló, min 30; 6-0, Pablo Álvarez, min. 31; 7-0, 
Sergi Llorca, min 33; 8-0, Joao Rodrigues, min 35; 8-1, Arnau Parcerisas, min 38; 
9-1, Helder Nunes, min 39; 10-1, Pablo Álvarez, min 39; 10-2, Le Berre, min 42; 
11-2, Bargalló, min 44; 12-2, Joao Rodrigues, min 50.

El Patí Vic és víctima del 
Barça, que té la lliga a tocar

Barcelona

EL 9 NOU

El Barça, que és a les portes 
d’aixecar un nou títol de lli-

ga, no va donar cap opció al 
descendit Club Patí Vic –que 
jugava sense els veterans– i 
va dominar el partit des de 
l’inici. Als sis minuts de joc, 

granes ja van deixar el matx 
encarrilat amb dos gols més 
de Sergi Llorca, amb un xut 
llunyà de cullera, i de Joao 
Rodrigues, després d’una 
assistència d’Helder Nunes.

A la represa va continuar 
el desplegament ofensiu del 
totpoderós conjunt d’Edu 
Castro, que va marcar vuit 
gols més. Bargalló, Pablo 
Álvarez, Llorca i Rodrigues 
van situar el 8 a 0 a l’electrò-
nic. El Vic va poder maquillar 
el resultat amb un gol del 
jove Arnau Parcerisas, però 
el Barça hi va respondre amb 
dos gols més en menys d’un 
minut, un d’Helder Nunes i 
un altre de Pablo Álvarez. Els 
de Quim López van trobar un 
altre forat i Antoine Le Berre 
va fer el segon vigatà, però 
de nou Bargalló i Rodrigues 
van deixar el 12-2 final. 

OK LLIGA

Girona, 4 - Noia, 2
Calafell, 5 - Vendrell, 3
Caldes, 2 - Liceo, 3
Reus, 11 - Lloret, 3
Lleida, 3 - Palafrugell, 3
Igualada, 2 - Voltregà Stern Motor, 1
CP Taradell, 2 - Mataró, 2
Barça, 12 - CP Vic, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................28 25 2 1 188 52 77
 2.- Liceo ............................28 24 1 3 125 46 73
 3.- Reus ............................28 18 4 6 151 80 58
 4.- Caldes .........................26 17 3 6 103 77 54
 5.- Lleida ..........................27 15 5 7 86 67 50
 6.- Noia .............................28 13 3 12 108 99 42
 7.- Voltregà Stern Motor 28 11 5 12 87 85 38
 8.- Girona .........................28 10 7 11 73 82 37
 9.- Palafrugell .................27 9 8 10 86 99 35
 10.- Calafell .......................27 10 3 14 75 89 33
 11.- sVendrell ....................27 7 7 13 76 99 28
 12.- sIgualada ....................26 8 3 15 66 92 27
13.- qCP Taradell ............ 28 7 6 15 70 124 27
 14.- qLloret ........................26 5 8 13 77 120 23
 15.- qCP Vic ..................... 27 3 1 23 52 134 10
 16.- qMataró ......................27 1 4 22 47 125 7
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TENNIS TAULA. SUPERDIVISIÓ FEMENINA

Reus

EL 9 NOU

Duel d’alt nivell i un dels 
més interessants de la prime-
ra fase d’enguany a la Lliga 
Iberdrola de la Superdivisió 
femenina de tennis taula el 
que enfrontava divendres al 
vespre el primer classificat 
del grup 2, el Reus Ganxets 
Miró, amb el segon classifi-
cat, el Girbau Vic TT. Entre 
tots dos només hi havia un 
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Gabriela Feher va sumar dos dels quatre punts del conjunt vigatà

punt de diferència i en joc 
mantenir-se entre les tres 
primeres posicions, que són 

les que donen opció de dis-
putar el play-off pel títol. Les 
vigatanes van aconseguir el 

triomf a domicili i d’aquesta 
manera prenen el liderat a 
les reusenques. 

Reus Ganxets Miró 0

Anastasia Kolish, Sara Ramírez i 
Anaïs Salpin.

Girbau Vic TT 4

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

ÀRBITRE: Guillem Santiago.

PARCIALS: Kolish-Zhang, 5-11, 3-11, 
11-8 i 10-12; Ramírez-Feher, 11-7, 11-
8, 9-11, 9-11 i 6-11; Salpin-Carey, 11-9, 
12-10, 6-11, 8-11 i 8-11; Kolish-Feher, 
11-3, 9-11, 6-11 i 3-11.

El 0-4 final no reflecteix la igualtat dels partits, on es va veure un gran nivell

El Girbau Vic TT, líder del seu 
grup després de guanyar el Reus

El 0-4 final, però, va ser 
més igualat del que reflec-
teix el marcador, amb partits 
d’alt nivell com el que van 
protagonitzar l’exjugadora 
vigatana Sara Ramírez i 
Gabriela Feher, que després 
de remuntar un 0-2 en contra 
per un bon inici de la seva 
rival va acabar superant 
Ramírez per 3-2. També 
van fer una gran actuació 
les altres vigatanes que van 
competir, Sofia-Xuan Zhang 
i Charlotte Carey, que van 
vèncer la russa Anastasia 
Kolish i la francesa Anaïs 
Salpin, respectivament. Els 
altres dos punts del Girbau 
Vic TT els va aconseguir 
Feher, un en el del partit 
amb Sara Ramírez i l’altre 
en el que la va enfrontar a 
Kolish. D’aquesta manera, 
la jugadora sèrbia afincada 
a Catalunya des del 2007 
s’afiança en el primer lloc 
del rànquing individual de la 
classificació absoluta feme-
nina. 

FEMENÍ LLIGA NACIONAL

Centelles, 11  
Egara, 0

Centelles Victòria plàcida 
del Centelles per proclamar-
se campiones de lliga a man-
ca d’una jornada per acabar 
la competició. Les centellen-
ques van imposar el seu joc i 
van dominar de principi a fi 
el matx, en l’últim enfronta-
ment de la temporada a Cen-
telles. La superioritat en el 
primer temps es va fer notar, 
i les centellenques van mar-
xar al descans amb un resul-
tat de 7 a 0, que no deixava 
cap possibilitat a les visitants 
d’extreure punts de la pista 
centellenca. Al segon temps, 
el Centelles va continuar 
amb el domini del partit, i el 
control de la pilota i les ocasi-
ons van permetre a les cente-
llenques fer quatre gols més. 
El resultat final va ser d’11 
a 0. Amb aquest resultat, el 
conjunt centellenc va procla-
mar-se campió de lliga, sense 
perdre cap partit, amb 56 gols 
a favor i 20 en contra en les 
nou jornades disputades. 

Centelles: Mine (p), Abi, 
Cris (2), Fina (4) i Celia (1). 
També Burgui (3), Carla, Ka 
(1) i Margo.
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Les jugadores centellenques celebrant el títol de lliga

DIVISIÓ D’HONOR

Manlleu, 6  
Riudellots, 5
Manlleu Victòria per la 
mínima del Manlleu en 
una bona primera part. Els 
manlleuencs van dominar 
el primer temps de l’enfron-
tament. Abans del descans 
el Manlleu ja guanyava per 

5 a 1 el Riudellots, que va 
començar a jugar amb por-
ter-jugador des dels instants 
finals del primer temps. A 
la represa, els visitants van 
començar millor i van anotar 
dues dianes que els tornava a 
posar dins del partit. El Man-
lleu, lluny de deixar escapar 
el matx, va tornar a marcar 
diferències i anotava el sisè. 
Els visitants amb el porter-

jugador durant tot el segon 
temps va obligar els man-
lleuencs a jugar amb inferi-
oritat a pista durant molts 
minuts i això ho van pagar 
als instants finals, quan el 
Riudellots va aconseguir 
transformar dues ocasions 
més per posar el 6 a 5. Final-
ment, els manlleuencs van 
aconseguir mantenir el resul-
tat i endur-se la victòria.

Manlleu: Jordi (p), 
Jiménez (1), Abdelkarim, 
Yassin (1) i Isaac (1). També 
Vargas, Xavier, Francisco 
Javier (1), Zouhair (1), 
Hicham (1) i Iu (ps).

PRIMERA NACIONAL

Prat, 1  
Ripoll, 1

Prat de Llobregat Empat 
just del Ripoll a la pista 
del Prat, en un duel molt 
igualat. Els ripollesos van 
haver d’afrontar el duel amb 
moltes baixes per lesions i 
sancions. El primer temps de 
l’enfrontament va estar molt 
igualat, i van ser els locals 
qui van aconseguir obrir el 
marcador primer. A manca 
de pocs segons per marxar 
al descans, el Ripoll va acon-
seguir batre el porter local, 
per marxar al descans amb 
empat a 1 en el marcador. A 
la represa, el partit va con-
tinuar amb ocasions a totes 
dues porteries i sense tenir 
cap dels dos equips el control 
del partit. L’enfrontament 
va acabar amb empat a 1, un 
resultat just pels dos equips. 

Ripoll: Jaume (p), Aleix 
(1), Ian, Òscar i Arnau. Tam-
bé Cristian i Adrià.   

FUTBOL SALA

SUPERDIVISIÓ FEMENINA. 
GRUP 2

Reus, 0 - Girbau Vic TT, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Girbau Vic TT ............ 6 4 1 1 21 9 9
 2.- Reus ..............................6 3 2 1 18 12 8
 3.- Linares ..........................5 3 1 1 16 11 7
 4.- sJaén .............................5 1 3 1 15 14 5
 5.- sRivas ...........................5 1 0 4 7 16 2
 6.- qIrún .............................5 0 1 4 4 19 1
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Golejada del Tona per continuar líder
Els de Ricard Farrés van ser molt superiors a La Jonquera, que podia haver rebut més gols

PRIMERA CATALANA
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El golejador tonenc Ale Gaitan, en una acció d’atac tonenca

Tona

Angi Conejo

El Tona va perdonar a La Jon-
quera una golejada d’escàn-
dol. Els tonencs van ser molt 
superiors, sobretot a la pri-
mera part, davant un equip 
que va demostrar per què és 
el cuer de la classificació.

La primera part va comen-
çar amb un Tona molt decidit 
a emportar-se els tres punts. 
Als dos minuts, Pol Vallès 
xutava alt després d’una 
recuperació d’Ale dins de 

l’àrea, i poc després Nil no 
acabava de definir en el refús 
del porter i deixava la pilota 
de cara perquè Pol tornés a 
rematar alt. Arnau Garcia, 
que es va emportar la pilota 
fent falta a Veli a la frontal, 
va tenir la millor ocasió, però 
Carles va guanyar el mà a mà. 
Passat el minut 10, va arribar 
una triple ocasió del Tona 
que finalment va acabar amb 
l’1-0: Enric picava una falta 
lateral que el porter refusava 
a córner, en el llançament 
d’aquest Sebas rematava i 
el porter tornava a desviar a 

córner, i en el tercer intent, 
el mateix Sebas recollia la 
pilota morta dins de l’àrea 
per marcar. Poc després, Ale 
rematava desviat una cen-
trada i en la següent jugada, 
Castro feia el 2-0 al rematar 
una passada de la mort. El 
Tona continuava pressionant 
i Pol enviava la pilota al pal, 
en la contra dirigida per 
Reda, Carles va aturar el xut 
sense problemes. Ale, Enric, 
de falta directa, Veli i Pol van 
buscar el tercer sense sort.

Només començar el segon 
temps, penal sobre Maik que 

va transformar Ale. El Tona 
continuava assetjant la por-
teria de Dani, però no acaba-
va de rematar les jugades i 
La Jonquera intentava crear 
perill a la contra. En el 64, 
després de l’expulsió d’Ot, 
Aitor va provar-ho amb un 
xut des de dins l’àrea, però 
la pilota va ser desviada a 
córner i en el servei d’aquest 
el mateix Aitor va rematar de 
cap al segon pal per fer el 4-0 
definitiu. El partit estava dat 
i beneït i Carles va evitar el 
gol de l’honor en el temps de 
descompte.

Tona 4

Carles, Ot Bofill, Veli, Lluc, Sebas 
(Aitor, min 52), Pol Vallès (Eloi, min 
70), Enric, Maik, Castro (Abde, min 
46), Nil (Moussa, min 55) i Ale (Font, 
min 61).

La Jonquera 0

Dani, Isayas (Arnau Fusté, min 55), 
Aleix, Abdel (Omar, min 46), Marcos, 
Bernat, Adrià, Joan Tubert, Reda 
(Ayoub, mi 77), Sergi (José Luis, min 
55) i Arnau Garcia (Ousman, min 58).

ÀRBITRE: Marc Esteban. T.G. al local 
Sebas i als visitants Omar, José Luis, 
Marcos i Adrià. T.V. al local Ot Bofill 
(min 60).

GOLS: 1-0, Sebas, min 12 (aprofita un 
mal refús del porter en un servei de 
córner per rematar dins l’àrea petita); 
2-0, Castro, min 15 (remata al segon 
pal una passada de la mort de Pol 
Vallès); 3-0, Ale, min 48 (de penal); 
4-0, Aitor, min 64 (remata de cap al 
segon pal un servei de córner).

Vic Riuprimer REFO 1

Charly, Aleix, Sergi Abad, Arnau, 
Puigdollers (M. Puigdesens, min 64), 
Sadurní, Vila (Espina, min 46), Orra 
(Collell, min 46), Isern (Gorgals, min 
70), A. Puigdesens (Soler, min 64) i 
Sergi Puig. 

Lloret 4

Tuscà, Guerrero (Rosa, min 46), 
Aparicio, Chamizo, Fajardo, Expósito, 
Murer (Terrades, min 14), Bautista 
(González, min 77), Sangane, Bilal i 
Massegú (Márquez, min 60). 

ÀRBITRE: Mateo Moreno. 

GOLS: 0-1, Expósito, min 27 (xut potent i col·locat); 0-2, Expósito, min 31 
(contraatac i xut creuat); 0-3, Pol Ros, min 72 (pèrdua al mig del camp i u contra 
u davant Charly); 1-3, Sadurní, min 78 (de penal); 1-4, Terrades, min 88 (jugada 
conjunta amb xut creuat). 

Sta. Eulàlia de Riuprimer

Esteban González

Adrián Expósito ja porta 
16 gols a Primera Catalana. 
Dissabte va ser l’autor de dos 
dels quatre gols que el seu 
equip, el Lloret, va fer al Vic 

Riuprimer REFO. El davanter 
visitant va ser l’artífex d’un 
equip que no va donar opci-
ons a un Vic Riuprimer que, 
tret dels primers 20 minuts 
de partit, va veure com el seu 
rival aconseguia el domini i a 
partir d’aquí, els gols. 

El Lloret ha estat fins ara 
el millor equip que ha passat 
pel Rieral. Tot i que no va 
ser fins gairebé a la mitja 
hora de joc que va aconseguir 
marcar, amb un partit molt 
seriós va fer anar de bòlit la 
defensa local. Expósito, amb 
quatre minuts de diferència, 
va encarrilar el partit a la 

primera part. A la segona el 
Lloret va rematar la feina. 
El gol de Sadurní des del 
punt de penal per unes mans 
només va servir per maqui-
llar el resultat, ja que a les 
acaballes del partit el Lloret 
encara va disposar de més 
ocasions i, entre d’elles, de 
fer el quart gol. 

PORTERS

No va donar opcions i va golejar per 1 a 4

Massa Lloret pel Vic 
Riuprimer REFO
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Sergi Puig rematant una pilota en el partit de dissabte

PRIMERA CATALANA. 
SUBGRUP 1A

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rTona ....................... 13 8 2 3 23 12 26
 2.- Lloret ..........................13 5 7 1 28 16 22
 3.- L’Escala .......................13 6 4 3 23 13 22
 4.- Llagostera B ...............12 7 1 4 17 14 22
 5.- Manlleu ................... 13 6 3 4 18 19 21
 6.- Bescanó .......................13 5 3 5 16 13 18
 7.- Palamós ......................13 4 4 5 16 15 16
 8.- qVic .......................... 11 2 6 3 15 12 12
 9.- qVic Riuprimer ....... 13 3 3 7 14 22 12
 10.- qLa Jonquera ..............12 0 1 11 4 38 1

Bonet (Manlleu B) 0,8

Genís (Taradell) 1

Eloy (Voltregà) 1

Cañero (Pradenc) 1,2

Boix (Centelles) 1,2

Jaume (Abadessenc) 1,4

Trias (Sant Vicenç) 1,5

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Reig (Vic) 0,7

Carles (Tona) 0,7

Soria (Vic Riuprimer) 0,8

Ivan (Manlleu) 1,4

SEGONA CATALANA

Guiteras (St. Julià) 0,5

Torrejón (Torelló) 1

Erra (Gurb) 1,2

Àlex (Camprodon) 3

Enciso (OAR Vic) 3

TERCERA CATALANA

Eloi  Moral (Moià) 8

Andy (Pradenc) 7

Gutiérrez (Voltregà) 6

Vila (Taradell) 6

Coronado (Seva) 6

Abel (Tona B) 6

Lorenzo (Centelles) 5

Mendo (Tona B) 5

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Ale (Tona) 10

Campayo (Manlleu) 6

Balagué (Vic) 3

Puig (Vic Riuprimer) 3

SEGONA CATALANA

Fredi (Torelló) 4

Javi (Sant Julià) 3

Adam (Torelló) 2

Amine (Torelló) 2

Torrents (Sant Julià) 2

TERCERA CATALANA
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Un gol i tres punts molt celebrats
El Manlleu guanya el Llagostera i es manté en la lluita per la part alta de la classificació
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El capità manlleuenc, Martí Soler, va tornar a l’equip titular

Manlleu

Laia Miralpeix

El Manlleu mereixia la vic-
tòria davant el Llagostera i 
va aconseguir l’únic gol del 
partit en el minut 85 després 
d’una centrada de Dídac i 
un xut des de dins l’àrea 
d’Albert Julià que va anar al 
fons de la xarxa. Un gol que 
donava tres punts al Man-
lleu. 

Una setmana més Manel 
Sala arrossegava moltes 

baixes a l’equip i va apostar 
per tres jugadors del Juvenil 
a l’equip titular: Aitor Cár-
denas, Marc Roquet i Jordi 
Costa, que debutava amb el 
primer equip. El Manlleu va 
sortir des del primer minut 

disposat a emportar-se’n la 
victòria i les ocasions van ser 
múltiples. La primera clara 
va arribar al quart d’hora de 
joc amb un xut de Roquet 
que el porter Adrià Muñoz va 
poder refusar. Roquet amb el 

cap ho va tornar a intentar a 
la jugada següent i més enda-
vant era Campayo qui xutava 
massa alt. Costa, que va fer 
un partidàs al lateral dret del 
Manlleu, va estar a punt de 
marcar en rematar una falta 

Manlleu 1

Ivan, Aitor, Jordi Costa, Dani Erencia, 
Kako, Campayo, Martí Soler, Albert 
Julià, Grifell, Roquet (Dídac, min 63) 
i Pol Coll. 

Llagostera B 0

Adrià Muñoz, Nfamoussa, Lolo, Iker 
Santaren, Llubera, Junior, Horty 
(Aitor, min 71), Maruan, Alpha 
(Rafa, min 52), Toro (Llorenç, min 
52) i Bañuls (Dídac, min 57). 

ÀRBITRE: Ramos Muñoz. Va 
ensenyar targeta groga als locals 
Ivan, Jordi Costa, Erencia i Pol Coll 
i als visitants Junior, Alpha, Dídac i 
Aitor. 

GOLS: 1-0, Albert Julià, min 85 (xut 
des de dins l’àrea). 

el Vic es va posar ferm al 
terreny de joc, mentre que el 
rival tenia els problemes pre-
vistos en haver de gestionar 
el partit. D’aquesta manera, 
el Vic va poder sortir a la 
contra i d’aquí van venir un 
seguit d’errades de l’equip 
arbitral en la senyalització 
de fores de joc inexistents. 
Abans del descans, cap del 
dos equips va tenir ocasions 
clares, en tot cas assenyalar 

un xut del local Nierga que 
va sortir fregant el travesser 
de la porteria de Reig.

Després del descans la 
tònica del joc va ser la matei-
xa, un Bescanó que ho inten-
tava però sense crear perill, 
mentre que el Vic va tenir 
dues rematades amb perill 
de Balagué i Vilajosana que 
va sortir fora per poc. La cire-
reta de la mala actuació arbi-
tral va venir al minut 95 en 

assenyalar un penal que ni 
els locals li reclamaven. Una 
pena màxima que Muñoz va 
aprofitar per fer l’empat a 1 
final. Aquest cop, el Vic va 
sortir molt perjudicat per la 
mala actuació de Garcia Peig.

Sense massa temps per des-
cansar, el Vic jugarà aquest 
dimarts a casa, a 2/4 del 9 
del vespre, el partit que té 
pendent amb La Jonquera, 
suspès per Covid-19.

Bescanó

Lluís de Planell

Amb un joc més pràctic que 
atractiu, el Vic va fer prou 
mèrits per endur-se els tres 
punts del camp del Bescanó, 
però l’actuació arbitral, cul-
minada amb la senyalització 
d’un penal que no va existir 
de Raúl Garcia a Brice, va 
permetre als del Gironès 
aconseguir un punt que ni 
somiaven.

Els primers minuts van ser 
claus, perquè per al Vic era 
molt important posar-se per 
davant en el marcador, ateses 
que són conegudes les limi-
tacions del Bescanó a l’hora 
de generar futbol a partir de 
la seva iniciativa. I el primer 
gol va arribar aviat, perquè al 
minut 6 Adrià Balagué va fer 
una centrada que Vilajosana 
va rematar atent al segon pal. 
Tothom era conscient del 
que acabava de passar perquè 

Bescanó 1

Joan, Comas (Negre, min 30), Sergi, 
Joan Pujol (Oriol Sala, min 46), 
Aleix Velasco, Marc (Brice, min 57), 
Muñoz, Nierga, Casassa (Francisco, 
min 89), Paneque i Piany (Carles 
Sala, min 71).

Vic 1

Reig, Busquets, Raúl Garcia, Gil 
Bertrana, Generó (Peque, min n65), 
Bellalta, Orriols, Caballé (Hicham, 
min 71), Vilajosana (Bruno Muller, 
min 86), Feixas i Balagué (Calahorro 
min 86).

ÀRBITRE: Garcia Peig. Molt malament. Va ensenyar targeta groga als locals 
Aleix Velasco, Oriol Sala, Brice i Sergi i als vigatans Gil Bertrana, Orriols, 
Busquets, Balagué, Hicham i Raúl Garcia.

GOLS: 0-1, Marc Vilajosana, min 6 (centrada des de la dreta de Balagué i 
rematada des del segon pal). 1-1, min 95, Muñoz, de penal.

i de fet va marcar a la mitja 
hora de joc però el col·legiat 
va anul·lar el gol per fora de 
joc. Abans del descans, Eren-
cia de cap a la rematada d’un 
córner també va disposar 
d’una oportunitat clara men-
tre que a l’altra Ivan aturava 
un u contra u davant Alpha. 

Tot i començar més tran-
quil, el Manlleu també va 
dominar el segon temps i 
Costa va disposar de la pri-
mera acció en una centrada 
que no va trobar rematador. 
Roquet, Campayo i Martí 
Soler no van tenir sort de 
cara a porteria, mentre que 
Albert Julià començava a afi-
nar la punteria amb un llan-
çament que va sortir fregant 
el pal. 

En el minut 80 el jugador 
visitant Llubera es va lesi-
onar però no el van poder 
substituir perquè el Lla-
gostera ja havia fet tots els 
canvis i només podia substi-
tuir jugadors aprofitant els 
canvis del Manlleu. Manel 
Sala no va fer canvis i el Lla-
gostera va jugar amb 10 juga-
dors els darrers minuts. El 
Manlleu va aprofitar aquesta 
superioritat numèrica per 
marcar en el minut 85 en una 
gran centrada des de la ban-
da que Albert Julià amb un 
potent i col·locat xut va enva-
ir al fons de la porteria. Amb 
l’1 a 0 el partit es va acabar 
d’escalfar.  Amb picabaralles, 
targetes i faltes es va arribar 
al final del partit amb un 1 a 
0 que no es va moure. 
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El capità vigatà, David Busquets, lluita una pilota amb el local Brice

El Bescanó empata de penal inexistent

Al Vic li pispen la 
victòria al minut 95
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TORNEIG SEGONA CATALANA

Torelló

Josep Vilalta

El Torelló va jugar el darrer 
partit, davant els seus afi-
cionats, d’aquesta lligueta 
de Segona Catalana sense 
possibilitats de classificar-se, 
ja que la derrota la setma-
na anterior davant el Sant 
Julià va estroncar aquesta 
possibilitat. Per aquest fet 
els locals, sense pressió, van 
entrar millor en el partit, i 
en els primers minuts en una 
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Nil Coll disputa una pilota amb Dawid Skowron

jugada personal Amine per 
banda dreta va avançar els 
locals al marcador. Els locals 
continuaven jugant amb tres 
defenses, i el Joanenc en 
molts moments portava el 
pes del joc. Fruit d’això va 
enviar una pilota al pal amb 
Torrejón batut. A mesura 
que avançava el partit el joc 
dequeia i de manera insípi-
da va concloure la primera 
meitat. 

A l’inici de la segona mei-
tat, Adam va sorprendre la 
defensa visitant amb un gol 

llampec a l’agafar l’esque-
na de la defensa. Els locals 
van passar a una defensa de 
quatre i van emplenar el mig 
camp deixant un sol punta. 
Tot i la pressió visitant tant 
la defensa com la porteria es 
mantenien a zero. Els locals 
sols buscaven alguna contra 
per augmentar l’avantatge. 
Sancho en una contra molt 
ràpida va guanyar l’esquena 
de la defensa i es va plan-
tar davant el porter, el seu 
xut va rebotar i el refús va 
caure de nou als seus peus 

i en aquesta ocasió va batre 
Baquero. La pressió visitant 
va donar els seus fruits al 
final del partit quan Criado 
en una jugada confusa dins  
l’àrea i després de diferents 
rebots va fer pujar el gol de  
l’honor. Al final del partit de 
nou Sancho va tenir l’ocasió 
de fer un nou gol que va per-
donar.  

Els locals jugant a la contra 
es van trobar més còmodes, 
i tot i el domini visitant les 
ocasions més clares van ser 
seves.

CF Torelló 3

Torrejón, Torres, Francolí, Arnau 
(Famada, min 45), Omar, Adam 
(Eudald, min 77), Nil, Roura, Fredi 
(Ibra, min 77), Amine (Sancho, min 
67), Roger (Amadou, min 61).

FC Joanenc 1

Baquero, Martí, Clop (Dawid, min 
67), Serra, Djitte (Gerard, min 53), 
Sergi, Pol, Criado, Dalmau, Castaño 
(Aguilar, min 53), Sánchez. 

ÀRBITRE: Èric Nieto, regular. Va 
ensenyar targeta groga als locals 
Famada (min 80), Roura (min 88) i 
Ibra (min 89) i als visitants Castaño 
(min 8), Martí (min 89) i Sergi (min 
89).

GOLS: 1-0, Amine, min 6 (en jugada 
personal per banda dreta bat 
Baquero), 2-0, Adam, min 48 (a la 
contra, agafa l’esquena de la defensa 
visitant); 3-0, Sancho, min 69 (de 
nou a la contra en una jugada molt 
ràpida); 3-1, Criado, min 81 (jugada 
en diferents rebots en l’àrea local).   

Supera el Joanenc per 3 a 1 en l’últim partit del torneig a casa

Golejada de comiat del Torelló

El Gurb nota les baixes i cau 
sense opcions a domicili
Pirinaica 3

Armengol, Rodríguez, Lariño (José 
María, min 46), Carmona, Guerrero 
(Pérez, min 57), Vinasco, Duque 
(Castaño (min 69), García (Prat, 
minu 57), Anitua, Ávila i Vilalta.

Gurb 0

Erra, A. Valls, Abeyà, Viñas, 
Casanovas, Mia Valls (Vizcaíno, min 
77), Franquesa (Mascaró, min 49), 
Serrat (Arumí, min 57), Riba, Tino 
(Puigneró, min 46) i Saus.

ÀRBITRE: Xavier Roca. T.G. als locals Lariño, Carmona i Castaño i al visitant 
Abeyà. 

GOLS: 1-0, Vilalta, min 21; 2-0, Vilalta, min 41; 3-0, Anitua, min 77.

Manresa

EL 9 NOU

El Gurb va lluitar de valent 

en la seva visita al camp de 
la Pirinaica, però la manca 
d’efectius i la pressió exerci-
da pel rival durant la primera 

OAR Vic,  
Sant Julià  
i Camprodon 
no juguen

Vic

EL 9 NOU

El primer cap de setmana de 
maig ha estat de descans per 
al Sant Julià i l’OAR Vic pels 
ajornaments dels seus res-
pectius partits de la penúlti-
ma jornada al grup 9 del Tor-
neig de Segona Catalana. Els 
vilatortins jugaran el 22 de 
maig contra el Sallent i man-
tenen el coliderat del grup 
amb 11 punts, els mateixos 
que la Pirinaica, que també 
té un partit pendent. L’OAR 
Vic, que tanca la classificació 
amb ple de derrotes, jugarà 
el partit pendent contra el 
Calaf el 27 de maig.

Al grup 1 de la competició, 
el Camprodon havia de jugar 
dissabte contra el Comacros, 
però el partit s’ha suspès per 
diverses baixes per lesió i per 
jugadors que han tingut con-
tacte amb persones amb posi-
tiu per coronavirus. La nova 
data del partit encara està 
per confirmar. El Camprodon 
tanca la classificació amb 
cinc derrotes en cinc partits 
i espera sumar alguna victò-
ria en les properes jornades 
per apropar-se al cinquè, el 
Besalú, que té sis punts amb 
dos partits més.

part van deixar l’equip sense 
opcions de puntuar.

El conjunt gurbetà va pro-
var sort a la primera part 
amb un xut de falta i un 
xut llunyà, però van marxar 
lleugerament desviats per 
sobre de la porteria local. El 
Pirinaica, en canvi, va saber 
treure rèdit de les seves 
ocasions per posar-se per 
davant. El porter del Gurb va 
fer una bona actuació durant 
tot el partit, però no va poder 
evitar que un refús arribés 
a peus de Vilalta i que mar-
qués l’1 a 0 a l’equador del 
primer temps.

Malgrat els esforços del 
Gurb, la pressió i bona col-
locació dels locals van anul-

lar els seus intents d’empatar 
i al minut 41, una pilota 
penjada a l’àrea la va tornar a 
aprofitar Vilalta per marcar 
des de l’àrea petita.

A la segona part, el Gurb 
va revifar i es va trobar més 
bé al camp. Les ocasions 
dels locals, més tranquils 
amb l’avantatge aconseguit, 
es van anar espaiant en el 
temps mentre els visitants 
arribaven cada cop amb més 
perill. Els intents més clars 
del Gurb es van trobar en un 
parell d’ocasions amb atura-
des del porter local.

Una passada en profundi-
tat a l’esquena de la defensa 
del Gurb va suposar el 3 a 0 
definitiu.

TORNEIG SEGONA CATALANA. 
GRUP 1

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Porqueres .....................7 5 2 0 13 3 17
 2.- Amer .............................6 4 1 1 10 3 13
 3.- EF Bosc de Tosca .........5 3 1 2 9 8 10    
 4.- Comacros ......................6 3 0 3 11 11 9
 5.- Besalú ...........................7 2 0 5 9 15 6
 6.- Camprodon ................ 5 0 0 5 3 15 0

GRUP 9

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Pirinaica .......................5 3 2 0 9 4 11
 2.- St. Julià ...................... 5 3 2 0 7 2 11
 3.- Sallent ...........................5 2 3 0 10 3 9
 4.- Torelló ....................... 6 2 2 2 10 8 8
 5.- Calaf ..............................4 2 1 1 8 8 7
 6.- Joanenc .........................6 1 2 3 10 9 5
 7.- Gurb ........................... 6 1 2 3 6 10 5
 8.- OAR Vic ..................... 5 0 0 5 2 18 0

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

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

Espai d’actualitat
esportiva d’Osona
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Tres gols en sis minuts
El Vic Riuprimer capgira el resultat davant el Pallejà en un partit còmode per a les locals

PRIMERA DIVISIÓ NACIONAL

Vic

Laia Miralpeix

Amb la feina feta aquesta 
temporada, Vic Riuprimer 
REFO i Pallejà es van veure 
les cares aquest diumenge. 
Les locals van ser superiors 
i van guanyar per 3 a 1, però 
tot i així van haver de capgi-
rar un gol en contra a la sego-
na part. A la primera, tot i 
disposar de diverses ocasions 
clares, no hi va haver gols. 
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El Vic Riuprimer va ser molt superior però no va aconseguir marcar els tres gols fins al tram final del partit

Vic Riuprimer REFO 3

Pagespetit, Masegur, Busquets, 
Torradeflot, Júlia Roca, Núria 
Sala, Arco, Núria Soler, Jiménez 
(Saladrigues, min 76), Queralt Ping i 
Mayer (Codina, min 65). 

Pallejà 1

Navarrete, Perea, Saubi (Soriano, 
min 64), Navalon, Fernández, Lluch 
(Racano, min 34), Guillen (Ferrer, 
min 46), Torras, Vilar, Vila (Aguayo, 
min 70) i Canut. 

ÀRBITRE: Florencia Muñoz. T.G. a les locals Júlia Roca i a les visitants Guillen i 
Vilar (2, min 86). T.V. a Canut (min 37). 

GOLS: 0-1, Vilar, min 68 (xut creuat); 1-1, Soler, min 78 (sola davant la portera); 
2-1, Busquets, min 79 (contraatac des del lateral i empeny la pilota a dins 
la xarxa); 3-1, Soler, min 84 (supera la portera després de retallar diverses 
jugadores i marcar amb un xut ajustat al pal). 

El Vic Riuprimer REFO 
va dominar la primera part 
davant un equip que “ens ha 
deixat fer”, explicava Chris-
tian Donarie, entrenador 
del conjunt local, al final 
del partit: “Ens hem sentit 
còmodes i hem disposat 
d’accions”. Sobretot en els 
primers 20 minuts, quan van 
disposar de quatre ocasions 
clares, però les locals no van 
saber marcar. Núria Sala va 
disposar de l’acció de perill 

més bona pel Vic Riuprimer, 
però la pilota va sortir fre-
gant el pal després de supe-
rar la portera visitant. 

A la represa, tot i jugar 
amb superioritat numèri-
ca per una expulsió, el Vic 
Riuprimer va veure com el 
Pallejà marcava i es posava 
per davant en el marcador. 
El gol en contra va esperonar 
les locals i la reacció va ser 
immediata. Dels minuts ini-
cials de la segona part amb 
molts errors es va passar a 
un control i un domini clar 
del partit que es va traduir 
en gols. En menys de 10 
minuts van fer els tres gols 
que els acabarien donant 
la victòria. Núria Soler en 
dues ocasions i Busquets 
van firmar els tres gols, que 
haurien pogut ser més per-
què fins al final del partit 
les ocasions van ser moltes 
per a un equip que va acabar 
jugant amb dues jugadores 
més damunt del terreny de 
joc. 

Amb la victòria, el Vic 
Riuprimer REFO es col·loca 
cinquè amb 42 punts, a un 
del quart. 

PREFERENT FEMENÍ I JUVENIL NACIONAL

Derrota del Juvenil del Manlleu a 
Vila-seca i del femení a Vilafranca

Torna un renovat OlimpiVic
Vic Divendres va començar una nova edició de l’OlimpiVic, 
que l’Ajuntament ha reformulat i passa de ser d’una única 
jornada a 11 de diferents i sense retrobament de tots els 
participants de 6è de Primària per protocol Covid-19. La 
iniciativa pretén apropar l’esport i les pràctiques saludables 
als més joves i els permet provar diverses modalitats espor-
tives perquè triïn la que més els agrada i continuïn fent 
salut. Aquestes s’han coordinat a través de diferents enti-
tats esportives de la ciutat que hi aporten el coneixement 
més tècnic. La renovada edició també ha afegit nous esports 
i servirà de prova pilot de cara a l’Escola Multiesportiva 
Municipal a Secundària que s’engegarà el proper curs.

Vila-seca/Vilafranca del P.

EL 9 NOU

Amb la permanència asse-
gurada i després d’una set-
mana de descans, dissabte el 
Manlleu Juvenil va tornar a 
competir i ho va fer al camp 
del Vila-seca, cuer del grup, 
on va caure per 4 a 2. Amb 
moltes novetats a l’equip, 
donant descans a jugadors 
que durant la temporada han 
carregat molts minuts, el 
Manlleu es va veure sorprès 
per un conjunt local que a la 
mitja part guanyava per 2 a 0. 

A la represa, tot i els can-
vis, l’equip no va estar encer-
tat en la sortida i va encaixar 

dos gols més. Anguita va 
poder marcar el 4 a 1, però la 
diferència de gols era massa 
favorable per a un equip que 
es va tancar molt bé al dar-
rere i va impedir qualsevol 
tipus de reacció pels man-
lleuencs, que tot i així van 
poder marcar ja en el darrer 
minut el 4 a 2 definitiu. 

Amb la derrota, el Manlleu 
baixa de la segona a la ter-
cera posició amb 26 punts, 
superat per la Grama, que en 
suma 27, i l’Espanyol, que en 
té 33. En el darrer partit de 
la temporada jugarà contra el 
Prat a casa el 22 de maig. 

Qui tampoc va tornar amb 
cap punt va ser el Manlleu 

femení, que encadena tres 
derrotes consecutives a Pre-
ferent. Un cop més l’equip 
va notar les baixes i només 
va tenir un canvi en el par-
tit que el va enfrontar a la 
Fundació Esportiva Atlètic 
Vilafranca. El resultat final 
va ser de 2 a 1. El primer gol 
va arribar al quart d’hora 
de joc. El Manlleu va buscar 
l’empat, però no va estar 
encertat i a l’inici de la repre-
sa va arribar el segon. En 
el 58 Expósito va retallar la 
diferència, però tot i que ho 
van intentar les manlleuen-
ques no van tenir sort de cara 
a porteria. A la taula són dot-
zenes amb 14 punts. 

FEMENÍ PRIMERA NACIONAL. 
GRUP 3

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rLevante Las Planas ..26 19 4 3 74 23 61
 2.- St. Gabriel...................26 17 5 4 58 23 56
 3.- Balears ........................26 15 5 6 48 27 50
 4.- Son Sardina ................27 12 7 8 43 37 43
 5.- Vic Riuprimer ......... 26 12 6 8 44 40 42
 6.- Pardinyes ....................26 12 4 10 46 44 40
 7.- Europa ........................26 10 9 7 49 40 39
 8.- Riudoms .....................26 10 7 9 54 49 37
 9.- Huesca ........................26 10 5 11 37 40 35
 10.- Zaragoza B..................26 9 5 12 29 42 32
 11.- Igualada ......................26 7 9 10 47 53 30
 12.- qTerrassa ....................26 7 4 15 35 55 25
 13.- qGirona .......................25 6 5 14 27 48 23
 14.- qCollerense B .............26 3 6 17 36 61 15
 15.- qPallejà .......................26 2 7 17 24 69 13
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Voltregà 2

Eloy, Jordi (Alfredo, min 81), Bobi, 
Garrido, Font (Guillem, min 69), 
Icart (R. Gómez, min 56), Ginesta 
(Panadero, min 81), Gutiérrez, 
Berenguer, Crosas (Baró, min 69) i 
Miquel.

Borgonyà 0

Xesc (Guillem, min 23), David 
(Miquel Àngel, min 67), Aleix, Èric, 
Roger, Marco, Àlex, F. López, Rubén, 
Eloi i Cuevas.

ÀRBITRE: David Cortina.

GOLS: 1-0, Baró, min 71 (finalitza 
una jugada amb un xut creuat des de 
l’exterior de l’àrea que fa impossible 
l’aturada del porter); 2-0, Baró, min 
90 (remata amb el peu una centrada 
de córner en una de les últimes 
jugades del partit).

Un Voltregà 
resolutiu guanya  
i s’apropa al líder

Castellterçol 0

Delgado, Ever (Suriñach, min 54), 
Sala, Gaspar, Mata (Font, min 46), 
Ferrer, Díaz, López, Argelaguer, Serra 
i Castro.

St. Feliu de Codines 4

Comamala, Rodríguez (Posas, min 
60), Vallcorba (Verdúguez, min 70), 
Pujol, Marín, Calvo (Turón, min 79), 
Palau (Ivan, min 60), Castro, Cunill, 
Nortes i G. Garcia (Duarte, min 70).

ÀRBITRE: Marc Paul.

GOLS: 0-1, Castro, min 3 (marca de 
penal); 0-2, Cunill, min 9 (remata 
de cap a la sortida d’un córner); 0-3, 
Nortes, min 13 (marca al contraatac); 
0-4, G. Garcia, min 62 (aprofita el 
rebot d’un xut al pal per marcar).

El mal inici deixa el 
Castellterçol sense 
opcions

Taradell i Manlleu B es reparteixen els punts en un partit amb una part per a 
cadascú. Amb el punt, el Taradell es manté líder i el Manlleu, a la zona mitjana

Mantenir el primer lloc
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Telmo, autor del gol manlleuenc, controla la pilota davant el capità local Marc Font El jugador blanc-i-blau Oriol Vila va ser l’autor del primer gol del partit en finalitzar una gran jugada

Derrota ajustada 
de l’Aiguafreda  
a casa

Taradell 1

Genís, Isra, Trabal, Orriols (Cirera, 
min 75), Pau, Vila, Font (Sala, min 
80), Pladevall Puigdesens (Pedrón, 
min 69), Yaser (Èrik, min 63), Tisora i 
Pladevall Roma. 

Manlleu B 1

Oriol Bonet, Codinach, Mateu, 
Eduard Bonet, Telmo, Aguirre 
(Tordera, min 69), López (Blasi, 
min 59), Stephan, Oller (Marc, min 
69) Pelfort (García, min 59) i Ivan 
(Anglada, min 89). 

ÀRBITRE: Noureddine Benamar. T.G. als locals Font, Pladevall Roma, Yaser i 
Cirera i als visitants Eduard Bonet, Stephen, Aguirre i García.

GOLS: 1-0, Vila min 36 (retalla dins l’àrea, fa un barret i supera per baix el 
porter); 1-1, Telmo, min 73 (contraatac del Manlleu i remata dins de l’àrea 
petita). 

Taradell

Laia Miralpeix

Tot sembla indicar que 
Taradell, Voltregà i Pradenc 
es disputaran les primeres 
posicions del grup 5 de Ter-
cera Catalana. Són els tres 
equips que en les darreres 
jornades han encapçalat la 
classificació, però sembla 
que la pressió els pesi. Dis-
sabte, el Taradell va defen-
sar el primer lloc contra el 

Manlleu amb qui va acabar 
empatant a 1: “No m’agrada 
l’etiqueta de favorits, la Lliga 
està molt igualada i els par-
tits moltes vegades són molt 
igualats. Els equips et creen 
problemes i cada setmana és 
més complicat, si desconnec-
tes et pots acabar emportant 
un bon ensurt. Ningú et 
regala res”, assegurava el 
tècnic taradellenc, que amb 
ell al capdavant de l’equip, el 
conjunt blanc-i-blau ha fet 

El Moià fa fàcil  
la victòria del Seva

Pradenc i Roda es reparteixen 
els punts en un duel vibrant

TERCERA CATALANA

Aiguafreda 1

Rosell, Font, Clara, Vilalta (Munté, 
min 70), Colominas, R. Boix, Bach, 
Raulet (Prieto, min 53), Montes, 
Marsal (Genís, min 65) i Matas.

Olímpic La Garriga 2

Almeda, Calero (Abel, min 84), S. 
González, Palet, Riu, J. González, 
Fofana, Marcos, Pujals (Escudero, 
min 67), Aspa (Margalef, min 46) i 
Recio (Valdeneu, min 81).

ÀRBITRE: Carlos López. Va expulsar 
el local Genís (min 89) i el visitant 
Fofana (min 53).

GOLS: 0-1, Pujals, min 22; 1-1, Bach, 
min 37; 1-2, S. González, min 40.

Prats de Lluçanès

EL 9 NOU

Empat als últims instants del 
Pradenc a casa contra el Roda 
en un duel en què els locals 
van posar la insistència i els 

visitants l’efectivitat. El Pra-
denc va avançar-se, però la 
manca d’encert va permetre 
al Roda capgirar el marcador 
en una bona segona part. La 
reacció dels locals els va per-
metre salvar un punt.

Moià Després de fer qua-
tre concessions en defensa, 
el Moià va acabar perdent 

davant el Seva. Els locals, que 
tenien força baixes, van anar 
a remolc des del principi. J.R.

CE Moià 3

Martínez, Bermudo (Díaz, min 58), 
Bakary, J. Moral (Hurtado, min 76), 
Bilaly (López Sánchez, min 65); E. 
Moral, E. Colomé, López, Coll (Linue-
sa, min 65), Aniol, Coca (Crivillés, 
min 58).

UE Seva 4

Gibert, Jordà, Verdaguer (H. Lorente, 
min 58), Quintana (Bourass, min 73), 
J. Lorente, Bou, Tortadès (Bouharou, 
min 73), Vivas, M. Lorente (Oriol, 
min 82), Òscar (Morera, min 82), 
Coronado.

ÀRBITRE: Peig Mallol. Bé. Va ensenyar targeta groga al local Martínez i als 
visitants Jordà i J. Lorente.

GOLS: 0-1, Coronado, min 6 (el jugador s’aprofita d’un error defensiu per 
marcar des del balcó de l’àrea); 1-1, E. Moral, min 9 (golàs d’esperó que 
descol·loca el porter visitant); 1-2, Coronado (p.), min 35 (la defensa falla i el 
porter es veu obligat a fer caure Coronado); 2-2 E. Colomé, min 50 (xut ajustat 
d’Eloi Colomé a passada d’Eloi Moral); 2-3,  Coronado, min 53 (marca a plaer en 
rebre una passada equivocada local); 3-3, Hurtado, min 85 (remata la centrada-
xut d’Eloi Moral); 3-4, H. Lorente, min. 90 (nova pífia defensiva que es culmina 
amb la passada de la mort).

Pradenc 3

Cañero, Codina, Roma (Prats, min 
71), Soler (Berengueras, min 77, 
Vidal, min 81), Crespo, Bou (Nualart, 
min 77), Trulls, Bartrons, Vila, Ribera 
(Martín, min 71) i Font.

Roda 3

Sergi, Nico, Vidrier, Said, Guix, Sala 
(Aleix, min 20), Quintana (Miquel, 
min 60), Fabregó, Arteaga (Biel, 
min 81), Bright (González, min 72) i 
Serrallonga.

ÀRBITRE: Alexandru Navrapescu. Va amonestar amb targeta groga els visitants 
Fabregó, Serrallonga i Arteaga.

GOLS: 1-0, Roma, min 7 (xuta des de la frontal de l’àrea i l’envia a l’escaire); 
1-1, Serrallonga, min 10 (xuta des del vèrtex de l’àrea); 1-2, Serrallonga, min 58 
(marca de penal); 1-3, Bright, min 64 (jugada des de la banda dreta que finalitza 
amb un xut potent); 2-3, Soler, min 71 (xuta des de fora de l’àrea i col·locat a 
l’escaire); 3-3, Trulls, min 90 (remata de cap un córner).
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El jugador blanc-i-blau Oriol Vila va ser l’autor del primer gol del partit en finalitzar una gran jugada

Sant Vicenç 2

Trias, Martí, Pau (Álvarez, min 72), 
Biel, Arnau (Aleix, min 45), Ernest, 
Piella, Genis, Makan (Capdevila, min 
63), J. Codinach (Faja, min 77), Oliva 
(M. Codinach, min 59). 

Llorençà 1

Zamouri, Adrià, Gerard, Oliveras 
(Molina, 81), Del Valle, Ambrós, 
Saavedra (Jordi, min 59), David, Nil, 
Bayan, David.

ÀRBITRE: David Cardona. Va 
ensenyar targeta groga al local Piella 
i als visitants David i Gerard.

GOLS: 1-0, Baena, min 52 (remata 
de cap un córner); 1-1, Jordi, min 66 
(finalitza un contraatac per banda 
dreta); 2-1, Faja, min 81 (remata de 
cap un córner). 

reny de joc, però a poc a poc 
l’ofensivitat local es va anar 
apagant.

A partir del minut 60 
el Manlleu es va fer amo 
i senyor del partit. El 
Taradell perdia la pilota 
fàcilment i en atac no tro-
bava les triangulacions 
necessàries per arribar amb 
comoditat a la porteria 
d’Oriol Bonet. Telmo, al 
minut 66, va donar el pri-
mer avís i va fer lluir Genís 
amb una gran aturada. El 
porter taradellenc, però, no 
va poder fer res per evitar el 
gol de l’empat, al minut 73. 
Van ser els pitjors minuts 
d’un Taradell i els millors 
per a un Manlleu que amb 
el partit trencat es va llan-
çar a la porteria de Genís. 
En el minut 89 Eduard 
Bonet amb un llançament 
que es va estavellar al pal 
va estar a punt de donar la 
victòria al conjunt manlle-
uenc. Després de l’ensurt, 
però, va ser el Taradell qui 
va disposar d’una darrera 
acció. Una falta lateral que 
Pau Sanmartín no va poder 
aprofitar. 

L’empat no es va moure i 
va ser un resultat just des-
prés d’un partit amb una 
part per a cada equip. Un 
punt que permet al Manlleu 
mantenir-se a la zona mit-
jana amb 11 punts, mentre 
que el Taradell, tot i l’em-
pat, es manté primer amb 
22 punts. Per darrere seu hi 
ha el Voltregà amb 21, men-
tre que el Pradenc és tercer 
amb 20. 

Victòria del Sant Vicenç amb 
un gol del porter suplent

Abadessenc 2

Jaume (Adrià, min 81), Alcobet 
(Argelagués, min 45), Arxé, Mora 
(Cabanas, min 68), Isma, Dani, Aleix, 
Àlex, Ramos (Planella, min 72), 
Barnadas i Ochoteco.

Fontcoberta 0

Ferran, Sucarrats, Pujolras, Issa 
(Conde, min 45), Ruvirola, Hipólito, 
Alsina (Adrià, min 45), Kuhn, Turró, 
Bayot i Pau (Xavier, min 59).

ÀRBITRE: Manel Guerra. Va expulsar 
els visitants Sucarrats (min 19) i 
Adrià (min 87).

GOLS: 1-0, Turró, min 81 (es marca 
un autogol en una jugada amb 
passada enrere des de la línia de 
fons); 2-0, Àlex, min 89 (marca en 
un mà a mà amb el porter des de la 
frontal de l’àrea).

La paciència  
dona la victòria  
a l’Abadessenc

Les Preses 1

Sacrest, Colomer, Gelis, Expósito, 
Presta, Romero (Moreno, min 79), 
Roura, Pagès (Capdevila, min 66, 
Fernández, min 87), Duran, Sánchez i 
Morchón (Casas, min 53).

Campdevànol 1

Sellas, Montón, Viñas, Sinu (Alcalde, 
min 60), Reyes (Èric, min 66), Marcé, 
Maideu, Sánchez, Ernest (Carlos, min 
87), Munell (Gil, min 87) i Cristian.

ÀRBITRE: Aaron Moya. Va ensenyar 
targeta groga al visitant Sinu.

GOLS: 0-1, Marcé, min 80 (remata 
de cap una centrada en una jugada 
de combinació); 1-1, Colomer, min 
90 (remata de cap una falta lateral a 
l’última jugada de partit).

Al Campdevànol  
se li escapen els 
tres puntsgrans campanyes. No amaga 

que “per treball i amb ganes 
ho intentarem”, però assegu-
ra que “encara queda molt i 
queda molta feina per fer”. 

El Taradell ho tenia tot 
per sumar una nova victò-
ria davant un Manlleu que 
arribava a la Roureda amb 
una dinàmica negativa, i tot 
i que no va poder guanyar i 
encarrilen cinc partits sense 
vèncer van poder trencar la 
dinàmica de dues derrotes 
consecutives.

A la primera part el partit 
no va anar bé pel conjunt 
d’Eduard Fortet. El Taradell 
va sortir millor, va disposar 
de les millors ocasions i amb 
el gol que va marcar Vila al 
minut 35 s’encarrilava un 
partit i es refermava el pri-

mer lloc. Amb el gol a favor, 
però, van arribar els nervis 
pel Taradell. La pressió de 
ser a dalt i la necessitat de 
sumar per no perdre el lide-
ratge van passar factura a 
un Taradell que sobretot a 
la segona part es va veure 
sorprès per un gran Manlleu. 
El conjunt groc-i-vermell va 
fer un pas endavant al segon 
temps. 

Tot i així, les primeres 
ocasions de la segona part 
van ser pel Taradell mitjan-
çant Pladevall Puigdesens, 
que amb tres xuts exteriors 
–entre ells un pal– va estar 
a punt de marcar el segon. 
Erik González, el golejador 
del Taradell d’aquesta tem-
porada, va estar a punt de 
marcar només entrar al ter-

Sant Vicenç de Torelló 

Faja, porter suplent, es va 
convertir en l’heroi del par-
tit quan va sortir als minuts 
finals per la lesió d’un com-
pany i va marcar el gol de la 
victòria. Els dos conjunts, 
empatats a la part baixa de la 
taula, necessitaven els tres 
punts per no despenjar-se i 
van viure un partit de nervis 
i imprecisions fins al xiulet 
final del àrbitre. Després 
d’una primera part sense 
gols, al segon temps els dos 
equips es van obrir i van tro-
bar més espais per on pene-
trar. Durant tot el partit els 
locals van intentar crear des 
de darrere mentre que els 
visitants van abusar d’un joc 
més directe. J.V.

QUARTA CATALANA
El Folgueroles i el 
Taradell B, líders 
indiscutibles
Vic El Folgueroles segueix 
intractable al capdavant del 
grup 3 amb 21 punts després 
de golejar el Santa Eugènia 
B aquest cap de setmana per 
4 a 0. La segona posició ha 
passat a mans del Voltregà, 
que va guanyar el Torelló per 
1 a 5. Al grup 4, el Taradell B 
va guanyar per 3 a 4 el Figaró 
i obre distàncies al capdavant 
de la classificació amb 18 
punts, 5 més que el Caldes 
de Montbui, que descansa-
va aquest cap de setmana. 
El Sant Miquel de Balenyà, 
amb una golejada per 3 a 0 
al Collsuspina, puja fins a la 
cinquena plaça. En el grup 
27, el Ripoll descansava. 

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

EL9NOU.CAT

El Tona esvaeix la remuntada 
d’un Centelles lluitador

Centelles

EL 9 NOU

Victòria clara del Tona des-
prés d’encarrilar el partit a 

la primera part. El Centelles 
no es va arronsar i va posar 
els tonencs contra les cordes, 
però a l’equador del segon 
temps va arribar la sentència.

Centelles 2

Boix, Soufyane, Girbau, Marc, César, 
Arisa, Ignasi, Ferran (Aitor, min 80), 
Oriol (Yasir, min 45), Pla i Sergi.

Tona B 4

Pol, Fuentes (Ibai, min 51), Bargalló 
(Esturi, min 56), Bayés, Rosales 
(Aleix, min 74), M. Pujol, Mendo, 
Abel (Codina, min 56), Gerard, 
Cabani (Carandell, min 74) i X. Pujol.

ÀRBITRE: Marc Ruldua. Regular. Va amonestar amb targeta groga els locals 
Arisa, Girbau i Boix i els visitants Gerard, Ibai, Aleix i Mendo.

GOLS: 0-1, Abel, min 9 (finalitza una passada en profunditat a l’esquena de la 
defensa); 0-2, Mendo, min 34 (remata sol dins l’àrea una centrada); 0-3, Abel, 
min 35 (marca en un cara a cara amb el porter després d’una passada a l’esquena 
de la defensa); 1-3, César, min 44 (finalitza una jugada per la banda amb un 
xut creuat); 2-3, Soufyane, min 54 (remata de cap una centrada des de la banda 
dreta): 2-4, Mendo, min 69 (remata una centrada en un contraatac).

Futbol

TERCERA CATALANA. GRUP 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTaradell ....................10 7 1 2 21 9 22
 2.- Voltregà ......................10 7 0 3 21 10 21
 3.- Pradenc .........................9 6 2 1 18 9 20
 4.- Tona B .........................10 5 2 3 22 22 17
 5.- Centelles ......................8 5 1 2 18 13 16
 6.- St. Feliu de Codines ....9 5 1 3 21 19 16
 7.- Moià ..............................8 4 2 2 17 11 14
 8.- Olímpic La Garriga ......8 4 2 2 11 7 14
 9.- Sta. Eugènia .................8 4 1 3 18 17 13
 10.- Manlleu B ...................10 2 5 3 15 15 11
 11.- Roda de Ter ................10 3 2 5 20 26 11
 12.- Aiguafreda ...................9 2 2 5 16 20 8
 13.- Seva ...............................8 2 2 4 8 14 8
 14.- Borgonyà ......................9 2 2 5 10 19 8
 15.- sSt. Vicenç ....................9 2 1 6 8 12 7
 16.- qLlorençà ......................9 1 1 7 16 24 4
 17.- qCastellterçol ..............8 0 3 5 12 25 3

GRUP 18

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pUnió Girona .............10 7 2 1 31 11 23
 2.- Fornells .........................9 5 4 0 16 6 19
 3.- EF Garrotxa ................10 5 4 1 16 11 19
 4.- Fontcoberta ..................9 5 2 2 16 13 17
 5.- Abadessenc .............. 10 5 2 3 16 15 17
 6.- St. Privat d’en Bas .......9 4 3 2 21 11 15
 7.- Les Preses ...................10 3 6 1 16 11 15
 8.- St. Roc Olot ................10 5 0 5 17 17 15
 9.- Sta. Pau .........................9 4 0 5 19 23 12
 10.- St. Ponç At. ...................8 3 2 3 17 16 11
 11.- Campdevànol ............ 9 3 2 4 17 17 11
 12.- EF Gironès-Sàbat .........9 2 3 4 17 20 9
 13.- Les Planes.....................9 2 3 4 14 19 9
 14.- Banyoles At. ...............10 2 3 5 13 21 9
 15.- Vilablareix ....................9 1 5 3 10 16 8
 16.- Hostoles......................10 1 3 6 11 22 6
 17.- qCellera ........................9 1 2 6 7 20 5
 18.- qSt. Gregori ..................7 0 4 3 7 12 4

p Ocupa plaça d’ascens
r Ocupa plaça de promoció d’ascens
s Ocupa plaça de promoció per la 
permanència
q Ocupa plaça de descens
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BÀSQUET 1a CATALANA

CB Vic-UVic 2, 72 
Ceset, 70

Vic Victòria amb gust agre-
dolç del Vic a casa davant 
el Ceset. La primera part de 
l’enfrontament va dominar-
la el Vic amb un ritme de 
joc alt i amb encert des de la 
línia exterior, que els va per-
metre marxar al descans amb 
avantatge. El domini dels 
visitants en el segon temps, 
els va fer arribar als instants 
finals amb un resultat ajus-
tat. Malgrat la victòria, els 
vigatans no van poder capgi-
rar l’average.

CB Vic-UVic 2: Ferran (8), 
Subiranas (13), Theo (17), 
Montserrat (3), Boix (3), 
Ernest (5), Gerard (2), Pere 
(3), Gil (5), Nil (10), Genís 
(3).

BÀSQUET 2a CATALANA

Santa Eugènia, 60 
Santpedor, 66
Santa Eugènia de Berga 

Derrota del Santa Eugènia a 
casa contra el Santpedor. El 
Santa Eugènia no va acon-
seguir entrar amb ritme al 
partit i va arribar amb un 
desavantatge de 10 punts al 
final del primer quart. En el 
segon, els locals van reacci-
onar i van arribar al descans 
amb un desavantatge de 
quatre punts. A la represa, 
el matx va seguir la matei-
xa línia del primer temps. 
El Santa Eugènia, malgrat 
intentar-ho, no va aconseguir 
capgirar la situació.

Santa Eugènia: Lluc (6), 
Guillem, Eduard (2), Comas 
(13), Parareda (11), Rovira 
(2), Camprubí (4), Gil (10), 
Gerard (8), Armenteras (2).

BÀSQUET 1a CAT. FEMENÍ

GEiEG, 58  
Femení Osona, 49
Girona Derrota a la pròrroga 
del Femení Osona a Girona. 
El bon inici de les osonen-
ques va permetre que mar-
xessin a la mitja part amb un 
resultat favorable de 21 a 32. 
La manca d’encert en el ter-
cer quart va permetre a les 
gironines retallar distàncies 
per arribar a un tram final de 
partit igualat. Amb empat a 
47, el partit va anar a la pròr-
roga. La pressió defensiva 
local va ser decisiva i va aca-
bar derrotat en un partit on 
van fer mèrits suficients per 
emportar-se la victòria.

Femení Osona: Laia P. 
(3), Aina, Laura (3), Berta 
G., Itziar, Laia G. (8), Laia S. 
(13), Elisenda (2), Berta M. 
(6), Judit (12), Marta (2).

BÀSQUET 2a CAT. FEMENÍ

Tona, 53  
Mataró B, 60
Tona Derrota del Tona als 
últims instants. El conjunt 
tonenc va entrar millor en 
el partit i va marxar amb un 
avantatge de 4 punts al des-
cans, malgrat el desencert 
dels dos equips. A la represa, 
els dos conjunts van aug-
mentar el ritme, però va ser 
el conjunt mataroní el que 
va obtenir un bon encert. El 
Tona encarava l’últim quart 
amb un desavantatge de 10 
punts que va anar reduint i, 
a quatre minuts del final, el 
partit estava empatat. Tot i 
remuntar, la victòria se’ls va 
escapar en els instants finals.

Tona: Aina (5), Ausió (2), 
Judit (26), Armengol, Júlia 
(2), Laia (1), Pratdesaba (2), 
Cristina, Ivet (11), Vilar (4).

RUGBI DIVISIÓ D’HONOR

Osona-Ripollès, 14 
Gòtics, 29
Vic Derrota dels Crancs-
Ripollès contra el Gòtic B 
a casa. La primera marca 
dels Gòtics va afectar aními-
cament els locals, que van 
aguantar l’envestida dels 
Gòtics. El partit va marxar 
a la mitja part amb un 0 a 
17 a favor dels visitants. A 
la segona meitat, els Crancs 
van dominar les touches i 
van aconseguir aguantar les 
melés dels Gòtics. El resultat 
final va ser de 14 a 29.   

Osona-Ripollès: Nautilus, 
Cuixes, Toni, Prieto, Coll, 
Raül, Andrés, Dofi, Willow, 
Arnau D, Parcal, Arnau C, 
Medir, Miki, Madro. També 
Isma, Toxo, Jep, Trox, Peri-
cas, Butanito, Fernando, Bor-
ja, Alba i Superdrinker.
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La prova va generar un gran ambient ciclista a la zona esportiva de Vic

El Jufré Vic-ETB venç 
per equips a casa
Domina a la Copa Catalunya Infantil BTT

Vic

EL 9 NOU

Les categories de promoció 
del ciclisme català tenien 
aquest diumenge una cita a la 
zona esportiva de Vic, on es 
disputava la tercera edició de 
la Copa Catalunya Infantil de 
BTT. La cita, ja consolidada 
en el calendari de la Federa-
ció Catalana de Ciclisme, era 
la cinquena prova de la tem-
porada puntuable per la Copa 
Catalunya i va ser la que més 
participants ha aplegat fins 
ara, amb un total de 264. 
“Estem molt contents de com 
ha anat tot. És una cita que 
ens fa molta il·lusió perquè 
per a molts nens de l’escola 
és la primera experiència 
competitiva”, destacava Josep 
Jufré, el director del Jufré 

Vic-ETB, organitzador de la 
prova vigatana, que agraïa 
l’ajuda del CN Vic-ETB, la 
Federació i l’Ajuntament. 

Per a aquesta ocasió es 
van preparar dos circuits: 
un d’un quilòmetre per a 
les categories Prebenjamí i 
Benjamí, i un altre de més 
llarg i elaborat de 2,5 qui-
lòmetres per a la resta de 
categories més grans, els de 
Principiant, Aleví i Infantil. 
Els participants locals, molt 
nombrosos en totes les cate-
gories, arribant als 84, van 
fer bones actuacions, fet que 
va permetre al Jufré Vic-ETB 
ser el primer per equips en 
Infantil, Aleví i Principiant 
i segon en Benjamí i Preben-
jamí. A la categoria dels més 
grans els vencedors van ser 
Marc Pujol (CC Baix Ter) i 

Laia Galbany (UC Les Fran-
queses), mentre que en Aleví 
i Principiant la victòria va 
ser dels representants del 
Jufré Vic ETB Santi Vall i 
Marc Danti, respectivament. 
Els van acompanyar com a 

primeres Laia Rodríguez (La 
Torreta) en Aleví i Laia Bra-
gulat (BTT Fornells) en Prin-
cipiant. Els guanyadors en 
Benjamí van ser Martí Garcia 
(Infantil Olot) i Mar Surrell 
(CC Baix Ter), mentre que en 

Prebenjamí es van imposar 
Pol Rosillo (CC Vilajuïga) i 
Ona Reixach (Sant Gregori). 
En aquesta última categoria, 
també va pujar al podi Jana 
Estany (Jufré Vic ETB) com a 
tercera. 

Resultats i classificacions 

Bàsquet

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

CB Vic-UVic 2, 72 - Ceset, 70
Descansa: St. Narcís, Salt

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Ceset .................................4 3 1 285 251 7
 2.- CB Vic-UVic 2 ................ 4 3 1 266 255 7
 3.- St. Narcís ..........................4 1 3 239 265 5
 4.- Salt ....................................4 1 3 235 254 5

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Sta. Eugènia, 60 - Santpedor, 66
Descansa: Tona, Torelló

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Torelló ........................... 4 3 1 259 258 7
 2.- Sta. Eugènia ................... 4 2 2 256 253 6
 3.- Santpedor .........................2 1 1 130 126 3
 4.- Tona ............................... 2 0 2 128 136 2

TERCERA CATALANA. GRUP 
10A

Palafolls, 73 - Guíxols, 76
Calella, 68 - Tona B, 38
Descansa: CB Vic-UVic 3

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Calella ...............................6 6 0 501 343 12
 2.- CB Vic-UVic 3 ................ 4 4 0 299 233 8
 3.- Guíxols ..............................6 2 4 390 424 8
 4.- Tona B ............................ 4 0 4 226 320 4
 5.- Palafolls ............................4 0 4 240 336 4

SOTS-25 A. GRUP 3A

Vilatorrada, 64 - Puig-reig, 58
Roda, 45 - Esparreguera, 66
St. Jordi, 72 - St. Pere, 81

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Pere..............................6 6 0 381 325 12
 2.- Esparreguera ....................5 4 1 373 267 9
 3.- St. Jordi .............................6 3 3 411 406 9
 4.- Vilatorrada .......................5 4 1 321 258 9
 5.- Roda ............................... 6 0 6 267 427 6
 6.- Puig-reig ...........................6 0 6 313 383 6

SOTS-25 B. GRUP 4A

Canovelles - St. Nicolau, ajornat
Manlleu, 49 - Parets, 59
L’Ametlla, 68 - Tona, 31

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- L’Ametlla ..........................6 4 2 347 273 10
 2.- Manlleu ......................... 6 3 3 384 390 9
 3.- Parets ................................6 2 4 320 370 8
 4.- St. Nicolau ........................4 4 0 292 169 8
 5.- Canovelles ........................4 3 1 296 199 7
 6.- Tona ............................... 6 0 6 252 490 6

SOTS-21 NIVELL A1. GRUP 1B

Montgat, 51 - Les Franqueses, 56
Caldes, 42 - Minguella, 39
Descansa: Tona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Caldes ...............................6 6 0 403 238 12
 2.- Minguella .........................6 3 3 298 292 9
 3.- Montgat ............................4 2 2 226 197 6
 4.- Les Franqueses ................4 1 3 197 277 5
 5.- Tona ............................... 4 0 4 149 269 4

SOTS-21 NIVELL B. GRUP 3

Teia, 55 - CB Vic-UVic , 45
Gramenet, 47 - St. Cugat, 42
Descansa: Mas de St. Lleï

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic  .................. 6 4 2 338 303 10
 2.- Teia ...................................4 4 0 265 224 8
 3.- Gramenet..........................6 2 4 299 325 8
 4.- Mas de St. Lleï .................4 2 2 236 255 6
 5.- St. Cugat ...........................4 0 4 169 200 4

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1A

GEiEG Unigirona, 58 - Femení Osona, 49
Cassanenc, 84 - Fontajau, 33
Descansa: Argentona

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cassanenc .........................6 6 0 397 269 12
 2.- Argentona ........................4 3 1 217 194 7
 3.- Femení Osona ............... 6 1 5 326 366 7
 4.- Fontajau............................4 1 3 158 246 5
 5.- GEiEG Unigirona .............4 1 3 212 235 5

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 3B

Premià, 41 - Vilassar de Dalt, 47
Tona, 53 - Mataró B, 60
Granollers 2, 54 - Neus, 35

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vilassar de Dalt ...............6 4 2 342 287 10
 2.- Granollers 2......................5 5 0 283 191 10
 3.- Neus ..................................6 3 3 271 312 9
 4.- Premià ..............................5 2 3 259 295 7
 5.- Mataró B ...........................5 1 4 238 267 6
 6.- Tona ............................... 5 1 4 262 303 6

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 1B

Parets, 51 - Les Franqueses, 46
Canovelles, 51 - St. Celoni, 34
Roda, 19 - Manlleu, 79

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Canovelles ........................6 4 2 296 266 10
 2.- St. Celoni ..........................6 4 2 351 307 10
 3.- Parets ................................5 4 1 267 240 9
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	 4.-	Les	Franqueses	................6	 2	 4	 295	 289	 8
	 5.-	Manlleu	......................... 5	 2	 3	 271	 292	 7
	 6.-	Roda	............................... 6	 1	 5	 279	 365	 7

FEMENÍ SOTS 25. GRUP 4B

Femení	Osona	C	-	Montgat,	sr.
Bufalà,	36	-	Gramenet,	86
Canet,	51	-	Lliçà	de	Vall,	45

Equips	.................................	PJ	 	PG	 	PP	 	PF	 	PC	 	Pt.
	 1.-	Gramenet..........................6	 6	 0	 399	 221	 12
	 2.-	Montgat	............................6	 5	 1	 409	 279	 11
	 3.-	Canet	.................................7	 3	 4	 340	 390	 10
	 4.-	Lliçà	de	Vall......................6	 2	 4	 294	 313	 8
	 5.-	Femení	Osona	C	............ 5	 2	 3	 255	 282	 7
	 6.-	Bufalà	................................6	 0	 6	 228	 440	 6

Futbol

QUARTA CATALANA. GRUP 3

Torelló	B,	1	-	Voltregà	B,	5
Vinyoles	-	Riudeperes	B,	ajornat
Folgueroles,	4	-	Sta.	Eugènia	B,	0
Calldetenes,	2	-	La	Gleva,	0
Santperenca,	1	-	Vic	Riuprimer	B,	0
Descansa:	Corcó,	Cantonigròs

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFolgueroles	................7	 7	 0	 0	 20	 3	 21
	 2.-	Voltregà	B.....................7	 3	 3	 1	 19	 13	 12
	 3.-	Vinyoles	........................6	 3	 2	 1	 10	 8	 11
	 4.-	Torelló	B	.......................7	 3	 1	 3	 16	 17	 10
	 5.-	Santperenca	.................6	 3	 1	 2	 10	 11	 10
	 6.-	Calldetenes	..................5	 2	 2	 1	 8	 7	 8
	 7.-	Sta.	Eugènia	B	..............5	 2	 1	 2	 5	 7	 7
	 8.-	Corcó	.............................7	 2	 1	 4	 12	 15	 7
	 9.-	Cantonigròs	.................7	 1	 2	 4	 13	 20	 5
	10.-	La	Gleva	........................6	 1	 1	 4	 8	 11	 4
	11.-	Vic	Riuprimer	B...........6	 1	 1	 4	 4	 9	 4
	12.-	Riudeperes	B	................5	 0	 3	 2	 5	 9	 3

GRUP 4

St.	Julià	B,	2	-	Viladrau,	1
Figaró,	3	-	Taradell	B,	4
OAR	Vic	B,	0	-	Riudeperes,	0	(s.a.)
St.	Miquel	Balenyà,	3	-	Collsuspina,	0
Descansa:	Ol.	La	Garriga	B,	Gurb	B,	Caldes	
Montbui	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pTaradell	B	...................6	 6	 0	 0	 24	 11	 18
	 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.-	St.	Miquel	Balenyà	......4	 2	 1	 1	 9	 4	 7
	 6.-	OAR	Vic	B.....................5	 2	 0	 3	 14	 11	 6
	 7.-	Collsuspina	..................5	 2	 0	 3	 9	 14	 6
	 8.-	Ol.	La	Garriga	B	...........4	 1	 0	 3	 6	 9	 3
	 9.-	Figaró	............................5	 1	 0	 4	 6	 10	 3
	10.-	St.	Julià	B	......................4	 1	 0	 3	 5	 9	 3
	11.-	Viladrau	........................6	 1	 0	 5	 9	 26	 3

GRUP 27

Serinyà	-	Les	Preses	B,	ajornat
Castellfollit,	1	-	Montagut,	2
Vall	d’en	Bas	-	Palamós	B,	ajornat
Jov.	St.	Pere	Màrtir	-	La	Canya,	ajornat
Osor,	6	-	Maia,	2
Descansa:	Cornellà	Terri,	Ripoll,	Flaçà	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCornellà	Terri	............7	 6	 1	 0	 28	 3	 19
	 2.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......7	 5	 1	 1	 19	 7	 16
	 3.-	Castellfollit	..................9	 4	 2	 3	 21	 12	 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	...............................6	 3	 2	 1	 17	 11	 11
	 8.-	Montagut	.....................5	 1	 3	 1	 10	 12	 6
	 9.-	Vall	d’en	Bas	.................6	 2	 0	 4	 13	 19	 6
	10.-	Serinyà	..........................4	 1	 1	 2	 5	 6	 4
	11.-	Palamós	B	.....................6	 0	 0	 6	 2	 21	 0
	12.-	Flaçà	B...........................5	 0	 0	 5	 10	 35	 0
	13.-	Maia	..............................6	 0	 0	 6	 3	 29	 0

JUVENIL LLIGA NACIONAL. 
SEGONA FASE. GRUP D

Prat,	1	-	UB	Jabac	Terrassa	B,	0
La	Floresta,	2	-	Mercantil,	1
Gim.	Tarragona	B,	0	-	Espanyol,	3
Sants,	0	-	Grama,	2
Vilaseca,	4	-	Manlleu,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Espanyol	.......................4	 4	 0	 0	 13	 2	 12
	 2.-	Grama	...........................4	 3	 0	 1	 11	 4	 9
	 3.-	Manlleu	..................... 4	 3	 0	 1	 11	 6	 9
	 4.-	Mercantil	......................4	 2	 0	 2	 6	 6	 6
	 5.-	La	Floresta....................4	 2	 0	 2	 6	 7	 6
	 6.-	Prat	................................4	 2	 0	 2	 4	 9	 6
	 7.-	Vilaseca	........................4	 1	 1	 2	 5	 6	 4
	 8.-	UB	Jabac	Terrassa	B	....4	 1	 1	 2	 2	 5	 4
	 9.-	Sants	.............................4	 1	 0	 3	 6	 9	 3
	10.-	Gim.	Tarragona	B	........4	 0	 0	 4	 2	 12	 0

JUVENIL PREFERENT. GRUP 2

Llagostera	B,	5	-	Palamós,	2
St.	Celoni,	1	-	EF	Gironès-Sàbat,	1
Vic	Riuprimer,	1	-	Quart	,	2

Fornells,	6	-	Figueres,	1
Olot,	3	-	Granollers,	2
Manresa,	2	-	Mollet,	1
Banyoles,	0	-	Vilassar	Mar,	3
Girona	C,	0	-	Parets,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pParets	........................11	 6	 3	 2	 17	 7	 21
	 2.-	Granollers...................11	 6	 2	 3	 27	 12	 20
	 3.-	Olot	.............................11	 5	 5	 1	 21	 13	 20
	 4.-	Fornells	.......................11	 6	 1	 4	 23	 18	 19
	 5.-	Llagostera	B	...............10	 5	 3	 2	 19	 16	 18
	 6.-	Quart		..........................11	 5	 3	 3	 18	 15	 18
	 7.-	Vilassar	Mar	...............10	 5	 2	 3	 12	 9	 17
	 8.-	Girona	C	.....................10	 4	 3	 3	 14	 11	 15
	 9.-	EF	Gironès-Sàbat	.......11	 3	 6	 2	 14	 15	 15
	10.-	St.	Celoni	....................11	 3	 5	 3	 18	 18	 14
	11.-	Palamós	......................11	 4	 2	 5	 22	 28	 14
	12.-	Manresa	......................11	 3	 4	 4	 13	 14	 13
	13.-	qMollet	.......................11	 3	 2	 6	 22	 22	 11
	14.-	qVic	Riuprimer	....... 11	 2	 3	 6	 14	 20	 9
	15.-	qBanyoles	...................10	 2	 0	 8	 10	 27	 6
	16.-	qFigueres	....................11	 2	 0	 9	 12	 31	 6

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pLes	Franqueses	..........7	 6	 1	 0	 20	 7	 19
	 2.-	Granollers	C	.................7	 6	 1	 0	 19	 7	 19
	 3.-	Parets	B	.........................7	 5	 0	 2	 32	 11	 15
	 4.-	Caldes	Montbui	...........8	 5	 0	 3	 23	 19	 15
	 5.-	Cardedeu	......................6	 4	 2	 0	 14	 4	 14
	 6.-	Vic	Riuprimer	B	........ 7	 4	 0	 3	 16	 13	 12
	 7.-	Voltregà	..................... 6	 3	 1	 2	 15	 11	 10
	 8.-	Torelló	....................... 5	 3	 0	 2	 15	 11	 9
	 9.-	Unif.	Sta.	Perpètua......7	 3	 0	 4	 15	 22	 9
	10.-	Ol.	La	Garriga...............7	 2	 0	 5	 16	 14	 6
	11.-	Ol.	Can	Fatjo	................5	 2	 0	 3	 12	 16	 6
	12.-	qFUE	Vic	.................... 6	 2	 0	 4	 8	 15	 6
	13.-	qCanovelles	..................6	 1	 1	 4	 10	 15	 4
	14.-	qLliçà	d’Amunt	............7	 0	 0	 7	 4	 26	 0
	15.-	qLlerona	.......................7	 0	 0	 7	 3	 31	 0

GRUP 13

Celrà,	2	-	EF	Baix	Ter,	4
Begur,	2	-	Les	Preses,	1
Peralada,	7	-	Gironès-Sàbat	B,	2
Banyoles	At.,	0	-	FUE	Olot,	5
Roses,	3	-	EF	Bosc	de	Tosca,	2
Vall	del	Ter,	4	-	Porqueres,	1
Bisbalenc	At.,	4	-	L’Escala,	2
Descansa:	Figueres	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFUE	Olot	....................7	 6	 1	 0	 22	 9	 19
	 2.-	Peralada	........................7	 6	 0	 1	 30	 10	 18
	 3.-	Roses	.............................8	 4	 3	 1	 16	 9	 15
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........8	 4	 2	 2	 19	 15	 14
	 5.-	Begur	............................6	 4	 1	 1	 16	 9	 13
	 6.-	L’Escala	.........................7	 4	 1	 2	 15	 8	 13
	 7.-	Bisbalenc	At.	................7	 3	 1	 3	 19	 16	 10
	 8.-	Vall	del	Ter	................ 7	 2	 4	 1	 13	 10	 10
	 9.-	Figueres	C	....................6	 3	 1	 2	 10	 7	 10
	10.-	Banyoles	At.	.................7	 2	 1	 4	 10	 15	 7
	11.-	EF	Baix	Ter	...................6	 2	 0	 4	 10	 14	 6
	12.-	qCelrà............................7	 2	 0	 5	 13	 25	 6
	13.-	qGironès-Sàbat	B	.........8	 1	 2	 5	 11	 28	 5
	14.-	qLes	Preses	...................8	 1	 1	 6	 6	 18	 4
	15.-	qPorqueres	...................7	 0	 0	 7	 8	 25	 0

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 3

Santjoanen,	4	-	Les	Planes,	2
Jov.	St.	Pere	Màrtir,	3	-	Vilablareix	C,	2
EF	Bosc	de	Tosca	B,	0	-	EF	Ripollès,	2
Olot	At.	-	Montagut,	ajornat
Les	Preses	B,	1	-	Banyoles	B,	2
Besalú,	3	-	La	Canya,	3
Torelló	B,	8	-	Vall	d’en	Bas,	0
Descansa:	Vall	del	Ter	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pEF	Ripollès	............... 7	 6	 0	 1	 23	 8	 18
	 2.-	Montagut	.....................6	 5	 1	 0	 21	 6	 16
	 3.-	Torelló	B	.................... 6	 4	 2	 0	 21	 4	 14
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......7	 4	 1	 2	 17	 12	 13
	 5.-	Olot	At.	.........................7	 3	 3	 1	 21	 9	 12
	 6.-	Santjoanen	...................6	 3	 2	 1	 16	 13	 11
	 7.-	La	Canya	.......................5	 2	 3	 0	 16	 8	 9
	 8.-	Vilablareix	C	................6	 2	 1	 3	 15	 16	 7
	 9.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......6	 2	 1	 3	 16	 18	 7
	10.-	Banyoles	B	....................6	 2	 0	 4	 11	 14	 6
	11.-	Les	Preses	B	.................7	 2	 0	 5	 11	 16	 6
	12.-	Les	Planes.....................6	 1	 2	 3	 11	 18	 5
	13.-	Besalú	...........................7	 1	 2	 4	 15	 23	 5
	14.-	Vall	del	Ter	B	............. 7	 1	 2	 4	 10	 23	 5
	15.-	Vall	d’en	Bas	.................7	 0	 0	 7	 5	 41	 0

GRUP 22

Riudeperes	B,	3	-	Tona	B,	1
St.	Quirze	Besora,	3	-	Centelles,	2
EF	Ripollès,	0	-	OAR	Vic,	3
Manlleu	B,	10	-	Pradenc,	0
St.	Julià,	1	-	Voltregà	B,	2
Corcó,	3	-	St.	Vicenç,	0
Descansa:	Roda

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.

	 1.-	pOAR	Vic	......................8	 7	 0	 1	 25	 34	 21
	 2.-	Riudeperes	B	................6	 6	 0	 0	 57	 13	 18
	 3.-	Centelles	......................7	 4	 1	 2	 23	 14	 13
	 4.-	Manlleu	B	.....................6	 3	 3	 0	 28	 9	 12
	 5.-	St.	Quirze	Besora	.........8	 4	 0	 4	 20	 19	 12
	 6.-	Tona	B	...........................8	 4	 0	 4	 18	 17	 12
	 7.-	Roda	..............................6	 3	 1	 2	 26	 17	 10
	 8.-	Voltregà	B.....................7	 3	 1	 3	 13	 13	 10
	 9.-	Corcó	.............................6	 3	 0	 3	 18	 18	 9
	10.-	St.	Vicenç	......................5	 1	 0	 4	 6	 17	 3
	11.-	Pradenc	.........................6	 1	 0	 5	 7	 30	 3
	12.-	EF	Ripollès	...................5	 0	 0	 5	 3	 21	 0
	13.-	St.	Julià	.........................6	 0	 0	 6	 6	 28	 0

GRUP 23

Tona,	5	-	Riudeperes,	1
Centelles	B,	1	-	Gurb,	5
FUE	Vic	B,	0	-	St.	Julià,	4
Seva,	2	-	OAR	Vic	B,	3
Taradell,	4	-	Moià,	3
Sta.	Eugènia,	3	-	Torelló	C,	2
Descansa:	Osona	Sud

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSt.	Julià	.......................7	 5	 2	 0	 34	 4	 17
	 2.-	Sta.	Eugènia	.................6	 5	 1	 0	 25	 8	 16
	 3.-	Taradell	........................8	 4	 4	 0	 21	 14	 16
	 4.-	Moià	..............................7	 5	 0	 2	 28	 11	 15
	 5.-	Gurb	..............................6	 4	 0	 2	 20	 9	 12
	 6.-	Tona	..............................6	 3	 1	 2	 10	 7	 10
	 7.-	OAR	Vic	B.....................6	 3	 0	 3	 17	 21	 9
	 8.-	Seva	...............................6	 2	 1	 3	 18	 17	 7
	 9.-	Torelló	C	.......................6	 2	 1	 3	 13	 17	 7
	10.-	FUE	Vic	B	.....................7	 2	 0	 5	 13	 17	 6
	11.-	Osona	Sud	....................5	 1	 0	 4	 6	 18	 3
	12.-	Riudeperes	...................6	 1	 0	 5	 9	 34	 3
	13.-	Centelles	B	...................8	 0	 0	 8	 7	 44	 0

CADET PREFERENT. GRUP 2

Vilassar	Dalt,	2	-	Torelló,	0
Aqua	Hotel,	2	-	Girona	B,	5
EF	Mataró,	2	-	Sants,	2
Palamós,	1	-	Parets,	9
Mollet,	2	-	Manlleu,	4
Granollers	B,	0	-	Vilassar	Mar,	1
St.	Gabriel	C,	4	-	Quart,	0
EF	Gironès-Sàbat,	2	-	Fornells,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pManlleu	................... 9	 9	 0	 0	 30	 13	 27
	 2.-	Girona	B	........................8	 7	 0	 1	 33	 5	 21
	 3.-	Parets	............................9	 7	 0	 2	 25	 11	 21
	 4.-	Quart	.............................9	 5	 1	 3	 30	 16	 16
	 5.-	Vilassar	Mar	.................7	 5	 1	 1	 13	 5	 16
	 6.-	Mollet	...........................8	 5	 0	 3	 14	 9	 15
	 7.-	Fornells	.........................9	 4	 2	 3	 22	 13	 14
	 8.-	EF	Mataró	.....................8	 4	 2	 2	 15	 13	 14
	 9.-	Vilassar	Dalt	................9	 4	 1	 4	 14	 17	 13
	10.-	Granollers	B	.................7	 3	 1	 3	 14	 13	 10
	11.-	St.	Gabriel	C	.................8	 3	 0	 5	 12	 15	 9
	12.-	Torelló	....................... 8	 2	 0	 6	 14	 20	 6
	13.-	qSants	...........................8	 1	 1	 6	 7	 18	 4
	14.-	qAqua	Hotel	.................9	 1	 1	 7	 10	 27	 4
	15.-	qEF	Gironès-Sàbat	.......9	 1	 0	 8	 13	 25	 3
	16.-	qPalamós	......................7	 0	 0	 7	 5	 51	 0

CADET PRIMERA DIVISIÓ. GRUP 7

Vic	Riuprimer	B,	2	-	Sabadell	Nord,	1
Mollet	C,	5	-	Barberà	Andalucia,	1
Parets	B,	2	-	Cerdanyola	Vallès	C,	1
EF	Sabadell,	5	-	Sabadell	B,	2
Caldes	Montbui,	0	-	Base	Ripollet,	9
Vilassar	Mar	C	-	Polinyà,	ajornat
Unif.	Sta.	Perpètua,	1	-	Mercantil	B,	5
Ripollet,	0	-	Mollentenca,	8

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMercantil	B	................7	 6	 1	 0	 42	 5	 19
	 2.-	Mollentenca	.................8	 5	 2	 1	 37	 14	 17
	 3.-	Parets	B	.........................7	 5	 2	 0	 19	 8	 17
	 4.-	Mollet	C	........................7	 5	 1	 1	 28	 11	 16
	 5.-	Polinyà	..........................6	 5	 0	 1	 18	 6	 15
	 6.-	Vilassar	Mar	C	.............6	 4	 1	 1	 11	 4	 13
	 7.-	Base	Ripollet	................8	 4	 0	 4	 21	 19	 12
	 8.-	Cerdanyola	Vallès	C	....6	 3	 1	 2	 10	 13	 10
	 9.-	Vic	Riuprimer	B	........ 7	 3	 0	 4	 14	 11	 9
	10.-	Sabadell	Nord	..............5	 2	 1	 2	 9	 7	 7
	11.-	Barberà	Andalucia	......8	 2	 1	 5	 14	 23	 7
	12.-	Unif.	Sta.	Perpètua......7	 2	 0	 5	 11	 18	 6
	13.-	Sabadell	B	.....................8	 2	 0	 6	 16	 25	 6
	14.-	qEF	Sabadell	................7	 2	 0	 5	 13	 31	 6
	15.-	qCaldes	Montbui	.........7	 1	 0	 6	 6	 35	 3
	16.-	qRipollet	.......................8	 0	 0	 8	 3	 42	 0

GRUP 8

Ol.	La	Garriga,	6	-	Torelló	B,	0
Mollet	B,	5	-	Ametlla	Vallès,	0
Lliçà	de	Vall,	2	-	Cardedeu,	2
Granollers	C,	1	-	FUE	Vic,	3
Vallès	At.,	2	-	Llerona,	0
Manlleu	B,	2	-	Parets	C,	5
Les	Franqueses,	1	-	Mercantil	C,	1
St.	Celoni,	1	-	Vic	Riuprimer,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	......... 8	 7	 1	 0	 34	 6	 22
	 2.-	Ol.	La	Garriga...............6	 6	 0	 0	 25	 4	 18
	 3.-	Les	Franqueses	............7	 4	 3	 0	 24	 9	 15
	 4.-	Mercantil	C	..................7	 4	 2	 1	 13	 10	 14
	 5.-	FUE	Vic	...................... 7	 4	 0	 3	 19	 10	 12
	 6.-	St.	Celoni	......................7	 3	 1	 3	 14	 10	 10
	 7.-	Ametlla	Vallès	.............8	 3	 1	 4	 13	 18	 10
	 8.-	Mollet	B	........................6	 3	 0	 3	 19	 16	 9
	 9.-	Granollers	C	.................7	 3	 0	 4	 8	 12	 9
	10.-	Parets	C	........................8	 3	 0	 5	 17	 23	 9
	11.-	Cardedeu	......................8	 2	 2	 4	 13	 15	 8
	12.-	Lliçà	de	Vall..................6	 2	 1	 3	 9	 15	 7

	13.-	Manlleu	B	.................. 8	 2	 1	 5	 6	 31	 7
	14.-	qTorelló	B	.................. 8	 2	 0	 6	 11	 22	 6
	15.-	qVallès	At.	....................7	 2	 0	 5	 7	 19	 6
	16.-	qLlerona	.......................8	 1	 2	 5	 10	 22	 5

GRUP 17

Bisbalenc	-	Esplais,	ajornat
L’Escala	-	Banyoles,	ajornat
Porqueres,	2	-	FUE	Olot	B,	0
Begur,	2	-	EF	Ripollès,	1
Sta.	Eugènia,	0	-	Figueres,	17
EF	Baix	Ter,	1	-	Peralada,	3
Llagostera	B,	5	-	St.	Gregori,	2
Descansa:	EF	Bosc	de	Tosca

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.-	Peralada	........................6	 5	 1	 0	 18	 4	 16
	 4.-	Figueres	........................5	 4	 1	 0	 33	 2	 13
	 5.-	FUE	Olot	B	...................6	 4	 0	 2	 20	 7	 12
	 6.-	Porqueres	.....................8	 3	 2	 3	 9	 14	 11
	 7.-	EF	Ripollès................. 6	 3	 1	 2	 8	 7	 10
	 8.-	Begur	............................7	 3	 1	 3	 13	 15	 10
	 9.-	L’Escala	.........................5	 3	 0	 2	 11	 6	 9
	10.-	Llagostera	B	.................8	 2	 1	 5	 10	 12	 7
	11.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........7	 2	 1	 4	 8	 16	 7
	12.-	Esplais	...........................6	 1	 1	 4	 12	 17	 4
	13.-	qSt.	Gregori	..................8	 1	 1	 6	 12	 35	 4
	14.-	qEF	Baix	Ter	.................7	 0	 1	 6	 5	 24	 1
	15.-	qSta.	Eugènia	...............6	 0	 0	 6	 7	 59	 0

CADET SEGONA DIVISIÓ. GRUP 4

EF	Gironès-Sàbat	C,	3	-	St.	Gregori	C,	2
La	Canya,	5	-	Jov.	St.	Pere	Màrtir,	1
EF	Bosc	de	Tosca	B,	1	-	Torelló	D,	7
Banyoles	At.,	8	-	Cornellà	Terri,	0
St.	Roc	Olot,	7	-	Porqueres	B,	0
Vall	del	Ter,	5	-	Besalú,	0
Ter-Brugent,	0	-	Les	Preses,	2
Descansa:	Vall	d’en	Bas

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pBanyoles	At.	...............7	 7	 0	 0	 53	 2	 21
	 2.-	Vall	del	Ter	................ 7	 7	 0	 0	 48	 4	 21
	 3.-	La	Canya	.......................7	 7	 0	 0	 37	 5	 21
	 4.-	St.	Roc	Olot	..................6	 5	 0	 1	 31	 5	 15
	 5.-	Besalú	...........................7	 5	 0	 2	 29	 7	 15
	 6.-	Ter-Brugent	.................7	 4	 1	 2	 26	 16	 13
	 7.-	Les	Preses	.....................8	 4	 0	 4	 23	 20	 12
	 8.-	Torelló	D	.................... 8	 4	 0	 4	 22	 22	 12
	 9.-	EF	Gironès-Sàbat	C	.....7	 3	 0	 4	 16	 13	 9
	10.-	Porqueres	B	..................8	 2	 1	 5	 11	 27	 7
	11.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......6	 2	 0	 4	 14	 26	 6
	12.-	Vall	d’en	Bas	.................6	 1	 0	 5	 5	 15	 3
	13.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......5	 0	 0	 5	 9	 43	 0
	14.-	Cornellà	Terri	..............8	 0	 0	 8	 4	 62	 0
	15.-	St.	Gregori	C	................7	 0	 0	 7	 3	 64	 0

GRUP 24

Gurb,	0	-	Voltregà,	2
OAR	Vic	B,	5	-	Centelles	B,	3
Riudeperes,	7	-	Moià	B,	0
Torelló	C,	1	-	FUE	Vic	B,	2
St.	Vicenç	-	EF	Ripollès	B,	ajornat
Descansa:	Manlleu	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVoltregà	......................7	 7	 0	 0	 32	 4	 21
	 2.-	Riudeperes	...................7	 5	 1	 1	 33	 10	 16
	 3.-	EF	Ripollès	B	................6	 4	 1	 1	 20	 13	 13
	 4.-	FUE	Vic	B	.....................5	 4	 1	 0	 12	 5	 13
	 5.-	OAR	Vic	B.....................7	 3	 1	 3	 11	 12	 10
	 6.-	Manlleu	C.....................6	 3	 0	 3	 19	 20	 9
	 7.-	St.	Vicenç	......................6	 2	 1	 3	 11	 22	 7
	 8.-	Torelló	C	.......................7	 2	 0	 5	 9	 18	 6
	 9.-	Moià	B...........................8	 1	 2	 5	 10	 28	 5
	10.-	Gurb	..............................7	 0	 4	 3	 8	 16	 4
	11.-	Centelles	B	...................8	 0	 1	 7	 13	 30	 1

GRUP 25

Centelles,	5	-	Taradell,	0
FUE	Vic	C,	12	-	Sta.	Eugènia,	3
OAR	Vic,	5	-	Riudeperes	B,	1
St.	Julià,	6	-	Moià,	8
Seva,	6	-	Folgueroles,	3
Tona	-	Avinyó,	ajornat
Descansa:	Vic	Riuprimer	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFUE	Vic	C	...................7	 7	 0	 0	 33	 7	 21
	 2.-	Centelles	......................6	 6	 0	 0	 36	 2	 18
	 3.-	OAR	Vic	........................6	 5	 0	 1	 32	 5	 15
	 4.-	Sta.	Eugènia	.................7	 4	 0	 3	 26	 34	 12
	 5.-	Vic	Riuprimer	C	..........7	 3	 1	 3	 19	 14	 10
	 6.-	Riudeperes	B	................6	 3	 0	 3	 14	 12	 9
	 7.-	Tona	..............................6	 2	 1	 3	 18	 14	 7
	 8.-	Seva	...............................5	 2	 0	 3	 13	 23	 6
	 9.-	Moià	..............................7	 2	 0	 5	 15	 30	 6
	10.-	Avinyó...........................6	 2	 0	 4	 7	 22	 6
	11.-	St.	Julià	.........................6	 1	 1	 4	 18	 20	 4
	12.-	Taradell	........................6	 1	 1	 4	 5	 17	 4
	13.-	Folgueroles	..................7	 1	 0	 6	 10	 46	 3

GRUP 36

Vallès	At.	B,	0	-	Sta.	Eulàlia	Ronçana,	6
Cardedeu	C,	2	-	Bellavista	Milan,	5
Lliçà	d’Amunt	B	-	Llinars	B,	ajornat
Ol.	La	Garriga	B,	7	-	Ametlla	Vallès	B,	1
Canovelles	B,	1	-	Granollers	B,	8
Descansa:	Centelles	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSta.	Eulàlia	Ronçana	.6	 6	 0	 0	 31	 3	 18
	 2.-	Granollers	B	.................7	 5	 1	 1	 27	 7	 16

	 3.-	Ol.	La	Garriga	B	...........6	 4	 1	 1	 20	 9	 13
	 4.-	Bellavista	Milan	..........6	 4	 0	 2	 21	 16	 12
	 5.-	Centelles	C................. 6	 4	 0	 2	 14	 9	 12
	 6.-	Lliçà	d’Amunt	B	...........5	 3	 0	 2	 16	 7	 9
	 7.-	Vallès	At.	B	...................6	 3	 0	 3	 19	 21	 9
	 8.-	Cardedeu	C	..................6	 2	 0	 4	 13	 18	 6
	 9.-	Llinars	B	.......................4	 0	 1	 3	 3	 13	 1
	10.-	Ametlla	Vallès	B	..........7	 0	 1	 6	 5	 35	 1
	11.-	Canovelles	B	................7	 0	 0	 7	 4	 35	 0

INFANTIL PREFERENT. GRUP 2

St.	Gabriel	B,	3	-	Tiana,	2
Les	Franqueses,	3	-	Girona	B,	3
Blanes,	0	-	Mollet,	1
EF	Gironès-Sàbat,	3	-	FUE	Olot,	0
Palamós,	0	-	EF	Mataró,	9
Quart,	4	-	Vilassar	Mar,	2
Granollers,	3	-	Aqua	Hotel,	1
Parets,	1	-	Vic	Riuprimer,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	......... 9	 9	 0	 0	 39	 3	 27
	 2.-	EF	Mataró	.....................9	 7	 0	 2	 26	 9	 21
	 3.-	Parets	............................9	 6	 1	 2	 17	 6	 19
	 4.-	Aqua	Hotel	...................9	 5	 1	 3	 44	 13	 16
	 5.-	Granollers.....................7	 5	 1	 1	 25	 6	 16
	 6.-	FUE	Olot	.......................9	 5	 1	 3	 24	 23	 16
	 7.-	Mollet	...........................8	 4	 2	 2	 16	 8	 14
	 8.-	Quart	.............................8	 4	 0	 4	 23	 16	 12
	 9.-	Girona	B	........................8	 3	 2	 3	 19	 14	 11
	10.-	Vilassar	Mar	.................8	 3	 2	 3	 8	 8	 11
	11.-	EF	Gironès-Sàbat	.........8	 3	 0	 5	 9	 12	 9
	12.-	St.	Gabriel	B	.................7	 2	 0	 5	 11	 22	 6
	13.-	qBlanes	.........................8	 1	 2	 5	 7	 15	 5
	14.-	qTiana	...........................9	 1	 2	 6	 10	 26	 5
	15.-	qLes	Franqueses	..........7	 0	 1	 6	 6	 32	 1
	16.-	qPalamós	......................9	 0	 1	 8	 1	 72	 1

GRUP 3

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFIF	Lleida	...................9	 6	 2	 1	 15	 2	 20
	 2.-	Igualada	........................8	 6	 0	 2	 18	 9	 18
	 3.-	Sabadell	........................9	 5	 2	 2	 26	 11	 17
	 4.-	Gim.	Manresa	B	...........9	 5	 1	 3	 16	 11	 16
	 5.-	Vic	Riuprimer	B	........ 9	 4	 3	 2	 17	 11	 15
	 6.-	Cerdanyola	Vallès	.......9	 5	 0	 4	 15	 13	 15
	 7.-	B.	Jabac	Terrassa	B	......9	 4	 2	 3	 18	 13	 14
	 8.-	Mercantil	B	..................9	 4	 2	 3	 13	 8	 14
	 9.-	Joanenc	.........................9	 4	 2	 3	 12	 11	 14
	10.-	Bordeta	Lleida	.............9	 4	 0	 5	 12	 13	 12
	11.-	Terrassa	........................9	 2	 4	 3	 15	 12	 10
	12.-	Mollerussa	...................9	 3	 1	 5	 11	 27	 10
	13.-	qLleida	Esp.	..................8	 2	 1	 5	 8	 16	 7
	14.-	qJúpiter.........................8	 1	 3	 4	 2	 10	 6
	15.-	qNat.	Terrassa	..............8	 1	 2	 5	 10	 15	 5
	16.-	qRapitenca	...................9	 1	 1	 7	 6	 32	 4

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ. GRUP 7

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSabadell	B	...................8	 6	 1	 1	 30	 6	 19
	 2.-	Base	Montcada	............8	 6	 1	 1	 20	 5	 19
	 3.-	Mollet	C	........................6	 6	 0	 0	 17	 2	 18
	 4.-	Vilassar	Dalt	B	.............7	 5	 0	 2	 23	 12	 15
	 5.-	Cerdanyola	Vallès	B	....6	 4	 2	 0	 18	 9	 14
	 6.-	Can	Rull	Romulo	.........8	 4	 0	 4	 30	 18	 12
	 7.-	Molletenca	...................5	 4	 0	 1	 16	 9	 12
	 8.-	Ripollet	.........................6	 3	 0	 3	 16	 15	 9
	 9.-	Manlleu	B	.................. 7	 2	 2	 3	 14	 12	 8
	10.-	Martorelles	..................6	 2	 1	 3	 9	 21	 7
	11.-	Polinyà	..........................7	 2	 0	 5	 16	 23	 6
	12.-	Lliçà	de	Vall..................7	 2	 0	 5	 8	 20	 6
	13.-	qBase	Ripollet	..............8	 2	 0	 6	 10	 25	 6
	14.-	qVilanova	Vallès	..........6	 1	 0	 5	 4	 17	 3
	15.-	qOl.	La	Garriga	............6	 1	 0	 5	 5	 28	 3
	16.-	qVic	Riuprimer	C	...... 7	 0	 1	 6	 9	 23	 1

GRUP 8

Vic	Riuprimer	D,	0	-	St.	Celoni,	4
Mollet	B,	2	-	Canovelles,	2
Torelló,	3	-	Parets	B,	0
Lliçà	d’Amunt	-	Manlleu,	ajornat
Cardedeu,	1	-	Granollers	B,	1
Les	Franqueses	B,	6	-	OAR	Vic,	0
Unif.	Sta.	Perpètua,	1	-	Vallès	At.,	1
Descansa:	FUE	Vic

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSt.	Celoni	....................6	 6	 0	 0	 19	 4	 18
	 2.-	FUE	Vic	...................... 7	 5	 0	 2	 23	 10	 15
	 3.-	Vic	Riuprimer	D	........ 7	 5	 0	 2	 12	 13	 15
	 4.-	Vallès	At.	......................6	 4	 2	 0	 14	 3	 14
	 5.-	Cardedeu	......................7	 4	 1	 2	 24	 10	 13
	 6.-	Granollers	B	.................6	 3	 2	 1	 18	 7	 11
	 7.-	Unif.	Sta.	Perpètua......7	 3	 2	 2	 9	 7	 11
	 8.-	Torelló	....................... 8	 3	 1	 4	 16	 11	 10
	 9.-	Mollet	B	........................7	 2	 2	 3	 14	 13	 8
	10.-	OAR	Vic	..................... 7	 2	 2	 3	 11	 23	 8
	11.-	Manlleu	..................... 7	 2	 1	 4	 14	 21	 7
	12.-	qCanovelles	..................8	 2	 1	 5	 11	 26	 7



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 10 de maig de 202130 Resultats i classificacions

	13.-	qLes	Franqueses	B	.......6	 2	 0	 4	 9	 14	 6
	14.-	qLliçà	d’Amunt	............4	 0	 0	 4	 6	 18	 0
	15.-	qParets	B.......................7	 0	 0	 7	 4	 24	 0

GRUP 18

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pEF	Baix	Ter	.................8	 7	 1	 0	 39	 5	 22
	 2.-	Banyoles	.......................7	 7	 0	 0	 28	 1	 21
	 3.-	Begur	............................8	 6	 1	 1	 31	 16	 19
	 4.-	Aro	................................8	 5	 1	 2	 20	 14	 16
	 5.-	Figueres	B	....................7	 4	 2	 1	 16	 14	 14
	 6.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........8	 4	 0	 4	 15	 20	 12
	 7.-	Girona	C	.......................8	 3	 2	 3	 17	 15	 11
	 8.-	Llagostera	B	.................8	 3	 2	 3	 19	 19	 11
	 9.-	Esplais	...........................7	 3	 1	 3	 14	 13	 10
	10.-	Peralada	........................7	 2	 2	 3	 16	 18	 8
	11.-	Bisbalenc	......................7	 1	 4	 2	 11	 14	 7
	12.-	FUE	Olot	B	...................8	 2	 1	 5	 12	 20	 7
	13.-	qQuart	B	.......................8	 2	 1	 5	 14	 26	 7
	14.-	qPorqueres	...................8	 1	 1	 6	 13	 24	 4
	15.- qEF Ripollès ............... 8 1 0 7 5 30 3
	16.-	qL’Escala	.......................7	 0	 1	 6	 4	 25	 1

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. GRUP 9

Vall	d’en	Bas	-	St.	Roc	Olot,	ajornat
Besalú,	0	-	Vall del Ter,	2
Les	Preses	B,	2	-	FUE	Olot	C,	3
Santjoanen,	13	-	Torelló D,	1
EF	Bosc	de	Tosca	B,	4	-	EF Ripollès C,	2
La	Canya,	3	-	Jov.	St.	Pere	Màrtir,	2
Descansa:	Banyoles	At.

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- pVall del Ter .............. 7 7 0 0 35 6 21
	 2.-	Banyoles	At.	.................6	 6	 0	 0	 47	 4	 18
	 3.-	FUE	Olot	C	...................6	 6	 0	 0	 32	 9	 18
	 4.-	Vall	d’en	Bas	.................6	 5	 0	 1	 20	 7	 15
	 5.-	La	Canya	.......................8	 4	 1	 3	 19	 26	 13
	 6.-	Besalú	...........................7	 3	 1	 3	 18	 16	 10
	 7.-	Les	Preses	B	.................7	 2	 1	 4	 12	 17	 7
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......8	 2	 1	 5	 15	 31	 7
	 9.-	Santjoanen	...................6	 2	 0	 4	 27	 32	 6
	10.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......7	 2	 0	 5	 17	 22	 6
	11.- EF Ripollès C ............. 7 1 1 5 4 32 4
	12.- Torelló D .................... 7 1 0 6 8 38 3
	13.-	St.	Roc	Olot	..................6	 0	 1	 5	 9	 23	 1

GRUP 30

Manlleu,	6	-	Joanenc	D,	1
Riudeperes	B,	11	-	Torelló	C,	0
Centelles	B,	1	-	Sta.	Eugènia	B,	3
Gurb	-	Taradell,	ajornat
Moià,	4	-	FUE	Vic	B,	1
OAR	Vic	B,	7	-	Avinyó,	0
Descansa:	Fruitosenc	C

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pRiudeperes	B	.............7	 7	 0	 0	 68	 2	 21
	 2.-	Fruitosenc	C	.................7	 6	 0	 1	 46	 4	 18
	 3.-	Moià	..............................7	 5	 1	 1	 35	 10	 16
	 4.-	Manlleu	........................6	 4	 0	 2	 29	 12	 12
	 5.-	FUE	Vic	B	.....................6	 4	 0	 2	 20	 8	 12
	 6.-	Taradell	........................5	 4	 0	 1	 27	 18	 12
	 7.-	OAR	Vic	B.....................7	 3	 1	 3	 20	 16	 10
	 8.-	Gurb	..............................5	 3	 0	 2	 13	 8	 9
	 9.-	Centelles	B	...................7	 2	 0	 5	 15	 31	 6
	10.-	Sta.	Eugènia	B	..............7	 2	 0	 5	 10	 53	 6
	11.-	Avinyó...........................7	 1	 0	 6	 4	 47	 3
	12.-	Torelló	C	.......................8	 1	 0	 7	 12	 57	 3
	13.-	Joanenc	D	.....................7	 0	 0	 7	 6	 39	 0

GRUP 31

Tona,	12	-	EF	Ripollès	B,	0
Corcó,	4	-	Riudeperes	C,	4
Voltregà,	6	-	FUE	Vic	C,	2
Taradell	B,	5	-	Sta.	Eugènia,	0
Torelló	B	-	Centelles,	ajornat
Descansa:	EF	Bosc	de	Tosca	C,	Les	Preses,	
Pradenc

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pVoltregà	......................6	 5	 0	 1	 26	 10	 15
	 2.-	EF	Bosc	de	Tosca	C	......7	 4	 3	 0	 26	 11	 15
	 3.-	Tona	..............................6	 4	 0	 2	 45	 8	 12
	 4.-	Centelles	......................6	 4	 0	 2	 17	 11	 12
	 5.-	Corcó	.............................5	 3	 2	 0	 24	 10	 11
	 6.-	Riudeperes	C	...............6	 3	 2	 1	 21	 11	 11
	 7.-	Taradell	B	.....................7	 2	 1	 4	 9	 16	 7
	 8.-	Torelló	B	.......................4	 2	 0	 2	 10	 6	 6
	 9.-	Les	Preses	.....................5	 2	 0	 3	 8	 29	 6
	10.-	Pradenc	.........................5	 0	 2	 3	 4	 17	 2
	11.-	FUE	Vic	C	.....................3	 0	 0	 3	 5	 17	 0
	12.-	Sta.	Eugènia	.................4	 0	 0	 4	 4	 24	 0
	13.-	EF	Ripollès	B	................4	 0	 0	 4	 1	 30	 0

ALEVÍ PREFERENT. GRUP 2

Via	Olímpica,	3	-	Vic Riuprimer,	1
Espanyol,	6	-	St.	Andreu,	0
Gim.	Manresa,	7	-	Badalona,	2
Cornellà,	2	-	EF	Mataró,	1
Mercantil,	3	-	Damm,	5
Europa,	2	-	Aqua	Hotel,	2
Mollet,	1	-	St.	Cugat	B,	6
Sabadell,	1	-	Barcelona	B,	8

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Barcelona	B	..................9	 9	 0	 0	 56	 5	 27
	 2.-	Cornellà	........................9	 8	 0	 1	 35	 10	 24

	 3.-	Mercantil	......................9	 7	 0	 2	 45	 22	 21
	 4.-	Damm	...........................8	 6	 1	 1	 35	 11	 19
	 5.-	Gim.	Manresa	..............9	 5	 2	 2	 29	 21	 17
	 6.-	Espanyol	.......................7	 5	 1	 1	 27	 12	 16
	 7.-	EF	Mataró	.....................7	 4	 0	 3	 23	 17	 12
	 8.-	Via	Olímpica	................8	 3	 1	 4	 9	 26	 10
	 9.-	St.	Cugat	B	....................8	 2	 1	 5	 29	 30	 7
	10.-	St.	Andreu	....................7	 2	 1	 4	 14	 20	 7
	11.-	Badalona	.......................8	 2	 1	 5	 20	 33	 7
	12.-	Europa	..........................8	 1	 3	 4	 11	 28	 6
	13.-	Aqua	Hotel	...................9	 1	 2	 6	 18	 49	 5
	14.- qVic Riuprimer ......... 9 1 1 7 19 38 4
	15.-	qSabadell	......................8	 1	 0	 7	 12	 37	 3
	16.-	qMollet	.........................7	 0	 2	 5	 9	 32	 2

GRUP 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Porqueres	.....................9	 7	 0	 2	 46	 16	 21
	 2.-	Quart	.............................9	 7	 0	 2	 46	 16	 21
	 3.-	Figueres	........................9	 7	 0	 2	 35	 19	 21
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........9	 6	 1	 2	 31	 13	 19
	 5.-	Llagostera	B	.................8	 5	 1	 2	 35	 18	 16
	 6.-	Girona	B	........................9	 5	 1	 3	 34	 19	 16
	 7.-	Bisbalenc	At.	................8	 5	 1	 2	 36	 26	 16
	 8.-	FUE	Olot	.......................9	 4	 1	 4	 29	 32	 13
	 9.- Vic Riuprimer B ........ 9 4 1 4 27 32 13
	10.-	Banyoles	.......................9	 3	 1	 5	 18	 25	 10
	11.-	EF	Baix	Ter	...................9	 2	 2	 5	 16	 34	 8
	12.-	Cassà	.............................9	 2	 1	 6	 27	 38	 7
	13.-	Peralada	........................7	 2	 1	 4	 15	 29	 7
	14.-	qSt.	Celoni	B	................8	 2	 0	 6	 23	 34	 6
	15.-	qRoses	...........................8	 1	 1	 6	 17	 48	 4
	16.- qEF Ripollès ............... 9 1 0 8 21 57 3

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ. GRUP 4

Vic Riuprimer D,	4	-	St.	Gabriel	B,	4
Badalona	B,	1	-	Vilassar	Mar,	4
EF	Mataró	B,	3	-	St.	Cugat	E,	1
Grama	B,	4	-	Mercantil	B,	0
Vilassar	Dalt,	3	-	Santvicentí,	2
Parets	B,	1	-	Mollet	B,	4
Premier	Barcelona	C,	8	-	Alella,	4
Martinenc,	5	-	Argentona,	2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pSantvicentí	.................7	 6	 0	 1	 28	 13	 18
	 2.-	Vilassar	Dalt	................8	 5	 2	 1	 32	 18	 17
	 3.-	EF	Mataró	B	.................7	 5	 2	 0	 22	 9	 17
	 4.-	Vilassar	Mar	.................8	 5	 2	 1	 29	 19	 17
	 5.-	Martinenc	....................7	 5	 0	 2	 31	 17	 15
	 6.-	St.	Cugat	E	....................8	 4	 1	 3	 25	 19	 13
	 7.-	Premier	Barcelona	C	...8	 3	 3	 2	 30	 22	 12
	 8.-	Grama	B	........................6	 3	 2	 1	 22	 15	 11
	 9.-	Alella	.............................7	 3	 0	 4	 23	 23	 9
	10.-	St.	Gabriel	B	.................8	 2	 3	 3	 19	 21	 9
	11.-	Mercantil	B	..................8	 2	 3	 3	 16	 20	 9
	12.- Vic Riuprimer D ........ 8 2 2 4 17 22 8
	13.-	Mollet	B	........................8	 2	 0	 6	 17	 33	 6
	14.-	qParets	B.......................8	 1	 1	 6	 14	 27	 4
	15.-	qBadalona	B	.................8	 1	 1	 6	 14	 35	 4
	16.-	qArgentona	..................8	 1	 0	 7	 10	 36	 3

GRUP 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pParets	..........................8	 7	 1	 0	 50	 10	 22
	 2.-	Cardedeu	......................8	 5	 3	 0	 33	 19	 18
	 3.-	Les	Franqueses	............8	 5	 2	 1	 21	 14	 17
	 4.-	Granollers.....................8	 5	 1	 2	 46	 29	 16
	 5.-	Mercantil	C	..................7	 4	 2	 1	 25	 19	 14
	 6.-	Base	Montcada	............8	 4	 1	 3	 25	 25	 13
	 7.-	Cerdanyola	V.	...............8	 3	 2	 3	 25	 27	 11
	 8.-	Base	Jabac	Terrassa	.....8	 3	 2	 3	 18	 21	 11
	 9.- Manlleu ..................... 8 3 1 4 20 21 10
	10.-	St.	Cugat	C	...................8	 2	 3	 3	 24	 20	 9
	11.-	Unif.	Sta.	Perpètua......8	 2	 2	 4	 15	 28	 8
	12.-	Manresa	C	....................8	 1	 4	 3	 11	 14	 7
	13.-	Mollet	C	........................7	 2	 1	 4	 18	 30	 7
	14.- qVic Riuprimer C ...... 7 1 1 5 13 30 4
	15.-	qVilassar	Dalt	B	...........8	 1	 0	 7	 20	 38	 3
	16.-	qVallès	At.	....................7	 1	 0	 6	 15	 34	 3

GRUP 11

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pComacros....................8	 7	 0	 1	 34	 22	 21
	 2.-	Banyoles	At.	.................8	 6	 1	 1	 44	 14	 19
	 3.- Manlleu B .................. 8 5 2 1 33 16 17
	 4.-	FUE	Olot	C	...................8	 5	 1	 2	 35	 24	 16
	 5.-	Banyoles	B	....................7	 4	 3	 0	 36	 13	 15
	 6.-	Les	Preses	.....................6	 4	 1	 1	 29	 13	 13
	 7.-	Vall	d’en	Bas	.................8	 4	 1	 3	 25	 25	 13
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......7	 4	 0	 3	 38	 25	 12

	 9.-	Figueres	D	....................7	 3	 2	 2	 32	 25	 11
	10.-	Ter	Brugent	..................8	 2	 3	 3	 18	 24	 9
	11.- Vall del Ter ................ 8 2 2 4 21 23 8
	12.-	Bescanó	.........................8	 2	 1	 5	 29	 35	 7
	13.-	Farners	..........................7	 1	 1	 5	 10	 25	 4
	14.-	qLlançà	B	......................7	 1	 0	 6	 11	 29	 3
	15.-	qGironès-Sàbat	B	.........7	 0	 0	 7	 14	 47	 0
	16.-	qPU	Figueres	...............6	 0	 0	 6	 1	 50	 0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ. GRUP 8

Joanenc	B,	0	-	Tona,	10
Manlleu D,	3	-	Artés,	1
Puigreig,	0	-	Callús,	3
Manresa	D,	2	-	FUE Vic,	3
Cardona,	0	-	Gim.	Manresa	E,	7
Berga	B,	7	-	OAR Vic,	2
Torelló,	3	-	Solsona	B,	1
Descansa:	Riudeperes

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pGim.	Manresa	E	.........7	 7	 0	 0	 56	 11	 21
	 2.- FUE Vic ...................... 7 6 1 0 45 17 19
	 3.-	Callús	............................7	 6	 0	 1	 31	 8	 18
	 4.- Torelló ....................... 8 6 0 2 29 20 18
	 5.- Tona ........................... 7 5 1 1 31 12 16
	 6.-	Manresa	D	....................8	 5	 1	 2	 34	 25	 16
	 7.-	Cardona	........................8	 4	 0	 4	 23	 23	 12
	 8.-	Puigreig	........................8	 4	 0	 4	 28	 29	 12
	 9.- OAR Vic ..................... 7 3 1 3 34 35 10
	10.-	Berga	B	..........................6	 2	 0	 4	 16	 25	 6
	11.- Manlleu D .................. 8 2 0 6 11 42 6
	12.-	Solsona	B	......................8	 1	 2	 5	 17	 31	 5
	13.-	qArtés	...........................6	 0	 1	 5	 7	 25	 1
	14.- qRiudeperes .............. 7 0 1 6 26 48 1
	15.-	qJoanenc	B....................8	 0	 0	 8	 13	 50	 0

GRUP 9

St.	Feliu	Codines,	1	-	Vilanova	V.,	8
OAR Vic B,	5	-	Ametlla	Vallès,	1
Llerona,	2	-	Pla	d’en	Boet,	2
Cardedeu,	11	-	Ponent,	1
Canovelles	B,	0	-	Granollers	C,	10
Les	Franqueses	C,	1	-	Manlleu C,	1
Vic Riuprimer E,	3	-	Vallès	At.	B,	2
Descansa:	Bellavista	Milan

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- pOAR Vic B ................ 7 7 0 0 48 8 21
	 2.-	Pla	d’en	Boet	................8	 6	 1	 1	 42	 20	 19
	 3.-	Granollers	C	.................7	 6	 0	 1	 40	 14	 18
	 4.-	Llerona	.........................6	 4	 1	 1	 34	 16	 13
	 5.-	Ametlla	Vallès	.............8	 4	 1	 3	 32	 22	 13
	 6.-	Les	Franqueses	C	.........8	 4	 1	 3	 27	 23	 13
	 7.- Vic Riuprimer E ........ 6 4 0 2 17 21 12
	 8.-	Vallès	At.	B	...................8	 3	 1	 4	 22	 16	 10
	 9.-	Vilanova	V.	...................5	 3	 0	 2	 21	 14	 9
	10.-	Cardedeu	......................7	 2	 0	 5	 23	 26	 6
	11.- Manlleu C .................. 8 1 3 4 16 24 6
	12.-	Bellavista	Milan	..........6	 2	 0	 4	 17	 32	 6
	13.-	qPonent	........................6	 1	 0	 5	 12	 37	 3
	14.-	qSt.	Feliu	Codines	.......7	 1	 0	 6	 11	 51	 3
	15.-	qCanovelles	B	..............7	 0	 0	 7	 14	 52	 0

GRUP 10

Vilassar	Dalt	C,	12	-	Llerona	B,	2
Montmeló,	6	-	Vilassar	Mar	E,	5
Mercantil	G,	4	-	Canovelles,	4
Molletenca,	3	-	EF	Mataró	D,	1
Granollers	B,	5	-	Parets	C,	6
Unif.	Sta.	Perpètua,	1	-	Lliçà	d’Amunt,	6
Les	Franqueses	B,	3	-	Mollet	D,	5
OAR Vic C,	6	-	Sabadell	G,	2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pParets	C	......................8	 8	 0	 0	 56	 19	 24
	 2.-	Vilassar	Mar	E	.............8	 7	 0	 1	 49	 23	 21
	 3.-	Canovelles	....................8	 5	 2	 1	 41	 21	 17
	 4.-	EF	Mataró	D	.................8	 5	 2	 1	 36	 24	 17
	 5.-	Molletenca	...................8	 5	 0	 3	 43	 15	 15
	 6.-	Mercantil	G	..................8	 4	 2	 2	 31	 30	 14
	 7.-	Mollet	D	.......................8	 3	 3	 2	 28	 28	 12
	 8.-	Les	Franqueses	B	.........8	 3	 1	 4	 39	 28	 10
	 9.- OAR Vic C .................. 8 2 4 2 34 27 10
	10.-	Montmeló	....................7	 3	 1	 3	 26	 21	 10
	11.-	Granollers	B	.................7	 3	 1	 3	 24	 26	 10
	12.-	Vilassar	Dalt	C	.............7	 2	 1	 4	 25	 32	 7
	13.-	Lliçà	d’Amunt	..............8	 1	 2	 5	 22	 44	 5
	14.-	qUnif.	Sta.	Perpètua	...8	 1	 0	 7	 24	 42	 3
	15.-	qSabadell	G	..................8	 0	 1	 7	 17	 43	 1
	16.-	qLlerona	B	....................7	 0	 0	 7	 6	 78	 0

GRUP 33

St.	Roc	Olot	B,	5	-	Banyoles	D,	7
Bisbalenc	D,	4	-	Jov.	St.	Pere	Màrtir,	5
Bescanó	C,	6	-	Sarrià	Ter	C,	2
Besalú,	6	-	FUE	Olot	F,	2
Banyoles	At.	D,	3	-	Porqueres	C,	3
St.	Gregori	E,	3	-	Vall del Ter,	2
Descansa:	Bell	Lloc	D

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pBesalú	.........................7	 7	 0	 0	 70	 10	 21
	 2.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......6	 6	 0	 0	 57	 14	 18
	 3.-	FUE	Olot	F	...................7	 6	 0	 1	 53	 14	 18
	 4.-	Porqueres	C..................7	 4	 1	 2	 35	 24	 13
	 5.-	Bisbalenc	D	..................8	 4	 1	 3	 41	 35	 13
	 6.-	Banyoles	D	...................7	 2	 3	 2	 25	 30	 9
	 7.-	St.	Roc	Olot	B	...............7	 3	 0	 4	 33	 40	 9
	 8.-	Banyoles	At.	D	.............8	 2	 3	 3	 27	 36	 9
	 9.- Vall del Ter ................ 8 2 1 5 18 30 7
	10.-	Bell	Lloc	D	....................7	 2	 0	 5	 23	 45	 6
	11.-	qBescanó	C	...................8	 2	 0	 6	 19	 60	 6
	12.-	qSt.	Gregori	E	...............7	 1	 2	 4	 16	 44	 5
	13.-	qSarrià	Ter	C	................7	 0	 1	 6	 12	 47	 1

GRUP 34

Torelló B,	9	-	Banyoles	C,	2

FUE	Olot,	11	-	Ter	Brugent	B,	1
Les	Preses	-	Besalú	B,	ajornat
Banyoles	At.	C,	6	-	Montagut,	3
Jov.	St.	Pere	Màrtir,	11	-	La	Canya,	1
Vall del Ter B,	1	-	Porqueres	B,	4
Descansa:	EF Ripollès B,	EF	Bosc	de	Tosca	D

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pPorqueres	B	................7	 6	 0	 1	 43	 16	 18
	 2.- Torelló B .................... 6 5 1 0 54 14 16
	 3.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......5	 5	 0	 0	 50	 12	 15
	 4.-	Banyoles	C	....................7	 5	 0	 2	 39	 32	 15
	 5.-	Montagut	.....................6	 4	 0	 2	 34	 28	 12
	 6.-	Banyoles	At.	C	.............7	 4	 0	 3	 38	 37	 12
	 7.-	EF	Bosc	de	Tosca	D	......7	 4	 0	 3	 32	 37	 12
	 8.-	FUE	Olot	.......................5	 3	 1	 1	 39	 16	 10
	 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 ............. 5 1 0 4 14 19 3
	12.-	qTer	Brugent	B	............6	 1	 0	 5	 10	 37	 3
	13.-	qLes	Preses	...................4	 0	 0	 4	 4	 36	 0
	14.-	qLa	Canya	.....................6	 0	 0	 6	 16	 55	 0

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ. GRUP 14

Fruitosenc	D,	4	-	Centelles	B,	8
Tona	B,	2	-	Riudeperes	B,	1
FUE	Vic	C,	5	-	Pradenc	B,	2
Sta.	Eugènia	B,	4	-	Moià,	6
Osona	Sud,	3	-	Taradell	B,	2
Descansa:	Roda,	St.	Julià	B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pTona	B	.........................6	 5	 1	 0	 28	 15	 16
	 2.-	Riudeperes	B	................6	 5	 0	 1	 43	 19	 15
	 3.-	FUE	Vic	C	.....................7	 4	 2	 1	 33	 17	 14
	 4.-	Centelles	B	...................6	 4	 0	 2	 34	 18	 12
	 5.-	Pradenc	B	.....................5	 3	 1	 1	 37	 15	 10
	 6.-	Moià	..............................7	 3	 1	 3	 33	 35	 10
	 7.-	Sta.	Eugènia	B	..............6	 2	 1	 3	 19	 23	 7
	 8.-	Fruitosenc	D	................7	 2	 1	 4	 23	 35	 7
	 9.-	Osona	Sud	....................6	 2	 1	 3	 12	 34	 7
	10.-	St.	Julià	B	......................6	 1	 2	 3	 12	 18	 5
	11.-	Taradell	B	.....................5	 1	 0	 4	 11	 26	 3
	12.-	Roda	..............................7	 0	 0	 7	 12	 42	 0

GRUP 15

Centelles	C	-	EF	Ripollès	C,	ajornat
Folgueroles,	6	-	Torelló	C,	2
FUE	Vic	B,	10	-	Sta.	Eugènia	C,	0
Pradenc	-	Ribetana,	ajornat
Manlleu,	2	-	EF	Bosc	de	Tosca	E,	4
Voltregà	-	OAR	Vic	D,	ajornat
Descansa:	St.	Vicenç

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pPradenc	.......................7	 7	 0	 0	 50	 8	 21
	 2.-	Folgueroles	..................6	 6	 0	 0	 46	 6	 18
	 3.-	St.	Vicenç	......................7	 6	 0	 1	 49	 18	 18
	 4.-	FUE	Vic	B	.....................7	 4	 1	 2	 34	 23	 13
	 5.-	Ribetana	.......................5	 4	 0	 1	 32	 14	 12
	 6.-	Centelles	C	...................6	 3	 0	 3	 33	 21	 9
	 7.-	Torelló	C	.......................5	 2	 0	 3	 26	 26	 6
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......6	 2	 0	 4	 17	 28	 6
	 9.-	Manlleu	........................7	 2	 0	 5	 25	 41	 6
	10.-	Voltregà	........................7	 1	 1	 5	 15	 42	 4
	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	..............6	 0	 0	 6	 7	 58	 0

GRUP 16

Moià	B,	4	-	Sta.	Eugènia,	2
Roda	B,	0	-	St.	Julià,	10
Calldetenes,	3	-	Pradenc	C,	3
Centelles,	9	-	Taradell,	1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pCentelles	....................8	 8	 0	 0	 74	 8	 24
	 2.-	St.	Julià	.........................8	 7	 0	 1	 54	 10	 21
	 3.-	Taradell	........................7	 3	 1	 3	 34	 31	 10
	 4.-	Sta.	Eugènia	.................6	 3	 0	 3	 26	 27	 9
	 5.-	Moià	B...........................7	 3	 0	 4	 23	 35	 9
	 6.-	Pradenc	C	.....................8	 2	 3	 3	 25	 39	 9
	 7.-	Calldetenes	..................8	 1	 1	 6	 22	 43	 4
	 8.-	Roda	B	...........................8	 0	 1	 7	 2	 67	 1

BENJAMÍ PREFERENT. GRUP 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Espanyol	.......................9	 9	 0	 0	 42	 10	 27
	 2.-	Barcelona	B	..................9	 8	 0	 1	 55	 12	 24
	 3.-	Damm	...........................9	 7	 1	 1	 42	 10	 22
	 4.-	Mataró	..........................9	 6	 1	 2	 33	 15	 19
	 5.-	Cornellà	........................9	 6	 0	 3	 38	 17	 18
	 6.-	Premier	Barcelona	......8	 5	 2	 1	 23	 16	 17
	 7.-	St.	Cugat	.......................8	 4	 2	 2	 13	 11	 14
	 8.-	Gavà	B	...........................9	 4	 0	 5	 17	 22	 12
	 9.-	Mercantil	......................9	 3	 2	 4	 25	 26	 11
	10.-	Base	Jabac	Terrassa	.....9	 3	 2	 4	 18	 21	 11
	11.- Vic Riuprimer ........... 9 2 1 6 20 40 7
	12.-	Gim.	Manresa	..............7	 2	 0	 5	 17	 29	 6
	13.-	Aqua	Hotel	...................9	 2	 0	 7	 13	 33	 6
	14.-	qEuropa	........................8	 2	 0	 6	 9	 29	 6
	15.-	qSabadell	......................8	 0	 1	 7	 8	 41	 1
	16.-	qCardedeu	....................9	 0	 0	 9	 5	 46	 0

GRUP 6
Girona	B,	3	-	L’Escala,	0
EF	Bosc	de	Tosca	B,	1	-	Bisbalenc	At.,	1
EF	Baix	Ter,	4	-	Roses,	3
Vall del Ter,	6	-	Unió	Girona,	4
Banyoles,	2	-	EF Ripollès,	2

FUE	Olot,	2	-	Quart,	5
Llagostera,	10	-	Vilablareix,	0
Porqueres	-	Figueres,	ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Llagostera	.....................9	 9	 0	 0	 48	 7	 27
	 2.-	Bisbalenc	At.	................9	 7	 1	 1	 40	 12	 22
	 3.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......9	 6	 2	 1	 29	 9	 20
	 4.-	Quart	.............................9	 6	 1	 2	 38	 15	 19
	 5.-	Girona	B	........................9	 6	 0	 3	 30	 17	 18
	 6.-	EF	Baix	Ter	...................9	 5	 1	 3	 30	 25	 16
	 7.-	Figueres	........................8	 5	 0	 3	 36	 18	 15
	 8.- Vall del Ter ................ 8 5 0 3 24 22 15
	 9.-	FUE	Olot	.......................8	 4	 0	 4	 40	 30	 12
	10.-	Banyoles	.......................9	 3	 1	 5	 20	 44	 10
	11.-	L’Escala	.........................9	 3	 0	 6	 15	 31	 9
	12.- EF Ripollès................. 8 2 1 5 14 25 7
	13.-	Unió	Girona	.................9	 2	 0	 7	 21	 36	 6
	14.-	qPorqueres	...................8	 1	 0	 7	 17	 34	 3
	15.-	qRoses	...........................9	 1	 0	 8	 13	 48	 3
	16.-	qVilablareix	..................8	 0	 1	 7	 9	 51	 1

GRUP 7

Sta.	Eugènia,	1	-	GEiEG,	5
Figueres	B,	5	-	Fornells,	3
Vic Riuprimer B,	1	-	Girona,	4
Quart	B	-	Palamós,	ajornat
Racing	Blanenc,	2	-	Cal	Aguido,	3
Malgrat,	5	-	Hostalric,	2
Blanes,	0	-	St.	Celoni,	9
Torelló,	2	-	EF	Bosc	de	Tosca,	2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Figueres	B	....................9	 9	 0	 0	 63	 15	 27
	 2.-	Quart	B	.........................8	 7	 1	 0	 43	 9	 22
	 3.-	Fornells	.........................9	 7	 0	 2	 52	 21	 21
	 4.-	Girona	...........................9	 6	 1	 2	 42	 16	 19
	 5.-	GEiEG	............................9	 5	 2	 2	 36	 15	 17
	 6.-	EF	Bosc	de	Tosca	.........8	 5	 1	 2	 28	 18	 16
	 7.- Torelló ....................... 8 4 3 1 23 11 15
	 8.-	Racing	Blanenc	............8	 4	 1	 3	 22	 15	 13
	 9.-	St.	Celoni	......................9	 4	 0	 5	 27	 27	 12
	10.-	Malgrat	.........................9	 4	 0	 5	 27	 32	 12
	11.-	Cal	Aguido	...................9	 3	 2	 4	 28	 29	 11
	12.-	Sta.	Eugènia	.................8	 2	 0	 6	 41	 50	 6
	13.- Vic Riuprimer B ........ 8 1 0 7 6 34 3
	14.-	qBlanes	.........................9	 1	 0	 8	 13	 50	 3
	15.-	qHostalric	.....................9	 0	 1	 8	 6	 55	 1
	16.-	qPalamós	......................7	 0	 0	 7	 6	 66	 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ. GRUP 8

Molletenca,	3	-	Vilassar	Mar	B,	1
Mollet	B,	9	-	Barberà	Andalucia,	0
Parets,	1	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	0
Granollers,	11	-	Cardedeu	B,	2
Mercantil	B,	1	-	Gim.	Manresa	E,	2
Base	Montcada,	4	-	Manlleu,	0
Les	Franqueses,	5	-	OAR Vic,	2
Vic	Riuprimer	C,	10	-	Ol.	La	Garriga,	2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pMollet	B	......................8	 8	 0	 0	 36	 6	 24
	 2.-	Gim.	Manresa	E	...........8	 7	 0	 1	 44	 12	 21
	 3.-	Parets	............................8	 6	 1	 1	 29	 5	 19
	 4.-	Les	Franqueses	............8	 5	 1	 2	 34	 20	 16
	 5.-	Mercantil	B	..................8	 5	 1	 2	 26	 20	 16
	 6.-	Granollers.....................7	 5	 0	 2	 29	 9	 15
	 7.-	Base	Montcada	............8	 5	 0	 3	 28	 21	 15
	 8.-	Vic	Riuprimer	C	..........7	 3	 1	 3	 20	 18	 10
	 9.-	Vilassar	Mar	B	.............8	 2	 1	 5	 18	 19	 7
	10.- Manlleu ..................... 7 2 1 4 13 37 7
	11.-	Unif.	Sta.	Perpètua......6	 2	 0	 4	 9	 17	 6
	12.-	Molletenca	...................8	 2	 0	 6	 16	 32	 6
	13.-	Ol.	La	Garriga...............7	 2	 0	 5	 16	 37	 6
	14.-	qCardedeu	B	................7	 1	 0	 6	 14	 38	 3
	15.- qOAR Vic ................... 7 0 1 6 12 31 1
	16.-	qBarberà	Andalucia	....6	 0	 1	 5	 6	 28	 1

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ. GRUP 8

Folgueroles,	5	-	Riudeperes,	1
Ol.	La	Garriga	B,	4	-	Granollers	B,	5
Cardedeu	C,	2	-	Llerona,	12
Pradenc,	1	-	Llinars,	6
Manlleu B,	2	-	Canovelles,	3
OAR Vic B,	0	-	Vilanova	Vallès,	8
Descansa:	Parets	D,	St.	Feliu	Codines

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pVilanova	Vallès	..........7	 7	 0	 0	 53	 1	 21
	 2.-	Parets	D	........................7	 5	 2	 0	 34	 12	 17
	 3.- Folgueroles ................ 5 4 0 1 25 11 12
	 4.-	Canovelles	....................6	 4	 0	 2	 26	 20	 12
	 5.-	St.	Feliu	Codines	.........6	 3	 2	 1	 19	 18	 11
	 6.-	Llerona	.........................5	 3	 0	 2	 26	 9	 9
	 7.-	Llinars	...........................5	 2	 3	 0	 20	 10	 9
	 8.- OAR Vic B .................. 7 2 2 3 30 34 8
	 9.-	Granollers	B	.................6	 2	 1	 3	 22	 29	 7
	10.- Manlleu B .................. 6 2 1 3 20 30 7
	11.- Pradenc ...................... 7 1 1 5 17 34 4
	12.- qRiudeperes .............. 6 1 0 5 16 34 3
	13.-	qCardedeu	C	................8	 0	 2	 6	 14	 46	 2
	14.-	qOl.	La	Garriga	B	.........5	 0	 0	 5	 13	 47	 0

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ. GRUP 9

Calldetenes,	8	-	Taradell,	2
FUE	Vic	B	-	Sta.	Eugènia,	ajornat
Moià,	1	-	Centelles,	1
OAR	Vic	C,	8	-	Osona	Sud,	4
Fruitosenc	E,	1	-	FUE	Vic,	11
Descansa:	Corcó,	Torelló	B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pTorelló	B	.....................7	 6	 0	 1	 27	 10	 18
	 2.-	Calldetenes	..................6	 5	 0	 1	 40	 13	 15
	 3.-	OAR	Vic	C	....................7	 5	 0	 2	 38	 21	 15
	 4.-	Moià	..............................7	 4	 2	 1	 22	 12	 14
	 5.-	Centelles	......................7	 3	 2	 2	 21	 12	 11
	 6.-	FUE	Vic	B	.....................4	 3	 1	 0	 26	 3	 10
	 7.-	Sta.	Eugènia	.................4	 3	 0	 1	 11	 11	 9
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	 8.-	Taradell	........................6	 2	 0	 4	 13	 23	 6
	 9.-	FUE	Vic	.........................6	 1	 1	 4	 21	 29	 4
	10.-	Corcó	.............................7	 1	 0	 6	 15	 22	 3
	11.-	Osona	Sud	....................5	 0	 0	 5	 10	 37	 0
	12.-	Fruitosenc	E	.................6	 0	 0	 6	 2	 53	 0

GRUP 10

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- pRoda ......................... 8 7 1 0 47 15 22
	 2.- FUE Vic C ................... 7 5 1 1 45 17 16
	 3.-	EP	Olot	B	......................5	 4	 0	 1	 19	 12	 12
	 4.- Torelló C .................... 7 4 0 3 20 22 12
	 5.- Moià B ........................ 7 3 1 3 29 26 10
	 6.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......6	 3	 0	 3	 34	 24	 9
	 7.- Vic Riuprimer D ........ 6 3 0 3 14 21 9
	 8.- Vall del Ter B ............. 6 1 3 2 12 13 6
	 9.- Manlleu C .................. 6 2 0 4 9 24 6
	10.- EF Ripollès B ............. 4 1 0 3 12 21 3
	11.- Centelles B ................. 6 1 0 5 15 31 3
	12.-	Les	Preses	B	.................8	 1	 0	 7	 12	 42	 3

PREBENJAMÍ. GRUP 19

Gim.	Manresa,	1	-	Vic Riuprimer,	5
OAR Vic,	10	-	Fruitosenc,	0
Pirinaica,	8	-	Manresa,	1
Torelló,	5	-	Joanenc,	1
Descansa:	Berga,	Manlleu

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- Manlleu ..................... 7 6 1 0 40 7 19
	 2.- Vic Riuprimer ........... 6 4 1 1 29 10 13
	 3.-	Joanenc	.........................7	 4	 1	 2	 23	 14	 13
	 4.- OAR Vic ..................... 6 4 0 2 29 7 12
	 5.-	Gim.	Manresa	..............7	 3	 3	 1	 30	 17	 12
	 6.- Torelló ....................... 6 3 1 2 26 18 10
	 7.-	Berga	.............................5	 2	 0	 3	 17	 17	 6
	 8.-	Manresa	........................7	 1	 1	 5	 6	 45	 4
	 9.-	Pirinaica	.......................6	 1	 0	 5	 16	 26	 3
	10.-	Fruitosenc	....................7	 0	 0	 7	 3	 58	 0

FEMENÍ PREFERENT. GRUP 1

Pubilla	Casas,	2	-	St.	Cugat,	3
Palautordera,	4	-	Cerdanyola	Vallès,	2
Martinenc,	3	-	Fontsanta-Fatjo,	3
Llerona,	0	-	Porqueres,	2
Cornellà,	3	-	La	Roca	PBB,	1
At.	Vilafranca,	2	-	Manlleu,	1
Enfaf	Andorra,	0	-	Manu	Lanzarote,	4
Júpiter,	2	-	AEM	B,	3
Verdu-Vall	del	Corb,	0	-	Sabadell,	7

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pFontsanta-Fatjo	.......11	 9	 1	 1	 35	 16	 28
	 2.-	La	Roca	PBB	...............12	 8	 2	 2	 23	 15	 26
	 3.-	Cornellà	......................12	 8	 1	 3	 32	 15	 25
	 4.-	Martinenc	..................12	 7	 3	 2	 39	 14	 24
	 5.-	St.	Cugat	.....................12	 7	 3	 2	 28	 19	 24
	 6.-	Porqueres	...................12	 6	 5	 1	 20	 11	 23
	 7.-	Manu	Lanzarote	........12	 6	 3	 3	 43	 17	 21
	 8.-	Pubilla	Casas	..............10	 6	 1	 3	 22	 11	 19
	 9.-	AEM	B	.........................12	 5	 3	 4	 28	 14	 18
	10.-	Palautordera	..............11	 5	 2	 4	 29	 15	 17
	11.-	At.	Vilafranca.............12	 4	 3	 5	 17	 20	 15
	12.- Manlleu ................... 12 4 2 6 22 17 14
	13.-	Cerdanyola	Vallès	.....11	 4	 1	 6	 26	 21	 13
	14.-	Sabadell	......................12	 3	 1	 8	 26	 35	 10
	15.-	qJúpiter.......................12	 2	 0	 10	 8	 38	 6
	16.-	qEnfaf	Andorra............9	 1	 2	 6	 8	 18	 5
	17.-	qLlerona	.....................12	 1	 1	 10	 9	 36	 4
	18.-	qVerdu-Vall	del	Corb	10	 0	 0	 10	 2	 85	 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. GRUP 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- pVic Riuprimer B ...... 5 5 0 0 32 7 15
	 2.-	Cornellà	Terri	..............6	 4	 1	 1	 14	 6	 13
	 3.-	La	Pera	..........................7	 3	 2	 2	 21	 16	 11
	 4.- Voltregà ..................... 6 3 1 2 12 8 10
	 5.- Taradell ..................... 7 2 3 2 18 10 9
	 6.-	L’Estartit	.......................5	 3	 0	 2	 19	 16	 9
	 7.- OAR Vic ..................... 7 3 0 4 11 16 9
	 8.- Castellterçol .............. 4 2 1 1 7 7 7
	 9.-	Gerunda	........................5	 2	 0	 3	 12	 14	 6
	10.-	L’Armentera	.................5	 1	 2	 2	 12	 21	 5
	11.-	Vilafant	.........................7	 1	 0	 6	 10	 26	 3
	12.- Moià ........................... 6 1 0 5 7 28 3

FEMENÍ AMATEUR F-7. GRUP 3

Montmeló,	2	-	Vall del Ter,	1
Camallera,	8	-	Vallgorguina,	0
Llavaneres	-	Base	Llagostera,	ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Camallera	.....................7	 6	 0	 1	 40	 12	 18
	 2.-	Montmeló	....................7	 5	 1	 1	 29	 13	 16
	 3.- Vall del Ter ................ 7 4 1 2 26 10 13
	 4.-	Vallgorguina	................6	 2	 0	 4	 23	 27	 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,	3	-	Vilassar	Mar,	1

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- pVic Riuprimer ......... 8 7 0 1 33 8 21
	 2.-	St.	Gabriel	B	.................7	 6	 1	 0	 18	 8	 19
	 3.-	Seagull	BDN	.................7	 5	 1	 1	 14	 7	 16
	 4.-	Pontenc	.........................8	 4	 3	 1	 19	 11	 15
	 5.-	Palautordera	................7	 4	 2	 1	 14	 8	 14
	 6.-	L’Estartit	.......................7	 4	 1	 2	 15	 10	 13
	 7.-	Fontsanta	Fatjó	B	........8	 4	 0	 4	 16	 21	 12
	 8.-	Cornellà	B.....................8	 3	 2	 3	 12	 12	 11
	 9.- Torelló ....................... 8 3 1 4 11 12 10
	10.-	Cirera	............................8	 3	 0	 5	 15	 19	 9
	11.-	La	Roca	PBB	B	..............7	 3	 0	 4	 11	 15	 9
	12.-	Girona	B	........................8	 2	 1	 5	 12	 16	 7
	13.-	Llerona	B	......................8	 2	 1	 5	 13	 24	 7
	14.-	qVilassar	Mar...............8	 2	 0	 6	 7	 17	 6
	15.-	qSta.	Susanna	B	...........7	 1	 1	 5	 15	 20	 4
	16.-	qManu	Lanzarote	C	....8	 1	 0	 7	 17	 34	 3

FEMENÍ JUVENIL SEGONA. GRUP 5

Vilassar	Mar	B,	0	-	St.	Feliu	Codines,	0
Masnou	At.,	0	-	Seagull	BDN	D,	1
Mataró,	3	-	La	Roca	PBB	C,	4
OAR Vic,	15	-	Centelles,	0
Mollet,	0	-	Vic Riuprimer,	1
St.	Pol,	3	-	Martinenc	B,	6
Descansa:	Molinos

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- pOAR Vic ................... 7 5 2 0 26 0 17
	 2.-	Vilassar	Mar	B	.............7	 5	 1	 1	 28	 5	 16
	 3.- Vic Riuprimer ........... 6 5 1 0 23 4 16
	 4.-	Molinos	........................5	 4	 0	 1	 21	 3	 12
	 5.-	La	Roca	PBB	C..............5	 4	 0	 1	 19	 7	 12
	 6.-	Martinenc	B	.................7	 3	 0	 4	 13	 23	 9
	 7.-	Mataró	..........................7	 2	 1	 4	 19	 18	 7
	 8.-	Mollet	...........................5	 2	 1	 2	 8	 7	 7
	 9.-	St.	Feliu	Codines	.........5	 2	 1	 2	 6	 7	 7
	10.-	St.	Pol	............................6	 1	 1	 4	 7	 16	 4
	11.-	Seagull	BDN	D	.............5	 1	 0	 4	 3	 22	 3
	12.-	Masnou	At....................6	 0	 0	 6	 1	 11	 0
	13.-	Centelles	......................5	 0	 0	 5	 0	 51	 0

FEMENÍ CADET. GRUP 4

Castellar,	3	-	Palafrugell,	0
Molinos	-	Mollet,	ajornat
Base	Montcada,	3	-	Llerona,	8
Singuerlin,	3	-	Taradell,	3
Barberà	Andalucia	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	
ajornat
Palautordera,	9	-	Bellavista	Milan,	1
Descansa:	Vallès	At.

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Palautordera	................8	 7	 0	 1	 55	 11	 21
	 2.-	Unif.	Sta.	Perpètua......6	 6	 0	 0	 48	 6	 18
	 3.-	Barberà	Andalucia	......7	 6	 0	 1	 53	 21	 18
	 4.-	Vallès	At.	......................7	 4	 0	 3	 22	 36	 12
	 5.-	Llerona	.........................7	 3	 2	 2	 33	 25	 11
	 6.-	Castellar	.......................8	 2	 3	 3	 27	 27	 9
	 7.-	Mollet	...........................5	 2	 2	 1	 16	 13	 8
	 8.-	Singuerlin	....................6	 2	 1	 3	 22	 27	 7
	 9.- Taradell ..................... 6 1 3 2 20 20 6
	10.-	Molinos	........................6	 2	 0	 4	 15	 30	 6
	11.-	Base	Montcada	............7	 1	 1	 5	 23	 58	 4
	12.-	Palafrugell	...................7	 0	 1	 6	 17	 40	 1
	13.-	Bellavista	Milan	..........6	 0	 1	 5	 19	 56	 1

FEMENÍ INFANTIL SEGONA. GRUP 5

Ol.	Can	Fatjó,	3	-	St.	Cugat	B,	1
Can	Parellada,	3	-	Puigreig,	0
Manu	Lanzarote	C,	0	-	OAR Vic,	7
Júnior,	2	-	Cardona,	5
Baco	Unión,	8	-	Terrassa	B,	1
Descansa:	Gim.	Manresa,	Barberà	Andalucia	
B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- pOAR Vic ................... 7 6 1 0 52 7 19
	 2.-	Cardona	........................6	 5	 0	 1	 28	 9	 15
	 3.-	Ol.	Can	Fatjó	................7	 4	 1	 2	 28	 15	 13
	 4.-	Puigreig	........................8	 4	 1	 3	 12	 13	 13
	 5.-	Manu	Lanzarote	C	......6	 4	 0	 2	 19	 15	 12
	 6.-	Can	Parellada	...............8	 4	 0	 4	 17	 39	 12
	 7.-	St.	Cugat	B	....................7	 3	 1	 3	 19	 12	 10
	 8.-	Baco	Unión	...................6	 3	 0	 3	 30	 17	 9
	 9.-	Júnior	............................6	 3	 0	 3	 23	 28	 9
	10.-	Barberà	Andalucia	B	...4	 0	 0	 4	 4	 24	 0
	11.-	Gim.	Manresa	..............5	 0	 0	 5	 2	 25	 0
	12.-	Terrassa	B	.....................6	 0	 0	 6	 5	 35	 0

GRUP 6

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pMollet	.........................6	 5	 0	 1	 31	 6	 15
	 2.-	Mercanitl	......................6	 5	 0	 1	 25	 8	 15
	 3.-	Llerona	C	......................7	 4	 1	 2	 30	 21	 13
	 4.- Centelles .................... 6 4 0 2 30 15 12
	 5.-	Masnou	B	.....................5	 3	 0	 2	 30	 11	 9
	 6.- FUE Vic ...................... 4 3 0 1 26 9 9
	 7.-	Vallès	At.	......................6	 3	 0	 3	 23	 22	 9
	 8.- OAR Vic B .................. 7 3 0 4 25 27 9
	 9.-	La	Roca	PBB	B	..............5	 2	 1	 2	 13	 12	 7
	10.-	Martorelles	..................4	 0	 0	 4	 5	 28	 0

	11.-	St.	Feliu	Codines	.........3	 0	 0	 3	 1	 26	 0
	12.-	La	Romanica	................7	 0	 0	 7	 1	 55	 0

FEMENÍ ALEVÍ SEGONA. GRUP 4

Sinera,	2	-	OAR Vic,	3
Terrassa	C,	3	-	La	Roca	PBB	B,	4
Llerona	B,	6	-	Centelles,	2
Manu	Lanzarote	B	-	Cirera,	ajornat
Mollet,	1	-	Vilassar	Mar,	11
Descansa:	Torelló,	Llavaneres,	Sta.	Perpètua

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pVilassar	Mar...............8	 8	 0	 0	 64	 3	 24
	 2.-	Unif.	Sta.	Perpètua......6	 5	 0	 1	 51	 12	 15
	 3.-	Cirera	............................7	 5	 0	 2	 47	 23	 15
	 4.- Torelló ....................... 4 4 0 0 31 5 12
	 5.- OAR Vic ..................... 4 3 0 1 12 8 9
	 6.-	La	Roca	PBB	B	..............6	 3	 0	 3	 14	 30	 9
	 7.-	Llerona	B	......................6	 2	 2	 2	 15	 17	 8
	 8.-	Terrassa	C	.....................8	 2	 1	 5	 12	 33	 7
	 9.-	Manu	Lanzarote	B	.......5	 1	 2	 2	 9	 22	 5
	10.-	Mollet	...........................6	 1	 1	 4	 4	 26	 4
	11.-	Sinera	............................5	 1	 0	 4	 9	 24	 3
	12.-	Llavaneres	....................5	 1	 0	 4	 7	 27	 3
	13.- Centelles .................... 8 0 0 8 6 51 0

FEMENÍ BENJAMÍ. GRUP 2

Centelles,	0	-	Fontsanta-Fatjó,	10
Llerona,	4	-	MF	St.	Adrià,	2
Ol.	Can	Fatjó,	12	-	Sabadell,	2
Unif.	Sta.	Perpètua,	2	-	Mataró,	0
Torelló,	0	-	Baco	Unión,	1
Descansa:	Terrassa

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Fontsanta-Fatjó	...........7	 6	 1	 0	 53	 8	 19
	 2.-	Ol.	Can	Fatjó	................7	 6	 0	 1	 53	 11	 18
	 3.-	Baco	Unión	...................7	 5	 0	 2	 26	 12	 15
	 4.-	MF	St.	Adrià	.................7	 4	 1	 2	 23	 8	 13
	 5.-	Terrassa	........................6	 3	 1	 2	 25	 27	 10
	 6.- Torelló ....................... 8 3 1 4 16 21 10
	 7.-	Unif.	Sta.	Perpètua......7	 3	 0	 4	 17	 17	 9
	 8.-	Llerona	.........................7	 3	 0	 4	 18	 25	 9
	 9.-	Sabadell	........................6	 2	 0	 4	 26	 32	 6
	10.-	Mataró	..........................7	 1	 0	 6	 13	 49	 3
	11.- Centelles .................... 7 0 0 7 7 67 0

Futbol Sala

DIVISIÓ D’HONOR. GRUP 1

Barri	Can	Calet,	4	-	Ripollet	B,	3
Vilamajor,	6	-	Pineda	de	Mar,	2
Manlleu,	6	-	Riudellots,	5
Castellar,	3	-	Lloret,	3
Vilafant,	4	-	Sporting	Montmeló,	6
Malgrat,	1	-	Montcada,	7
Parets,	4	-	Sant	Cugat,	7
St.	Julià	de	Ramis,	5	-	Cardedeu,	4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pMontcada	.................11	 10	 0	 1	 55	 26	 30
	 2.- pManlleu ................. 11 8 0 3 45 33 24
	 3.-	Sant	Cugat	..................11	 7	 2	 2	 47	 34	 23
	 4.-	Ripollet	B	...................11	 6	 2	 3	 53	 37	 20
	 5.-	Parets	..........................11	 6	 1	 4	 45	 38	 19
	 6.-	Vilafant	.......................11	 5	 1	 5	 47	 45	 16
	 7.-	Castellar	.....................11	 4	 4	 3	 40	 40	 16
	 8.-	Lloret	..........................11	 4	 4	 3	 38	 39	 16
	 9.-	Vilamajor	....................11	 5	 0	 6	 41	 47	 15
	10.-	Pineda	de	Mar	...........11	 4	 2	 5	 37	 40	 14
	11.-	St.	Julià	de	Ramis	......11	 4	 1	 6	 30	 49	 13
	12.-	Riudellots	...................11	 3	 2	 6	 34	 38	 11
	13.-	Barri	Can	Calet	..........11	 3	 2	 6	 44	 50	 11
	14.-	qSporting	Montmeló	11	 2	 2	 7	 30	 44	 8
	15.-	qCardedeu	..................11	 2	 1	 8	 43	 51	 7
	16.-	qMalgrat	.....................11	 1	 4	 6	 29	 47	 7

PRIMERA NACIONAL

Sansur,	6	-	Llagostense,	2
Ol.	Argentona,	1	-	Padre	Damian,	2
Albelda,	5	-	Teià	B,	3
Prat,	1	-	Ripoll,	1
Montsant,	1	-	Betània,	2

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

SEGONA NACIONAL

St.	Feliu	Llobregat,	9	-	At.	Arrahona,	5
Centelles,	3	-	Teià,	5
At.	Aguilar	Segarra,	5	-	Sagrerenc,	2
Sansur	B,	1	-	La	Garriga,	2
Padre	Damian	B,	3	-	Autocorb,	4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pAutocorb	....................2	 2	 0	 0	 16	 3	 6
	 2.-	pTeià	.............................2	 2	 0	 0	 12	 4	 6
	 3.-	La	Garriga	.....................2	 2	 0	 0	 9	 3	 6
	 4.-	Padre	Damian	B	...........2	 1	 0	 1	 10	 9	 3
	 5.-	St.	Feliu	Llobregat.......2	 1	 0	 1	 10	 12	 3
	 6.-	At.	Aguilar	Segarra	.....2	 1	 0	 1	 7	 9	 3
	 7.-	Sagrerenc......................2	 1	 0	 1	 5	 7	 3
	 8.- Centelles .................... 2 0 0 2 5 8 0
	 9.-	At.	Arrahona	................2	 0	 0	 2	 10	 16	 0
	10.-	Sansur	B	........................2	 0	 0	 2	 1	 14	 0

PRIMERA TERRITORIAL

At.	Arrahona	B,	10	-	Ripoll B,	5
Ol.	Argentona	-	At.	Aguilar	Segarra	,	ajornat
Unión	Llagostense	B,	5	-	Tecla	Futsal,	6
Centelles B,	0	-	Bigues	i	Riells	C,	4
Canada	Place-Fènix,	1	-	Can	Llong,	1
Llinars,	6	-	St.	Feliu	Llobregat,	0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Can	Llong	.....................7	 6	 1	 0	 40	 8	 19
	 2.-	At.	Arrahona	B	.............7	 5	 1	 1	 33	 25	 16
	 3.-	Bigues	i	Riells	C	..........6	 5	 0	 1	 40	 8	 15
	 4.-	Ol.	Argentona	..............6	 4	 0	 2	 20	 19	 12
	 5.-	Canada	Place-Fènix	.....5	 3	 2	 0	 37	 10	 11
	 6.-	Llinars	...........................7	 3	 0	 4	 26	 23	 9
	 7.-	Tecla	Futsal	..................6	 3	 0	 3	 25	 25	 9
	 8.-	Unión	Llagostense	B	...6	 2	 1	 3	 24	 22	 7
	 9.-	St.	Feliu	Llobregat.......7	 2	 0	 5	 28	 35	 6
	10.- Ripoll B ...................... 7 1 0 6 18 37 3
	11.- Centelles B ................. 6 0 1 5 9 24 1
	12.-	At.	Aguilar	Segarra		....4	 0	 0	 4	 0	 64	 0

SEGONA DIVISIÓ. BCN GRUP 1

Arenys	de	Mar,	0	-	Racing	Pineda,	5
At.	Català,	6	-	Santvicentí,	4
Montmeló,	6	-	Castellterçol,	5
St.	Cebrià	Vallalta,	9	-	At.	Masnou,	5
Aiguafreda,	10	-	Hummel	Alella	B,	1
Ciutat	Mataró	B,	3	-	Caldes	B,	5
Descansa:	St.	Celoni

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pRacing	Pineda	............7	 5	 1	 1	 37	 16	 16
	 2.-	pArenys	de	Mar	...........7	 5	 0	 2	 24	 14	 15
	 3.-	Caldes	B	........................6	 4	 1	 1	 35	 18	 13
	 4.-	Santvicentí	...................5	 4	 0	 1	 25	 13	 12
	 5.- Aiguafreda................. 7 3 1 3 29 20 10
	 6.-	St.	Cebrià	Vallalta	.......5	 3	 1	 1	 25	 19	 10
	 7.-	Hummel	Alella	B	.........6	 3	 1	 2	 28	 25	 10
	 8.-	At.	Català	......................7	 3	 1	 3	 19	 20	 10
	 9.-	Ciutat	Mataró	B	...........6	 2	 1	 3	 24	 23	 7
	10.-	Montmeló	....................7	 2	 0	 5	 26	 36	 6
	11.-	qAt.	Masnou	................6	 1	 1	 4	 16	 27	 4
	12.- qCastellterçol ............ 5 1 0 4 21 41 3
	13.-	qSt.	Celoni	....................6	 0	 0	 6	 6	 43	 0

TERCERA DIVISIÓ. BCN GRUP 1

Vilamajor	B,	3	-	Manlleu B,	1
Ciutat	Granollers	B,	5	-	Dosrius,	1
PB	Montmeló,	2	-	Racing	Pineda	B,	6
Premià	de	Dalt	B,	7	-	Palauenc,	2
Descansa:	Unió	Mollet	B,	Base	Montcada	B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Ciutat	Granollers	B	.....6	 5	 1	 0	 27	 7	 16
	 2.-	Premià	de	Dalt	B	.........4	 3	 1	 0	 20	 7	 10
	 3.-	Base	Montcada	B	.........5	 3	 1	 1	 14	 10	 10
	 4.-	Racing	Pineda	B...........5	 3	 0	 2	 14	 16	 9
	 5.- Manlleu B .................. 5 2 1 2 9 8 7
	 6.-	Palauenc	.......................5	 2	 0	 3	 17	 18	 6
	 7.-	Vilamajor	B	..................6	 2	 0	 4	 11	 15	 6
	 8.-	Dosrius	.........................5	 2	 0	 3	 10	 14	 6
	 9.-	Unió	Mollet	B	..............5	 1	 0	 4	 9	 17	 3
	10.-	PB	Montmeló	...............4	 0	 0	 4	 6	 25	 0

FEMENÍ LLIGA NACIONAL. BCN

Centelles,	11	-	Egara,	0
Corbera	-	Esclop,	ajornat
Montserrat,	1	-	Ol.	Argentona,	6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- Centelles .................... 9 9 0 0 56 20 27
	 2.-	Ol.	Argentona	..............8	 6	 0	 2	 38	 10	 18
	 3.-	Esclop	............................7	 5	 0	 2	 22	 8	 15
	 4.-	Montserrat	...................9	 2	 0	 7	 21	 42	 6
	 5.-	Corbera	.........................7	 1	 1	 5	 19	 45	 4
	 6.-	Egara	.............................8	 0	 1	 7	 11	 42	 1

FEMENÍ SEGONA. BCN GRUP 1

Vilamajor,	0	-	Riudellots,	2
Dosrius,	0	-	Palafolls,	5
Quart,	1	-	PB	Montmeló,	10
Descansa:	Manlleu,	Blanesport,	Cardedeu

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	pPB	Montmeló	.............4	 4	 0	 0	 26	 1	 12
	 2.-	pRiudellots	...................5	 3	 1	 1	 25	 5	 10
	 3.-	Cardedeu	......................3	 3	 0	 0	 19	 3	 9
	 4.- Manlleu ..................... 5 2 2 1 10 8 8
	 5.-	Vilamajor	......................6	 2	 1	 3	 9	 13	 7
	 6.-	Blanesport	....................4	 2	 0	 2	 5	 3	 6
	 7.-	Palafolls	........................4	 1	 0	 3	 8	 12	 3
	 8.-	Quart	.............................4	 1	 0	 3	 8	 34	 3
	 9.-	Dosrius	.........................5	 0	 0	 5	 0	 31	 0

Hoquei

SEGONA CATALANA. GRUP 
1-1

Olot,	3	–	Caldes,	1
Girona,	4	–	Ripoll B, 2
Jonquerenc,	5	–	St.	Feliu,	6
St.	Jordi	Desvalls,	5	–	Centelles, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	St.	Feliu	........................4	 4	 0	 0	 23	 12	 12
	 2.-	Girona	...........................4	 4	 0	 0	 15	 5	 12
	 3.-	Olot	...............................4	 3	 0	 1	 11	 6	 9
	 4.-	St.	Jordi	Desvalls	.........4	 2	 0	 2	 8	 12	 6
	 5.- Centelles .................... 4 1 1 2 17 15 4
	 6.-	Caldes	...........................4	 1	 0	 3	 14	 21	 3

	 7.- Ripoll B ...................... 4 0 1 3 14 24 1
	 8.-	Jonquerenc	...................4	 0	 0	 4	 10	 17	 0

GRUP 1-2

Cassanenc,	2	–	Vic	C,	3
Shum,	4	–	Roda	B,	7
Descansa:	Tona	B	i	GeiEG

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- Tona B ........................ 2 2 0 0 8 4 6
	 2.- Vic C ........................... 3 2 0 1 7 7 6
	 3.-	GEiEG	............................2	 1	 1	 0	 11	 8	 4
	 4.- Roda B ........................ 3 1 0 2 12 12 3
	 5.-	Shum	.............................3	 1	 0	 2	 13	 16	 3
	 6.-	Cassanenc	.....................3	 0	 1	 2	 10	 14	 1

TERCERA CATALANA. GRUP 1-1

Shum,	6	–	Voltregà	D,	7
Vilassar,	1	–	Salt,	2
Cerdanyola,	2	–	Taradell	C,	4
Centelles	B,	4	–	Bigues	i	Riells,	4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- Taradell C .................. 4 3 1 0 19 11 10
	 2.-	Shum	.............................4	 2	 1	 1	 27	 17	 7
	 3.-	Vilassar	.........................4	 2	 1	 1	 16	 10	 7
	 4.-	Bigues	i	Riells	..............4	 2	 1	 1	 22	 23	 7
	 5.- Voltregà D ................. 4 1 2 1 18 19 5
	 6.-	Salt	................................4	 1	 1	 2	 12	 14	 4
	 7.- Centelles B ................. 4 1 1 2 15 22 4
	 8.-	Cerdanyola	...................4	 0	 0	 4	 8	 21	 0

GRUP 1-2

Arenys	de	Mar,	3	-	Farners,	4
Descansa:	Barberà,	Taradell	B	i	Figueres

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.- Barberà ...................... 2 1 1 0 11 5 4
	 2.-	Farners	..........................3	 1	 1	 1	 8	 9	 4
	 3.-	Arenys	de	Mar	.............2	 1	 0	 1	 7	 6	 3
	 4.-	Figueres	........................2	 1	 0	 1	 5	 9	 3
	 5.- Taradell B .................. 1 0 0 1 2 4 0

FEMENÍ PRIMERA CATALANA

Mollet,	3	-	Horta,	1
Sferic,	4	-	Voltregà C,	6
Igualada,	6	-	Mataró,	4
Cerdanyola,	1	-	Cubelles,	4
Vic,	3	-	Roda,	2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Igualada	........................8	 7	 0	 1	 30	 12	 21
	 2.-	Mataró	..........................8	 6	 0	 2	 49	 19	 18
	 3.-	Mollet	...........................9	 5	 2	 2	 25	 23	 17
	 4.- Voltregà C .................. 8 4 2 2 28 21 14
	 5.-	Sferic	.............................8	 4	 0	 4	 33	 33	 12
	 6.- Vic .............................. 8 4 0 4 19 19 12
	 7.-	Cubelles	........................9	 3	 1	 5	 25	 29	 10
	 8.-	Cerdanyola	...................8	 2	 1	 5	 19	 31	 7
	 9.-	Horta	.............................8	 2	 0	 6	 19	 35	 6
	10.- Roda ........................... 8 1 0 7 19 44 3

FEMENÍ SEGONA CATALANA. GRUP 1

Reus,	8	–	Tona,	3
Sfèric,	4	–	Arenys	de	Mar,	4
Manresa,	2	–	Girona,	6
Cubelles,	1	–	Cerdanyola,	6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
	 1.-	Reus	..............................4	 4	 0	 0	 32	 10	 12
	 2.-	Arenys	de	Mar	.............4	 3	 1	 0	 20	 15	 10
	 3.-	Girona	...........................4	 3	 0	 1	 26	 12	 9
	 4.-	Cerdanyola	...................4	 2	 0	 2	 12	 10	 6
	 5.-	Cubelles	........................4	 1	 1	 2	 9	 15	 4
	 6.-	Manresa	........................4	 1	 1	 2	 10	 22	 4
	 7.-	Sferic	.............................4	 0	 1	 3	 10	 18	 1
	 8.- Tona ........................... 4 0 0 4 13 30 0

Tennis taula

FEMENÍ DIVISIÓ HONOR. 
GRUP 4

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
	 1.-	Figueres	........................8	 6	 1	 1	 33	 15	 13
	 2.-	Suris	Calella	.................8	 4	 1	 3	 24	 24	 9
	 3.- Girbau Vic TT ............ 8 2 4 2 26 22 8
	 4.-	St.	Cugat	.......................8	 2	 2	 4	 20	 28	 6
	 5.-	Ripollet	.........................8	 1	 2	 5	 17	 31	 4

DIVISIÓ HONOR. GRUP 4

CN	Sabadell,	2	–	Olot,	4
St.	Josep-St.	Jordi,	4	–	Calella,	2
CN	Sabadell,	4	–	Girbau	Vic	TT,	2
St.	Josep-Sr.	Jordi,	6	–	Olot,	0
CN	Sabadell,	1	–	Calella,	5
St.	Josep-St.	Jordi,	6	–	Girbau	Vic	TT,	0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
	 1.-	St.	Josep-St.	Jordi	........8	 7	 0	 1	 35	 13	 14
	 2.-	Olot	...............................8	 5	 1	 2	 30	 18	 11
	 3.-	Calella	...........................8	 4	 1	 3	 29	 19	 9
	 4.-	CN	Sabadell	..................8	 2	 0	 6	 17	 31	 4
	 5.- Girbau Vic TT ............ 8 1 0 7 9 39 2
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Més d’una dècada a la Vall
Camprodon

Ariadna Reche

A Camprodon, hi ha el segon 
i últim club de tennis taula 
fundat al Ripollès. El CTT 
Camprodon va aparèixer el 
2009, després que tres afi-
cionats de la Vall a aquest 
esport –Isaac Coll (Llanars), 
Eduard Campos (Vilallonga 
de Ter) i Esteve Gras (Font-
rubí)– coincidissin en un 
torneig d’estiu i s’engres-
quessin a muntar el club. 
“Al torneig també hi havia 
Gabriel Suriñach, president 
del CTT Ripoll –el primer i 
únic equip de la comarca en 
aquell moment, que s’havia 
creat cinc anys abans–. Ell 
ens va animar i orientar per 
començar”, explica Coll. 

L’equip inicial del CTT 
Camprodon estava for-
mat pels tres fundadors i 
dos jugadors més, que van 

començar sense federar-se i 
jugant a la Lliga Intercomar-
cal. El 2010 van decidir fede-
rar-se i van poder començar a 
competir a 2a Territorial. “A 
poc a poc la gent es va anar 
engrescant i vam poder fer 
més equips”, explica Coll. Al 
principi, la meitat dels socis 
es federaven 
per competir i 
l’altra meitat 
assistien als 
entrenaments 
“només per 
fer un esport”. 
Més tard, qua-
si tots estaven 
federats “per-
què tenien 
ganes de competir” i “vam 
arribar a tenir tres equips”.

Les temporades estrella 
del CTT Camprodon van ser 
les del 2014 i el 2016, en què 
el millor equip –format pels 
tres fundadors, un jugador 

de Banyoles i un de Vic– va 
arribar a competir a Tercera 
Nacional. El 2015, 2017 i 
2018 es va jugar a una cate-
goria per sota, Preferent Ter-
ritorial. En acabar la tempo-
rada del 2018, però, l’equip 
principal es va dissoldre per-
què alguns dels integrants 

van canviar 
de club o van 
deixar de 
jugar. 

Actual-
ment, el CTT 
Camprodon 
té una vinte-
na de socis 
que renoven 
anualment 

la llicència per competir. 
L’equip format per la majoria 
d’aquests jugadors compe-
teix a Primera Provincial. 
Els entrenaments del club 
són els dimarts i els dijous, 
de 7 a 9 del vespre, al pave-

lló Llandrius, tot i que ara 
amb la pandèmia han hagut 
de canviar d’emplaçament i 
traslladar-se tots al pavelló 
vell, on ja entrenava l’escole-
ta creada el 2012. “Quan vam 
començar, no ens imaginà-
vem que podríem muntar-la i 
transmetre aquest esport a la 
mainada”, diu Coll. 

Cada any, el CTT Campro-
don organitza un torneig la 
primera setmana d’agost al 
pavelló Llandrius; a la cita 
assisteixen vora cent juga-
dors. A més l’última setmana 
d’agost, el club –conjunta-
ment amb la Federació Cata-
lana de Tennis Taula– acull 
un campus al municipi. 
Una quarantena de nens i 
nenes de clubs d’arreu de 
Catalunya es desplacen fins 
a Camprodon per fer una 
immersió en aquest esport i 
preparar la nova temporada 
esportiva.

Últim minut

Els avantatges 
de ser famós

Josep Capdevila

Periodista i redactor en cap
del diari ‘Sport’

Llegeixo a EL 
9 NOU que 
Ronald Koe-
man va ser 
dilluns passat 
a Osona. Des-
conec si hi 

ha algun jugador osonenc 
que li agrada o si busca 
casa per aquí per si algun 
dia entrena el Manlleu o 
el Vic. En aquest món del 
futbol ja no es pot descar-
tar res. Però vaja, una cosa 
sí sabem: Koeman va venir 
per comprar-se un cotxe 
nou.

Els futbolistes o entre-
nadors d’un equip com el 
Barça està clar que eco-
nòmicament no es poden 
pas queixar. Tenen un 
molt bon sou i malgrat 
que el club no està en una 
situació econòmica molt 
brillant que diguem saben 
que tenen força assegurat 
anar cobrant cada mes. I 
per si això no fos suficient, 

a més tenen molts més 
avantatges.

Si seguiu a les xarxes 
socials algun jugador o 
les seves parelles, anireu 
veient com de tant en tant 
es mostren agraïts perquè 
tal marca o tal empresa els 
ha fet arribar algun dels 
seus productes. Ja us ho 
podeu imaginar, els hi han 
regalat. Poques publicitats 
poden ser més efectives 
que veure que, per exem-
ple, Antonela Roccuzzo, la 
dona de Leo Messi (més de 
13 milions de seguidors a 
Instagram), consumeix un 
determinat producte.

Desconec si a Koeman a 
Gurb li van regalar el cot-
xe, li van fer un preu espe-
cial o si va pagar el mateix 
que pagaria qualsevol altre 
ciutadà. Però ell també és 
un beneficiat d’aquesta 
mania que té molta gent 
de regalar als qui més 
tenen. Sí, ja ho sé que això 
els dona més publicitat, 
però què carai, a vegades 
també es podrien recordar 
dels pobres les grans mar-
ques, no?

El CTT 
Camprodon és 
el segon club 

de tennis taula 
després del Ripoll

Club Tennis Taula 
Camprodon
Any de fundació
2009
Socis
16

Xavier 
Cifuentes

Xavier Cifuentes va començar jugant a tennis taula poc després 
de la fundació del club a Camprodon. El camprodoní havia pro-

vat l’anomenat popularment “ping-pong” de petit, però no va 
ser fins que es va vincular a l’entitat que es va enganxar al 

tennis taula–més a nivell més competitiu–. “És un esport 
molt tècnic i agraït. Quan li dediques temps, t’agrada. I 
si competeixes, també té el punt de superació personal 
perquè és un esport individual i millorar només depèn 
de tu”, explica. Cifuentes va començar al CTT Cam-
prodon només com a jugador, però la temporada 2015-
2016 es va vincular més al club. En aquell moment 
va passar, a part de mantenir-se a l’equip, a formar 
part de la junta com a tresorer, un càrrec que encara 
ocupa. Per ell, el tennis taula és un esport “d’esbarjo 
–perquè diu que el fa desconnectar de la feina– i que 
si hi dediques hores, enganxa i fa que tinguis ganes 

de fer-ho més bé”. A més, explica que com que sempre 
jugues contra algú, et permet “aprendre la tècnica” del 

jugador que tens a l’altra banda de la taula i “anar crei-
xent” en l’esport. Del CTT Camprodon, diu: “Som un club 

petit amb ganes de créixer”, tot i que té clar que és difícil, 
perquè el tennis taula és una modalitat esportiva amb pocs 

aficionats al Ripollès. “Els socis fan que el club tiri endavant, 
entrenant i posant-hi ganes”, conclou. 

“Koeman és 
un beneficiat 

d’aquesta ‘mania’ 
de regalar a qui 

més té”
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Màscara FFP2 

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

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

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

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

Distribuïdes i 
produïdes per

Fabricades a Catalunya

Per només

8,50

Només per a
subscriptors i socis
Al facilitar les vostres dades 
accepteu expressament la 
política de privacitat de Premsa 
d’Osona, SA, que podeu 
consultar a www.el9nou.cat
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Les milícies anarquistes van tenir 
un protagonisme destacat a l’ini-
ci de la Guerra Civil en molts llocs 
de Catalunya, entre ells Vic. Aquell 

moment d’agitació política i social 
i d’ideals de llibertat, que va tenir 
el seu costat fosc en els assassinats 
de religiosos i persones de dretes, és 

novel·lat per Jordi Bosch a ‘El filat de 
la llibertat’ (Çtrencada edicions). En-
tre els personatges reals, n’hi ha un 
de famós: el Coix del Carrer de Gurb. 

Jordi Bosch narra la Guerra Civil a 
Vic amb la mirada de dos milicians

Vic

Jordi Vilarrodà

Tot ideal noble és suscepti-
ble de derives que el perver-
teixen. Si més no això és el 
que passa a la novel·la El filat 
de la llibertat (Çtrencada edi-
cions), la segona que escriu 
Jordi Bosch, que va veure la 
llum tot just la setmana de 
Sant Jordi. Un relat de ficció 
que té una sòlida base histò-
rica i parla de com Vic va viu-
re els anys previs a la Guerra 
Civil i els primers moments 
del conflicte. Ho fa a través 
dels ulls de dos joves mili-
cians, personatges de ficció 
–en Valentí i la Roser–, que 
viuen també la seva història 
d’amor enmig del conflicte. 

Un conflicte que és “difícil 
d’entendre” si no s’agafa la 
perspectiva d’uns anys 30 
ja molt convulsos des de la 
proclamació de la República  
fins als fets de 1934, la vaga 
general i la proclamació de 
l’Estat Català per part de 
Companys, moment en què 
arrenca la novel·la. El seu 
protagonista masculí és un 
jove ple “d’ideals de lliber-
tat, que vol lluitar per una 
societat més d’esquerres i 
republicana”. I aquí veiem 
descrit en una escena, a la 
balcona de l’Ajuntament, 
enarborant una estelada 
el dia en què arriba a Vic 
l’eco del que està passant a 
Barcelona. “L’eufòria es va 
encomanar, molta gent va 
sortir al carrer”. Aviat s’ado-
naran de les seves capacitats 
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Jordi Bosch al carrer de la Ramada, on se situen algunes de les escenes de la novel·la

els que es preparen per a la 
revolució, i així serà com, 
a l’esclat de la Guerra Civil 
el juliol de 1936, en Valentí 
es veurà dins del Comitè de 
Milícies Antifeixistes, que 
esdevindrà de fet la principal 
autoritat de Vic, per sobre 
fins i tot de l’Ajuntament. 
Mentrestant, ha conegut la 
Roser, miliciana com ell, sím-
bol de la progressió que les 
dones havien fet en determi-
nats àmbits de les esquerres, 
“que vol ser tractada en 
peu d’igualtat, com els seus 
camarades”. La relació amo-
rosa entre tots dos transcorre 
paral·lela als fets que es van 
succeint, i que involucren el 

protagonista en les malves-
tats que es van cometre en 
aquells mesos: les sortides 
dels cotxes de la mort a bus-
car capellans i gent de dretes, 
els assassinats... “Veu com les 
idees que tenia se’n van en 
orris, però no sap sortir-se’n”, 
diu Bosch. Un drama interior 
que converteix el jove idea-
lista en un home torturat, a 
qui només salva el contrapès 
de la Roser, la que manté la 
flama inicial. 

La vida al carrer i als bars, 
l’ambient del local del comi-
tè o fets que han passat a 
la memòria col·lectiva de la 
ciutat, com la crema de la 
catedral o l’estimbada de les 

campanes per portar-les a 
fondre, desfilen davant del 
lector. Bosch volia reflectir 
l’ambient d’un lloc de la rere-
guarda com Vic, on el front 
no era a prop “però que vivia 
també la guerra”, fins que 
aquesta també es va apropar i 
la va engolir. En aquell caòtic 
inici de 1939, buscant la fugi-
da, els comitès locals ja feia 
temps que havien desapare-
gut, i els seus capitostos eren 
engolits pel remolí de l’exili. 
Aquí caldrà arribar perquè el 
lector sàpiga quin és el signi-
ficat del títol de la novel·la. 
Un relat “que se cenyeix als 
esdeveniments” però que és, 
al capdavall, literatura. 

El Coix del 
Carrer de 
Gurb, mite    
i realitat 

Vic

J.V.

Jordi Bosch va trobar l’es-
purna per a la seva segona 
novel·la en un personatge 
real però que la veu popu-
lar va convertir gairebé 
en un mite: Vicenç Coma 
(Tomàs, en la ficció), cone-
gut com El Coix del Carrer 
de Gurb. “Es perfila la 
figura d’un home d’acció 
del qual s’explicaran les 
més terribles bestialitats i 
se n’exagerarà així la seva 
intervenció en els fets”, ha 
escrit l’historiador Josep 
Casanovas, especialista 
en la Guerra Civil i que ha 
assessorat l’autor. 

És cert, però, que mana-
va un dels escamots que 
sortien en cotxe a caçar 
capellans i gent de dre-
tes, per ordre del comitè 
que presidia Francesc 
Freixenet (Freixas, a la 
novel·la). “En Freixenet 
era, per damunt de tots, el 
gran personatge de la revo-
lució, el més mític, el més 
poderós i, potser, el més 
temut. El Coix personifi-
cava la brutalitat (...)”, va 
escriure Candi Espona en 
les seves memòries Entre 
el roig i el blau. Vicenç 
Coma va tenir una vida de 
pel·lícula: empresonat el 
1937, quan els comitès van 
ser apartats del poder, el 
van alliberar i l’any 1939 
es va exiliar a França, va 
fugir de la Gestapo i va 
emigrar a Xile, on va morir 
el 2002. Tenia 91 anys. 

Els jardins de les 
fàbriques del Ter,   
en una exposició

Vic Fins al dia 14 de maig, es 
pot veure a la seu de Vic del 
Col·legi d’Arquitectes l’expo-
sició “Els jardins de la indus-
trialització al Ter. El dibuix al 
servei del paisatge”, comissa-
riada per l’enginyer agrònom 
Manel Vicente. L’exposició 
vol posar de relleu aquesta 
part del patrimoni industrial 
que té un caràcter simbòlic: 
ocupar el territori, més enllà 
de les finalitats estrictament 
productives. La mostra té el 
suport del Museu del Ter de 
Manlleu. 

Premis Maragall  
a Sant Joan, en l’any 
de més participació

Sant Joan de les Aba-

desses Irene Vidal, de les 
Borges Blanques, en poesia, 
i Roser Ramon, de Terrassa, 
en narrativa, han estat les 
guanyadores de l’11è Certa-
men Literari Joan Maragall 
de Sant Joan. Enguany hi ha 
hagut un increment de parti-
cipació en les dues categories 
(33 obres en narrativa i 25 
en poesia). Les guanyadores 
s’emporten 200 euros cada 
una. Els finalistes respectius 
han estat Blai Bolea i Anna-
Belén Avilés. 

‘El filat de la llibertat’ parteix de fets històrics convertits en ficció, en la segona novel·la de l’autor
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Ara Malikian, el virtuós fraternal
El violinista libanès va portar a L’Atlàntida divendres l’espectacle ‘Petit Garage’ en dos concerts

‘Petit Garage’. Ara Mali-
kian (violí), Ivan ‘Melón’ 
Lewis (piano). L’Atlànti-
da, Vic. Divendres, 7 de 
maig de 2021.

Vic

Montserrat Rius

Ara Malikian va pujar a l’es-
cenari de L’Atlàntida diven-
dres, i ho va fer com sempre. 
Com un esclafit. I és que no 
en té prou de tocar molt bé 
el violí que, a més, fa de con-
torsionista, acròbata, mono-
loguista, el que calgui i més. 
L’home espectacle. A molts 
puristes això no els agrada 
gaire, tampoc que barregi 
estils tan diferents com el 
rock, el pop, el reggaeton, el 
jazz, la clàssica o la música 
ètnica i popular. I alguna que 
em deixo. 

Però en els concerts 
d’aquest violinista libanès 
d’arrels armènies es gau-
deix molt. I no només per la 
música que aclapara per una 
bellíssima sonoritat, afinació 
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Ara Malikian, en primer terme, i al seu darrere el pianista cubà Ivan Lewis, en el primer concert de divendres

i fraseig impecable... tot i 
que, val a dir,  les semicorxe-
res van de bòlit amb ell. I les 
fuses i les semifuses, és un 
vist i no vist. Fa bategar el 
cor, picar de mans, seguir el 
ritme amb els peus, fa riure i 
somriure. Què més volem?

Presentava el seu especta-

cle Petit Garage, una adap-
tació de Royal Garage, un 
àlbum publicat abans que 
esclatés la pandèmia. Amb 
un repertori variat, eclèc-
tic, des de la tan coneguda 
Pisando flores, un homenat-
ge a la música jueva; Bouij 
Hammud, una aclucada d’ull 

al barri armeni on va créixer; 
l’emotiva Loucine, dedicada a 
la seva mare, o Bachelorette, 
una peça versionada de la 
cantant Björk. De totes ens 
quedem amb Nana arrugada, 
composta durant el confina-
ment en homenatge a la gent 
gran tocada per la Covid. 

Colpidora. El Malikian més 
humà, somiador i fraternal a 
cor obert. Magnífic. 

El seu virtuosisme al violí 
és indiscutible, agradi o no la 
seva estètica transgressora i 
estrafolària. Amb una inter-
pretació fresca, lluminosa 
però (i sobretot) curulla de 
sentiment i de sensibilitat. 
Toca amb el cor, això es tasta 

i es viu. Va estar acompanyat 
per la seva fidel ombra musi-
cal, el pianista cubà Iván 
Melón Lewis, que va brillar 
en el teclat, ferm, concís, 
clar i amb acurada possessió 
del teclat. I L’Atlàntida, en 
el darrer cap de setmana de 
toc de queda, amb aforament 
pandèmic complet, en dues 
sessions perquè la demanda 
hi va obligar. 

Dijous, ‘píndola’   
amb Lluís Soler
Vic L’Atlàntida continua 
aquest dijous (2/4 de 10 
vespre) amb el cicle “Pín-
doles per a la Covid”, a l’es-
pai digital de la Sala 4. L’ac-
tor manlleuenc oferirà un 
recital amb poemes d’Enric 
Casasses, Josep Maria de 
Sagarra i el ben conegut 
Viatge a Ítaca de Kavafis.

Lluís-Anton Baulenas fa un homenatge a Boris Vian, al Casino de Vic

Un escriptor que canta a l’escenari 

‘Manual de supervi-
vència’. Versió i dra-
matúrgia: Lluís-Anton 
Baulenas. Intèrprets: 
Lluís-Anton Baulenas, 
Oriol Tramvia. Música: 
Pau Mainé i Oriol Tram-
via. Casino de Vic. Dis-
sabte, 8 de maig de 2021.

Vic

Carme Rubio

Dins les extensions que L’At-
làntida fa a teatres de petit 
format, el Casino va acollir 
el cabaret literari dedicat a 
l’escriptor Boris Vian. De fet, 
Lluís-Anton Baulenas, abans 
de concentrar-se la seva obra 
novel·lística, va començar 
vinculat al teatre, on va fer 
tant d’actor com de director 
i dramaturg. Aquest gust 
per l’escena és el que ara ha 
retrobat i es manifesta de ple 
en una peça de la qual és el 
màxim responsable, atès que, 
a més de fer el guió i traduir 
els poemes de Vian, també 
els recita, canta i interpreta. 

Baulenas s’implica per-
sonalment en l’espectacle, 
perquè presenta Vian com 
una mena de pare literari, 
l’escriptor que el va motivar 
a dedicar-se a la literatura. 

L’obra canta la trajectòria del 
poeta i activista francès i es 
deté a explicar algunes de les 
seves facetes: l’inconformis-
ta i antisistema, l’amant, el 
cantant de cançó protesta i el 
pacifista en temps de guer-
ra. Una vida rica i intensa 
que en tot moment apareix 
amenaçada per la sentència 
mèdica del perill d’una mort 
prematura, que, certament, li 
va arribar a 39 anys. 

A l’escenari, Baulenas 
compta amb dos suports de 
primera fila: el primer, el 
guitarrista Pau Mainé, que, 
a banda de destacar en algun 

solo, crea l’ambient jazzístic 
que acompanya l’obra, és a 
dir, el tipus de música que 
va ser la gran passió de Boris 
Vian, ell mateix trompetista 
de jazz; el segon, el luxe de 
la presència d’Oriol Tramvia, 
gat vell de l’escena que fa de 
contrapunt provocatiu del 
recitador i tan aviat intervé 
en el diàleg com canta mag-
níficament algun poema de 
Vian, en especial El deser-
tor, que tanca l’obra. Molt 
recomanable, sobretot per 
mostrar la dimensió social de 
la poesia i una altra manera 
atraient de dir-la en públic. 
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Lluís-Anton Baulenas, en primer terme, i Pau Mainé, al Casino de Vic

‘Viatge d’hivern’ en primavera, a Manlleu
Manlleu Els Amics de la Música de Manlleu van organitzar 
dissabte vespre el seu primer concert al remodelat Teatre 
Centre. El baríton Josep Ramon Olivé i el pianista Josep 
Surinyac van interpretar Winterreise (Viatge d’hivern), de 
Franz Schubert, sobre poemes de Wilhelm Müller. Roman-
ticisme per tots els costats. En pantalla es mostraven imat-
ges de paisatges d’hivern en blanc i negre i les lletres dels 
poemes traduïts per Bernat Desclot, present en l’acte. Esce-
nografia de boires i nostàlgies, paraules de dolor i tristesa 
per l’amor no reeixit. Un home plora el rebuig de la seva 
estimada mentre camina a l’hivern. El conjunt de l’obra és 
pura poesia, delicada com la seda, dolorosa com una espina 
infectada, lluminosa com un raig de sol, transparent com la 
llum del dia. Són 24 lieder sense interrupcions, i en cada un 
d’ells, l’amor hi és present. Des del punt de vista emocional, 
és una obra intensa, sobretot amb la interpretació que en 
van fer els dos artistes. La veu d’Olivé és ferma, plena de 
matisos i cromatismes, cada pensament del vers es tradueix 
en la seva tonalitat, amb canvis de registre sorprenents i 
agosarats. El torellonenc Josep Surinyac es fa seva la par-
titura des del primer compàs. Enalteix tots els matisos de 
l’obra i de la veu, el desconsol d’Erstarrug (Enravenament), 
el pregó intimisme d’Auf dem Flusse (Al riu), els refilets 
a Die Krähe (La gralla), el dramatisme de Der greise Kopf 
(Cabells blancs). Moments de gran brillantor viscuts a Das 
Wirtshaus (L’hostal), i una exquisida articulació a Mut 
(Coratge). Un viatge d’hivern en primavera. M.R.
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De València al Maristany
Xavi Sarrià actua al Microclima de Camprodon davant de mig miler de persones

BO
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Des de l’escenari, amb Xavi Sarrià a la dreta, aspecte del passeig Maristany amb el mig miler de persones que van assistir al concert del Microclima

Camprodon

Jordi Vilarrodà

La València popular es va fer 
present dissabte enmig de les 
residències que la burgesia 
catalana va aixecar a Cam-
prodon. El passeig Maristany, 
escenari insòlit per a con-
certs, lluïa esplèndid la tarda 
de dissabte per rebre Xavi 
Sarrià i el seu espectacle No 
s’apaguen les estreles, tot just 
estrenat fa deu dies al Tea-
tre Principal de València. El 
Festival Microclima es con-
solida a base de concerts que, 

en format més gran o més 
petit, ofereixen al·licients 
afegits. Amb una organitza-
ció perfecta de la promotora 
La Tornada, el mig miler de 
localitats que oferia l’afora-
ment s’havien exhaurit dies 
abans i algunes persones van 
esperar fins a darrera hora 
amb l’esperança que s’allibe-
rés alguna entrada. 

L’exlíder d’Obrint Pas 
ha creat una proposta que 
homenatja “la perseverança i 
la valentia de la gent de baix” 
en les lluites populars d’un 
lloc on a vegades han estat 

molt doloroses. No en va el 
punt de partida del concert 
és el tema que va fer per a 
la banda sonora del docu-
mental La mort de Guillem, 
sobre l’assassinat de Guillem 
Agulló. Aquest fet terrible 
ocorregut l’any 1993, quan 
el feixisme campava amb 
impunitat a València, li dona 
peu a enllaçar amb altres epi-
sodis que els seus mateixos 
protagonistes han explicat, 
testimonis de la lluita per 
preservar barris de l’espe-
culació, de la resistència 
després de la Guerra Civil, de 

la tossuderia per mantenir el 
valencià... Sarrià prepara un 
documental que els inclou-
rà tots i, de fet, se n’havien 
d’haver vist ja les imatges. 
Al concert de dissabte 
només se sentien les veus 
entre cançó i cançó, però la 
força de la paraula era tan 
potent que no calia res més. 
Des de Vicent Torrent, veu i 
guitarra dels mítics Al Tall, 
fins a Pep Gimeno, Botifar-
ra; des de Betlem Agulló fins 
a la mestra Roser Santolària. 
I molts més, units per la rei-
vindicació “d’aquella gent 

gran a qui ningú els feia abai-
xar la cara”. 

Xavi Sarrià suma les can-
çons a un concert en què la 
seva és una més entre aques-
tes veus, sense robar-los mai 
el protagonisme. Començant 
per les del seu últim treball, 
Amb l’esperança entre les 
dents (2017): Renaixem amb 
què obria el concert, Nosal-
tres, Ànimes navegables, Atre-
vir-te o Quan ens tornem a 
abraçar, posterior al disc i de 
les més recents. Però recu-
perant també aquella lletra 
escrita amb la ràbia contin-
guda de la joventut que és No 
tinguem por, i una part dels 
himnes d’Obrint Pas, entre 
els quals no podien faltar 
El país de l’olivera, La vida 

sense tu o La flama. Al final 
del concert va sonar la cançó 
que dona títol a l’espectacle, 
No s’apaguen les estreles, per 
acabar –després de tota l’èpi-
ca– amb l’íntima senzillesa 
de la cançó de bressol Cançó 
de l’alba, que va escriure per 
a la seva filla. Acompanyat 
de l’esplèndida banda que 
l’agombola, on destaquen la 
veu i guitarra de Xiomara 
Abelló (fent duet de veus en 
aquest cas amb Claudia Kay 
Day) i Héctor Peropadre a 
l’acordió i la dolçaina, Xavi 
Sarrià ha bastit una proposta  
sòlida que aixecarà els ànims 
i despertarà les emocions en 
els concerts d’aquest estiu, ni 
que sigui amb el públic asse-
gut. I encara que costi molt 
mantenir-se quiet a la cadira.  
Un concert memorable.

Un concert per 
homenatjar “la 

perseverança de 
la gent de baix”

El Petit de Cal Eril, a la tercera actua al Cirvianum
Torelló Tercer intent, i finalment aconseguit, de concert d’El Petit de Cal 
Eril al Cirvianum, aquest dissabte amb l’aforament gairebé al complet i una 
rebuda amb llarg aplaudiment quan va sortir a l’escenari. Joan Pons i la ban-
da que l’acompanya –entre ells el vigatà Artur Tort– van oferir tres primícies 
del proper disc, entre elles el tema Cauen les estrelles, que tot just divendres 
s’havia donat a conèixer, amb un vídeo realitzat pel mateix Tort. El gruix de 
l’actuació va ser dels temes del disc Energia fosca.
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Al castell de Montesquiu, concert-vermut amb Lu Rois
Montesquiu Un matí més ennuvolat però encara esplèndid va acompanyar 
el primer dels concerts-vermut del festival Música a la Gespa, aquest diu-
menge al migdia. Els jardins del castell de Montesquiu van acollir l’actuació 
de Lu Rois presentant el seu treball Microcosmos, primera de les quatre que 
tindran lloc durant els diumenges de maig, en aquest nou format del festival 
adaptat a l’actual situació. El proper diumenge els protagonistes seran Jo Jet i 
Maria Ribot amb les cançons del seu tercer disc, Sant Llorenç.
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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, 10 de maig de 202136

Aina Roca, quan el paper és l’obra

Vic

Jordi Vilarrodà

L’estiu de la pandèmia, un 
accident a Saldes (Berguedà) 
s’emportava inesperadament 
la vida d’Aina Roca. Treballa-
dora de la UVic-UCC, havia 
desenvolupat paral·lelament 
una trajectòria artística de la 
qual, com si fos un iceberg, 
només n’havia emergit una 
petita part. Una exposició 
pòstuma d’homenatge sota el 
títol d’“Esborradís i blanc”, a 
l’Escola d’Art de Vic, permet 
fer una mirada panoràmica a 
l’obra d’una creadora que va 
treballar “a mig camí entre la 
pintura i algun altre lloc”, en 
les seves pròpies paraules.

Aquest altre lloc trobava el 
suport per a la seva màxima 
expressió en el paper. “Va 
qüestionar els materials tra-
dicionals”, explicava Ana M. 
Palomo, comissària de l’expo-
sició. L’exposició recull una 
mostra de diferents etapes 
en la seva creació. Enginyera 
química de formació, Roca es 
va submergir en una intensa 
formació artística (ceràmica 
a l’Escola d’Art, pintura al 
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L’exposició, a la sala de l’Escola d’Art, mostra obres de les diferents etapes en l’obra d’Aina Roca

taller de Ferran Sanz i al de 
La Porta Blu de Roma, i una 
nova etapa a l’Escola d’Art 
com a tècnica superior en 
Arts Plàstiques) mentre 
experimentava en diferents 
llenguatges creatius. A l’ex-
posició s’hi pot veure tota 
aquesta evolució, “més enllà 

de la seguretat, en la incerte-
sa com a acte crític”. Va tran-
sitar de la pintura cap a la 
despintura, segons Palomo, i 
va trobar-se a ella mateixa en 
el paper, “intervenint-lo fins 
a aconseguir que la matèria 
s’expliqués per ella matei-
xa”. De l’aiguada o la tinta 

xinesa sobre aquest paper, 
passa a fer-hi intervencions 
sense que neixen del propi 
suport, essencials. Com més 
hi treballava, més s’adonava 
que “les coses importants 
són en els marges”. Una part 
d’aquest treball discret, que 
mai no havia vist la llum 

en públic, ha emergit en la 
recerca que ha fet la família 
Roca Anfruns per ajudar a 
preparar l’exposició. Tot el 
que s’hi pot veure i el que no 
hi ha tingut lloc donarà cos a 
un llibre que es publicarà el 
proper mes de juny. 

La inauguració va comptar 
amb la presència del rector 
de la UVic-UCC, Josep Eladi 

Baños, que va destacar la fei-
na d’Aina Roca a la institució 
com a cap de secretaria de 
la Facultat de Ciències de la 
Salut i Benestar i va refermar 
“l’interès de la Universitat 
pel món artístic de la ciutat”. 
“Esborradís i blanc”, organit-
zada des de l’ACVic, Centre 
d’Arts Contemporànies, es 
pot visitar tots els dies de 
dilluns a divendres, en l’ho-
rari lectiu de l’Escola d’Art. 

Noves exposicions 
de ceràmica i foto
Vic L’ACVic continua amb 
els cicles de ceramistes 
i de fotoperiodistes oso-
nencs. Aquest dijous (7 
tarda) s’obre l’exposició 
“70 metres”, del ceramista 
Roger Coll, mentre que 
una imatge d’Albert Lli-
mós, fotògraf d’EL 9 NOU, 
ocuparà l’espai de L’Apa-
rador, amb un text de l’es-
criptor Gerard Guix. 

L’Escola d’Art de Vic dedica una exposició a l’artista, que va morir l’estiu passat en un accident
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D’esquerra a dreta, el polèmic escenari instal·lat davant del monestir, el concert doble de dissabte al matí amb Superherois i Pop per Xics i el Vermut Electrònic de diumenge a la plaça Gran

Ripoll, entre estat d’alarma i festa 
La festa major de Sant Eudald recupera el pols popular tot i la confusió d’horaris en la nit de dissabte 

Ripoll

Jordi Remolins

Estranya. La festa major 
de Sant Eudald a Ripoll ha 
començat encara estranya, a 
mig camí entre l’estat d’alar-
ma que hem donat per acabat 
i la sensació de tornar a ocu-
par els carrers encara amb 
restriccions derivades per 
una pandèmia que no aca-
bem de liquidar. L’edició de 
l’any passat, en què els bal-
cons van ser inesperats pro-
tagonistes, va servir d’entre-
nament per poder degustar 
la d’enguany, que, malgrat no 
estar encara normalitzada, 
ja s’aproxima força més a les 
que hem conegut.

El ressò de la festa ja va 
engendrar-se durant tota la 
setmana prèvia, després que 
s’instal·lés una carpa davant 
mateix del monestir, aixecant 
onades d’indignació entre 
devots de Sant Eudald que no 
entenen com precisament en 
les festes del patronatge s’ha 
situat davant del temple una 
infraestructura que oculta la 
mateixa portalada que des de 
l’Ajuntament s’està promo-
cionant per esdevenir patri-
moni mundial de la Unesco. 
La possibilitat que es retiri 
abans del dia de Sant Eudald, 
tot i haver-hi concerts pro-
gramats a la plaça Gran fins 
dimarts, no ha rebaixat la 
contrarietat dels veïns que hi 
veuen un menyspreu religiós 
i estètic.

Més enllà d’aquesta polè-
mica, els ripollesos han 
viscut les tres primeres 
jornades de festa coincidint 
en cap de setmana, amb la 
sensació d’estar encara en 
terra de ningú. Les terrasses 
dels establiments de restau-
ració van fer el seu particular 
agost, tot i que fins dissabte 
encara interromput a les 5 
de la tarda. Les persones que 
s’hi aplegaven contrastaven 
amb el nombre més sostin-
gut de públic que tenien 
els concerts de presència 

Marcel i Júlia, a l’inici de la gira
Ripoll Marcel i Júlia van protagonitzar el concert de diu-
menge a la tarda a la plaça del Monestir, omplint les cadires 
que hi havia reservades i exhaurides, a banda d’un parell de 
centenars més de persones que van acumular-se darrere del 
recinte acordonat. La proposta compromesa mediambiental-
ment de la formació va ser ben rebuda pels ripollesos, que 
malgrat el so poc agraït i agreujat per la bola musical habitu-

al de les formacions de mestissatge, va aplaudir les cançons 
d’En òrbita, nou disc de la banda que ara inicia la gira d’estiu. 
Marcel Lázara va llançar consignes en favor de la preservació 
natural del planeta més enllà de la moda bio de la majoria de 
productes comercials. L’exmembre de Txarango va liderar 
una actuació avançada a l’hora d’inici pel temor de pluja que, 
malgrat la tradició de Sant Eudald, no s’ha arribat a manifes-
tar durant les primeres jornades d’aquesta edició. 
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eminentment ripollesa, cir-
cumstància ja buscada per 
l’organització de la Comissió 
de Festes i l’Ajuntament, que 
van preveure que els actes 
estiguessin adaptats a la nor-
mativa anti-Covid. El nombre 
de cadires, la separació entre 
elles i la reserva d’entrades 
per algunes celebracions 
eren alhora una mesura sani-
tària i un prec a la contenció 
de públic.

Més complicada va ser la 
gestió de la nit de dissabte 
a diumenge. La ridícula 
obertura de les restriccions 
després de la mitjanit va 
convertir les dues hores 

entre l’últim confinament a 
les 10 del vespre i la jornada 
dominical en una dimensió 
desconeguda. La plaça Sant 
Eudald, al centre del muni-
cipi, era escenari per a grups 
de persones que hi festeja-
ven el patró, la fi imminent 
del confinament nocturn, 
totes dues coses alhora, i 
potser fins i tot algunes més. 
El cas és que la laxitud en 
l’autoexigència va convertir 
aquell espai horari en els 
minuts de les escombraries si 
en fem un símil basquetbo-
lístic. Més complicada va ser 
la situació a partir de les 12. 
Tal com va succeir en molts 

punts del país, però amb l’es-
verament afegit de la festa, 
molts joves van sortir per 
fer ús de la teòrica llibertat 
que recuperaven. A banda 
d’acumular-se als carrers per 
l’absència de propostes d’oci 
que la normativa prohibia, 
els ripollesos van repartir-se 
per diversos espais públics 
del centre urbà, i també a 
polígons industrials, d’on 
eren dispersats efímerament 
pels cossos policials, en una 
mena de joc del gat i la rata 
que es va allargar fins a altes 
hores.

La festa major es perllon-
garà fins dimecres vinent. 

Una activitat d’escape room 
per desactivar una bomba 
virtual a la plaça del Mones-
tir ocuparà la jornada de 
dilluns. La festivitat de Sant 
Eudald de dimarts tindrà 
gegants i sardanes al matí, 
concerts a la tarda amb 
Ferran Jaumira, Alejandro 
Delgado, Maria Prat, Bona 
Flaire Zappisfyer, Taffaners i 
Jam dels Amegs, i la Selvata-
na oferint el concert central. 
Dimecres al migdia hi haurà 
màgia amb Pere Rafart; a 
mitja tarda, les havaneres de 
Port Bo, i focs artificials al 
vespre per clausurar els actes 
oficials.
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Vic

Miquel Erra

Hi ha moltes maneres de 
redescobrir la ciutat de 
Vic i el seu entorn. Una de 
singular és fer-ho amb un 
guia, tot pedalant sobre una 
bicicleta elèctrica. És la pro-
posta que acaba de posar en 
marxa Catalonia Bike Tours, 
una empresa amb seu a Vic 
que organitza experiències 
cicloturistes arreu del país. 
Divendres en van fer l’es-
trena, amb la participació 
d’alguns regidors i tècnics de 
Turisme de l’Ajuntament.

La ruta recorre espais 
urbans emblemàtics del 
centre històric però també 
entorns del patrimoni natu-
ral del municipi. La idea és 
oferir un recorregut base “i 
anar-lo adaptant a les neces-
sitats de cada grup”, explica 
el guia i gerent de l’empresa, 
Gerard Monells. En principi 
l’experiència està pensada 
per a grups de sis persones 
(és el nombre de bicicletes 
de què disposen), majors de 
14 anys, però amb la possi-
bilitat d’instal·lar-hi cadire-
tes al darrere per a infants 
petits. Ara mateix l’empresa 
també ofereix una segona 
ruta a la comarca, a l’entorn 
de la Plana de Vic i amb 
parada al Museu del Ter de 
Manlleu. Aquestes dues pro-
postes de caràcter més local 
estan pensades per atreure 
un turista de proximitat, ate-
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Gerard Monells, a l’esquerra, amb tècnics de Turisme i les regidores Susagna Roura, Bet Piella i Núria Homs, divendres al pas per la plaça de la Catedral

Descobrir Vic a cop de pedal
L’agència de cicloturisme Catalonia Bike Tours, de Vic, crea una ruta en bicicleta elèctrica a l’entorn de la ciutat

ses les limitacions de l’actual 
context. I és que la pandèmia 
va enxampar de ple l’arren-
cada del negoci. Monells, fill 
de Tona i veí de Sant Julià, va 
començar a dissenyar Cata-
lonia Bike Tours l’any 2019. 
Una agència de cicloturisme 
que posava el focus, inicial-
ment, en els turistes estran-
gers que visiten Catalunya, 
a qui se’ls oferia de viure 
una experiència cicloturista 

completa, amb la Costa Brava 
i els Pirineus com a zones 
“top”. La proposta havia 
d’arrencar la primavera del 
2020, just quan va esclatar 
la pandèmia. Durant els pri-
mers mesos de confinament, 
Monells es va veure obligat 
a “reconduir” la proposta 
per adreçar-se a un turista 
“de proximitat”. Monells és 
conscient que aquest usuari 
requereix d’un altre tipus de 

“necessitats”. Per això la clau 
és la singularitat. “Vic ja té 
els seus turistes; es tracta de 
poder-los ensenyar la ciutat 
d’una manera diferent, tot 
pedalant còmodament amb 
e-bikes”, remarca Monells, 
que en aquesta nova etapa 
compta amb la complicitat 
de Josep Jufré i la seva escola 
de ciclisme vinculada al Club 
Natació Vic-ETB. 

“És una manera diferent de 

veure i mirar la ciutat i, alho-
ra, pot permetre als turistes 
de fer una ullada ràpida i 
còmoda a tot l’entorn de 
Vic”, aplaudia divendres la 
regidora de Turisme, Susag-
na Roura, que es va sumar a 
l’expedició inaugural. La pro-
posta, a més, permet obrir al 
turisme uns espais naturals, 
a l’entorn de l’Anella Verda, 
fins ara gens habituals als 
circuits guiats per la ciutat.

El Consell Comarcal convoca un concurs per elegir 10 productes agroalimentaris   
elaborats, produïts i envasats a Osona com a “ambaixadors” de la destinació turística

Osona escull 10 aliments ‘excel·lents’

Vic

M.E.

El Consell Comarcal d’Oso-
na ha encetat el procés 
per seleccionar i distingir 
10 productes agroalimen-
taris elaborats, produïts i 
envasats a la comarca, que 
rebran l’etiqueta de “Fet a 
Osona: aliments excel·lents”. 
Durant tres anys, aquests 
productes es convertiran en 
“ambaixadors” de la comarca 
com a destinació turística i 
gastronòmica, en paraules 
d’Àlex Montanyà, conseller 
delegat de Turisme del Con-
sell Comarcal. El procés de 
selecció, per fases, s’allargarà 
fins a finals d’aquest any.

La proposta es va començar 

a gestar el mandat passat, 
en constatar que quan des 
d’Osona Turisme assistei-
xen a fires d’arreu, els era 
compromès d’escollir quins 
productes agroalimentaris 
havien d’acompanyar l’es-
tand. Per això, han optat per 
vehicular-ho a través d’un 
concurs públic que serveixi 
“per donar valor al patrimoni 
gastronòmic de la comarca” 
i, alhora, per donar un cop de 
mà a aquests petits produc-
tors “a qui sovint els és com-
plicat arribar als mercats”, 
apunta Montanyà. En aquest 
sentit, als elaboradors selec-
cionats se’ls oferirà, també, 
un pla de millora i formació 
vinculat al programa.

Les bases del concurs, 

aprovades inicialment en 
el darrer ple del Consell, 
estableix sis categories i 
subcategories: embotits (IGP 
Llonganissa de Vic, curats 
i cuits), làctics (formatges 
i postres làcties), begudes, 
conserves dolces i mel, ela-
borats de fleca i pastisseria 
(dolços i no dolços) i produc-
tes vegetals. Per a l’obtenció 
d’una cistella final de 10 
productes, el procés preveu 
tres fases. D’entrada, des del 
mateix Consell Comarcal es 
farà una preselecció de totes 
les propostes presentades 
per si compleixen els requi-
sits generals d’estar fets, pro-
duïts i envasats a la comarca, 
i es puntuaran a partir de 
criteris de cultura i tradi-

ció gastronòmica local i de 
sostenibilitat del producte. 
D’aquí en sortiran un màxim 
de quatre productes per cada 
una de les nou categories 
en joc (exceptuant la de la 
IGP Llonganissa de Vic). En 
una segona fase, un grup 
d’experts avaluarà aquests 36 
productes finalistes a partir 
de criteris de qualitat gastro-
nòmica (i en aquest apartat 
tindran puntuació especial 
els 10 productes que ja comp-
ten amb la credencial de 
Productes Singulars d’Oso-
na) i d’innovació. D’aquí en 
sortiran dos productes per 
categoria, dels quals el gua-
nyador es dirimirà a través 
d’una votació popular.

Les empreses interessades 
a participar-hi podran pre-
sentar les seves propostes 
durant tot l’estiu. L’objectiu 
és completar tota la selecció 
durant la tardor i poder pre-
sentar els productes guanya-
dors en el marc de la Nit del 
Turisme d’Osona, que acos-
tuma a tenir lloc a mitjans 
del mes de desembre.

La Llonganissa de 
Vic ja hi té un lloc
Vic Les bases consideren 
que la IGP Llonganissa de 
Vic, únic producte d’Oso-
na amb aquesta distinció, 
ja formarà part permanent 
del programa “Fet a Oso-
na: aliments excel·lents” i 
serà un dels 10 productes 
fixos de la cistella. 
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La Mostra 
d’Entitats de 
Balenyà, en 
format virtual

Balenyà

V.B.

La Fira de la Cervesa que 
havia de tenir lloc aquest 
proper cap de setmana als 
Hostalets de Balenyà s’ha 
anul·lat per segon any con-
secutiu. Tot i això, la Mostra 
d’Entitats que hi anava asso-
ciada, amb la participació de 
les diferents associacions del 
poble, es recupera en aques-
ta ocasió de forma virtual. 
És així com aquest dilluns 
es posa en marxa una web 
<www.entitatsbalenya.cat> 
que permet fer un recorregut 
per les diferents entitats, en 
substitució del que es podia 
fer físicament pels estands 
que estaven instal·lats a la 
plaça Bosch i Jover.

Aquesta web funciona com 
un directori on s’hi pot tro-
bar informació de contacte 
i sobre les activitats que les 
40 entitats, clubs, funda-
cions o associacions sense 
ànim de lucre del poble han 
fet arribar a l’Ajuntament 
de Balenyà. També hi ha un 
recull històric de les dife-
rents edicions de la Mostra 
d’Entitats, que es va celebrar 
per primer cop el 2013, per 
complementar la quarta edi-
ció de la Fira de la Cervesa.

Una de les propostes que 
es manté és l’habitual gimca-
na, que convidava els partici-
pants a passar pels diferents 
estands de la mostra. En 
aquesta ocasió es presenta 
en format interactiu amb 
un qüestionari a la web i qui 
el completi correctament 
podrà recollir el tradicional 
obsequi, en aquesta ocasió a 
les oficines de l’Ajuntament, 
fins al 14 de juny o fins a 
exhaurir existències. La web 
també mantindrà un apartat 
on totes les entitats podran 
penjar informacions.

30a Nocturna d’Osona a Calldetenes
Calldetenes Al voltant de 200 caminadors, el màxim d’ins-
cripcions previstes, van participar dissabte al vespre a la 30a 
Caminada d’Osona, una de les caminades nocturnes més vete-
ranes que s’organitzen a la comarca. El context de pandèmia 
va obligar a reduir el recorregut (dels 12 quilòmetres habitu-
als als poc més de 8 d’enguany) i no es van poder oferir avitu-
allaments ni l’entrepà de l’arribada. “La Nocturna d’Osona va 
néixer com una primera activitat popular per tal d’impulsar 
la creació del Club Excursionista Calldetenes”, rememora 
Miquel Erra, l’actual president de l’entitat, que es va inscriu-
re com a tal a la FEEC l’any 1996. “Aquest any celebrem per 
tant el nostre 25è aniversari oficial com a entitat i el 30è ani-
versari de la caminada Nocturna d’Osona, que ha esdevingut 
la nocturna amb més edicions d’Osona”, apunta Erra. L’entitat 
té previst celebrar el 25è aniversari amb un reconeixement “a 
les sòcies de plata que ens han donat suport durant aquests 
25 anys d’activitats”. Actualment el CE Calldetenes supera els 
500 socis.
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Quatre moments de la Mostra d’Entitats d’aquest dissabte a la tarda, que va comptar amb un notable nombre de visitants

Tarda de retrobaments a Vic
Molt ambient a la 17a Mostra d’Entitats i Músiques de Vic, amb una quarantena d’entitats

Vic

Clàudia Dinarès

Sota un sol de justícia més 
propi dels mesos d’estiu, 
aquest dissabte una qua-
rantena d’estands omplien 
la rambla del Passeig i del 
Carme per acollir la 17a edi-
ció de la Mostra d’Entitats 
i Músiques de Vic. Durant 
tota la tarda i després de 
mesos d’aturada, el teixit 
associatiu de la ciutat es 
retrobava amb la ciutadania. 
Tot plegat en una posada en 

escena que, malgrat el gel 
hidroalcohòlic que presidia 
els estands i les mascaretes, 
evocava el públic als temps 
prepandèmics. 

L’alcaldessa de Vic, Anna 
Erra, va celebrar la recupera-
ció de la mostra, a qui agraïa 
la seva feina i compromís 
en el dia a dia. “Tenim clar 
que sense la complicitat de 
les associacions de la ciutat 
l’Ajuntament no podria arri-
bar on arriba”. Sense oblidar 
que els mesos de pandèmia 
els han passat factura, el 

regidor de Ciutadania i Coo-
peració, Josep-Ramon Solde-
vila, lamentava que “aquest 
any algunes entitats no hi 
hagin pogut ser”. 

Les que sí que hi van ser 
van coincidir amb la finestra 
que els suposa, anualment, 
participar a la mostra. “Ens 
va molt bé perquè la gent que 
no ens coneix pugui apro-
par-se”, deia Núria Macià, 
flamant nova presidenta 
de la Unió Excursionista de 
Vic. En el seu cas, després de 
mesos parats, ser a la mostra 

va ser una bona excusa per 
retrobar-se amb els socis de 
l’entitat. 

A banda dels estands, la 
mostra també va comptar 
amb l’espectacle d’un grup 
de batucada, un taller d’inici-
ació al trapezi i una gimcana 
per als més menuts. La seva 
recuperació esperona el sec-
tor de les fires de la ciutat. 
Ho corroboren les bandero-
les que guarneixen els fanals 
del Passeig i la rambla del 
Carme: del 22 al 23 de maig, 
hi haurà Lactium.
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AQUELLOS QUE 
DESEAN MI MUERTE
EUA 2021. Dir. Taylor 
Sheridan. Amb Angelina 
Jolie. Thriller. Un adolescent 
testimoni d’un assassinat és 
perseguit per dos assassins 
bessons per les terres salvatges 
de Montana. Encara que 
compta amb una experta de la 
supervivència per evitar que els 
sequaços l’agafin, un incendi 
amenaça de robar la vida de tots 
els implicats.

EL OLVIDO QUE 
SEREMOS

Colòmbia 2020. Dir. Fernando 
Trueba. Amb Javier Cámara i 
Aída Morales. Drama. Narra 
de manera íntima la vida d’un 
home bo, el doctor Héctor Abad 
Gómez, carismàtic líder social 
i home de família, un destacat 
metge i activista pels drets 
humans al Medellín polaritzat i 
violent dels anys 70. La història 
relata la vida del doctor, pare 
de família preocupat tant pels 
seus fills com pels nens de 
classes menys afavorides. A casa 
seva es respirava la vitalitat i 
la creativitat característiques 
d’una educació fonamentada 
en la tolerància i l’amor, però la 
tragèdia apuntava.

EN ATTENDANT MAI
França 2020. Dir. Marc 
Recuenco. Amb Francesc 
Garrido, Esther Garrel i Eudald 
Font. Drama. Història d’una 
jove parella francoespanyola, 
Hélène i Manel, i el seu grup 
d’amics, Carles, Marlène i 
Giulia. A través de diverses 
escenes ens submergirem en les 
vivències d’aquest grup d’amics 
quan es compleixen els 50 anys 
de Maig del 68. 1968, per alguns 
res no ha canviat, per d’altres 
tot és perfecte. La pel·lícula 
mostra les diferents cultures 
que cohabiten a la capital 
francesa a través d’aquests 
amics, però també gràcies a 
les entrevistes d’un periodista 
especialment enviat a la capital 
pel 50è aniversari.

TIBURÓN BLANCO
EUA 2021. Dir. Martin Wilson. 
Amb Katrina Bowden i Aaron 
Jakubenko. Terror. Una 
escapada en hidroavió a la Gran 
Barrera de Corall australiana 
es converteix en un malson 
per a un grup de joves quan 
són atacats per un gegantesc 
tauró blanc. Encallat a alta mar 
sobre un fràgil bot salvavides, 
el grup haurà de fer servir tot 
el seu enginy per resistir a la 
monstruosa amenaça que els 
aguaita sota l’aigua.

Pel·lícules

Dilluns 10

Molló. Sessió de cinema 
Drets de les Dones. Projecció 
del film Mujereando, el 
quejío de una diosa. Amb la 
presència al videocinefòrum 
de Carmen Tamayo, 
directora del film. Cal 
reserva prèvia. Sala de plens 
de l’Ajuntament. 17.00.

Ripoll. Festes de Sant Eudald 
2021. Escape room “Desactiva 
la bomba de fum”. Carrers 
del poble. 15.30-20.30.

Dimarts 11

Centelles. Tallers de 
poesia. Guspira poètica. Cal 
inscripció. Biblioteca La 
Cooperativa. 19.00-20.00.

Moià. Celebració any 
internacional de les fruites 
i les verdures. Taller ple de 
vitamines. Places limitades. 
A partir de 5 anys. Amb 
inscripció. Biblioteca de 
Moià. 17.30.

Ripoll. Festes de Sant Eudald 
2021. 10.00, monestir de 
Santa Maria de Ripoll, toc 
festiu de campanes. 11.30, 
monestir de Santa Maria de 
Ripoll, ofici solemne. Tot 
seguit, plaça Abat Oliba, 
plantada dels Gegants de 
Ripoll, sardana d’honor, 
sardana a Sant Eudald amb 
la cobla La Selvatana. 12.00-
19.00, plaça Gran, Diürn, 
amb F. Jaumira, Dilema, 
Alejandro Delgado, Marina 
Prat i DJ. 12.00-19.00, plaça 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 

Sant Eudald, Diürn amb 
Bona Flaire, Zappisfyer, 
Taffaners i Jam dels Amegs. 
17.00, pati dels Salesians, 
espectacle circ Back 2 classics 
de Planeta Trampolí. 18.00, 
plaça Abat Oliba, concert 
amb l’orquestra La Selvatana. 

Sant Julià de Vilatorta. 
Aplec del pa. Benedicció del 
terme, missa en honor al 
sant, cant dels goigs de Sant 
Ponç i repartiment de pa. 
Capella de Sant Ponç, Mas 
Puigsec. 09.30.

Vic. Conferències de 
l’AAd’O. “Meteorologia: 
Teoria bàsica, prediccions i 
simulacions. 3a part”, a càrrec 
de Pep Pujols, membre de 
l’Agrupació Astronòmica 
d’Osona. En línia. 20.00.

Dimecres 12

Castellterçol. Club de 
lectura juvenil. Del llibre El 
lloc màgic, de Chris Wormell. 
Espai de lectura. 17.00.

Manlleu. Club de lectura 
de Clàssics a la Biblioteca. 
Comentarem el llibre 

Calaveres atònites, de 
Jesús Moncada. Conduït 
per Teresa Sanglas. Cal 
inscripció. Biblioteca 
Municipal de Manlleu BBVA. 
18.00.

Ripoll. Festes de Sant 
Eudald 2021. 12.00, plaça 
Sant Eudald, espectacle de 
màgia i confeti amb Pere 
Rafart. 17.00, plaça Abat 
Oliba, havaneres amb el 
grup Port Bo. 22.00, focs 
artificials amb Pirotècnica 
Estalella.

Dijous 13

Ripoll. Taller de creació de 
videojocs. Amb Kodu. De 6 a 
8 anys. Cal inscripció prèvia. 
Biblioteca Lambert Mata. 
18.00-19.30.

Roda de Ter. Taller 
d’escriptura terapèutica. 
A càrrec de les psicòlogues 
Bruna Bas i Judit Farré.  
Fundació Miquel Martí i Pol. 
18.30-20.00.

4a edició Festival Encanta: 
festival de petit format de 
cantautores i cantautors. 
Concert d’Alba Carmona. 
Casa Cultural 1 d’Octubre. 
19.00.

Taradell. Cultura en marxa: 
“Els bars i tavernes d’abans”. 
Ruta dirigida per en Karra. 
Cal inscripció. La Plaça. 
19.00.

Vic. Obertura de l’exposició 
“70 metres”, de Roger 
Coll. ACVic. Centre d’Arts 
Contemporànies. 19.00.

Obertura de l’exposició 
“Relats fotogràfics 8”. 
D’Albert Llimós, fotògraf, 
i Gerard Guix, escriptor. 
ACVic. Centre d’Arts 
Contemporànies. 19.00.

Farmàcies

Vic

✚EURAS

C. Tagamanent, 1 | dia 10

✚ATLÀNTIDA

C. Montserrat, 11 | dia 11

✚AUSA

C. Pare Huix, 15 | dia 12

✚POU

Av. Olímpia, 5 | dia 13

Roda de Ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dies 10, 11, 
12 i 13

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 10, 11, 
12 i 13

Tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dies 10, 11, 12 
i 13

Torelló

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 10

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 11

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 12

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 13

Manlleu

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 10

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 11

✚POU

C. Vilamirosa, 109 | dia 12

✚ROSELL

C. Montseny, 71| dia 13

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 11

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 12

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dies 10 i 13

Ripoll

 ✚RIU

Pl. Gran, 24 | dies 10, 11, 
12 i 13

St. Joan Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 10, 
11, 12 i 13

CARTELLERA

RIPOLL  Dilluns

Comtal Els Croods 2: una nova era 18.00

VIC  Dilluns a dijous

Sucre Una joven prometedora 20.00
 Tiburón blanco 18.45 i 20.30
 Guardianes de la noche: tren infinito 17.50
 El fotógrafo de Minamata 18.10
 El olvido que seremos 19.45
 Capità Dent de Sabre i el diamant ... 17.25
 Aquellos que desean mi muerte 20.20
 Península 17.50
 Nomadland 18.00 i 20.05
 En attendant mai 17.25
 Nadie 18.00 i 20.30
 Chaos Walking 18.20
 El señor de los anillos: las dos torres 19.00 (VOSE)
 Otra ronda 20.00

VIC  Dimarts 

L’Atlàntida El hombre que pudo reinar (VOSC) 20.00 (Cineclub Vic)
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Roda de Ter

Museu Arqueològic de 
l’Esquerda. Exposició permanent 
“L’Esquerda, la fortalesa del 
Ter”. Horari: de dimarts a divendres 

de 10.00 a 14.00, dimarts de 17.00 a 

19.00 i dissabtes, diumenges i festius 

de 10.30 a 13.30.

St. Joan de les Abadesses

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.

Palau de l’Abadia. Exposició 
pòstuma “Lluís Curós. 
Memòria”, de l’artista olotí. 
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 13 de juny.

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. 

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.

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

Can Puget. Exposició de 
Primavera del Taller d’Art Juan 
Varea i 8a exposició de pintures 
i dibuixos d’infants i adults. 
Horari: de dijous a diumenge de 

18.00 a 20.00. Fins al 30 de maig.

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

Biblioteca de Moià. Exposició 
de pintures “La rítmica de la 
forma i el color”, del col·lectiu 
Ca l’Alibés. Horari: el de la 

biblioteca. Fins al 30 de maig.

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 Trilla i Albert 
Trilla. Horari: fins al 30 de maig.

Espai Rama. Exposició “Dream 
Team”, de Nan Orriols. Horari: 

Fins al 4 de juny.

Museu Etnogràfic. Exposició 
“Un món de llana”, dels alumnes 
de Cicle Inicial de l’escola Joan 
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.

Dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 

a 19.00. Del 13 de maig al 24 de 

juliol.

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.

Escola d’Art de Vic. 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. Fins al 23 

de juny.

Espai Josep Vernis de la UVic-
UCC. Exposició “Revolucionant 
l’esport”, del Servei d’Esports 
de la UVic, juntament amb 
la Facultat d’Empresa i 
Comunicació i Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes. Horari: fins al 25 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.

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.

Tona

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 “70 metres”, 
de ceràmiques de Roger Coll. 
Horari: de dimarts a divendres de 

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00. 

Dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 

a 19.00. Del 13 de maig al 12 de 

juny.

ACVic. Exposició “Relats 
fotogràfics 8”, fotografia 
d’Albert Llimós i text de 
Gerard Guix. Horari: de dimarts a 

divendres de 10.00 a 13.00 i de 17.00 

a 19.00. Dissabtes d’11.00 a 14.00 i 

de 17.00 a 19.00. Del 13 de maig al 12 

de juny:

ACVic. Exposició “Art + Escola + 
Joc”, dels projectes realitzats en 
el marc de la desena edició d’Art 
i Escola, a cura de Toni Garcia. 
Horari: de dimarts a divendres de 

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00. 

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Ep, un moment, que no hi 
hagi confusions: ve després de l’ensabonament. 
Intranet / 2. Illenca sotmesa a França i patroci-
nada per opel. Còsmics del tot no, fets d’osmi / 
3. ONG que sí. Tarannà prou tranquil per afron-
tar la presència d’un tanc. Un bon tros d’amic 
/ 4. Fer arribar l’aigua no tan fàcilment com 
obrint l’aixeta. Es mira la seva mascota com a 
objecte d’estudi / 5. Quan una cosa fa pudor se-
gur que no va per ell. Com que mirava a ponent, 
el barri jueu, es va inundar / 6. Composició de-
dicada a les flors, les violes i el romaní. Límits 
dels límits / 7. Per fer l’orni li falta la cua. La 
intenció, com el senyor, sempre n’és / 8. No cal 
seguir tota la petanca per fer-ne un glop. Tan 
aviat com deixo calers a la mallorquina / 9. Zero 
a l’esquerra. Li clavaries queixalada (per sa apa-
rença bàrbara). I ronc a la dreta / 10. Embolcalls 
d’índies. En presència d’en Claudi ella no seria 
tan clarivident / 11. Mal ús. Quan es demana no 
s’ha d’esperar que es torni. Esteu pel mossèn / 
12. És als paquis com l’amazig als berbers. Com 
una patata però de color i procedent de l’est / 
13. Massa tendra per ser abadessa. La meitat 
del territori d’Islàndia.

VERTICALS: 1. Modeli les fulles de l’arbre 
amb el perfil d’en Fausto. Sembla obra d’un 
músic però és un marsupial / 2. I aquest sí que 

sembla un pepino. Degolla un tauró i tindràs 
un arbre / 3. Per laurenci. Fer la llista de coses 
que necessiten la maquineta. DNI sense iden-
tificar / 4. Tan afortunat com pot ser un jueu. 
Del líquid que repel•leix les abelles / 5. El més 
insòlit de Ferrara. Aquella tendresa natural 
de les postres. Acaba bé / 6. Acaba així així. 
Vestit amb elegància antiga. Cada home en 
té un, i cada dona també / 7. Amonestació per 
fer servir munició adulterada. Pels espartans 
era un desgraciat / 8. Farà seure un diputat a 
l’autoescola. Èxit policial en la lluita contra la 
sardina / 9. Extrems del Nottingham. Neda mar 
amunt com si ballés de tot cor. Parell de dos / 
10. És a la farigola com el Mistol al detergent. 
Plaga que només afecta camps sense conrear / 
11. Insectes de doble moral. Compost químic 
imprescindible pels cardiòlegs / 12. Dos exèr-
cits atacant-se amb un ordre escrupolós. Mu-
tarà de tal manera que li provocarà un xoc.
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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: 11-5-21.

Dansa

Divendres 14 de maig - A les 20h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 14

Trama
De Roser López Espinosa

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 11-5-21

Teatre

Oferta
subscriptors

30  de dte. per a compres superiors a 100 
presentant el Carnet de Subscriptor.

Promoció

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: 11-5-21.

Teatre

El fil del silenci
Zandart Cia. de Dansa

A partir de 10 anys

15 maig 2021
19.00 hores

12 anticipada

28 JUNY - 3 JULIOL

P
A

R

T I C I P A N T S

LIMITAT A

85

V Edició d’un projecte esportiu únic i innovador.
T’hi esperem.

APUNTAR-SE!

F
U

T B O L M A
S

C
U

L
Í

IFEMEN

Í
—

SORTEIG ESPECIAL

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’inscripcions gratuïtes, 
valorades en 230  www.el9nou.cat Sorteig: 11-5-21.

Esport

Regala inscripcions per als vostres fills,
per assistir al campus ORExperience.

Gaudiran del futbol com uns professionals!

Dilluns, 10 de maig de 202144



NOU9EL GUIA MÈDICA Dilluns, 10 de maig de 2021 45

J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

Horari de 8 a 20h
C. Gallissà, 19 - Tel. 93 883 23 04

www.synlab.es

Anàlisis Clíniques
Microbiològiques, hematològiques, 
hormonals, bioquímiques, 
toxicològiques, immunològiques.

Fem analítiques per mútues i privats.

OFTALMOLOGIA

Dr. RAFART ARUMÍ

• OFTALMOLOGIA GeneRAL
• cIRURGIA OcULAR

Clínica de Vic
Rda. Francesc Camprodon, 4, 3a planta

VIC - Tel. 93 885 55 09

Dr. Oriol Parés
ANGIOLOGIA i CIRURGIA VASCULAR

MALALTIES CIRCULATÒRIES
Varius (ChIVA, estètica...)
edema limfàtic, úlceres...

CONCERT AMB MÚTUES

Vic - Bayés Consultori Tel. 93 889 22 29
Vic - Clínica de Vic - Bayés Clínica Tel. 93 881 65 00
Manlleu - Centre Mèdic Manlleu Tel. 93 851 41 11

OTORINOLARINGOLOGIA
Dr. Josep Molera Blanch

GOLA - NAS - OÏDA

HORES CONVINGUDES

Pl. Estació, 8, entresòl - VIC

Tel. 93 885 26 21

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

L’HIPOTIROÏDISME ÉS UNA PATOLOGIA MOLT PREVALENT 
EN LES CONSULTES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. ES TRACTA 
D’UN TRASTORN PRODUÏT PER LA REDUCCIÓ O MANCA DE 
PRODUCCIÓ D’HORMONA TIROÏDAL QUE TÉ LLOC EN LA 
GLÀNDULA TIROIDE.

Es pot produir espontàniament (sobretot per malaltia autoimmu-
ne) o després d’una inflamació de la glàndula també anomenada 
tiroïditis; l’hipotiroïdisme també el podem trobar davant l’ús de 
fàrmacs amb toxicitat tiroïdal com l’amiodarona, el liti o l’interfe-
ró i, més rarament, davant d’un càncer de tiroide.

Un dels trets més coneguts i característics és que es manifesta 
per un cansament inespecífic i per tant cal descartar-lo sempre 
que aparegui una astènia, una obesitat, una anèmia, una demèn-
cia, una elevació de transaminases o un colesterol elevat de ma-
nera inesperada, entre d’altres.

Sovint també sol presentar-se amb un creixement de mides de la 
mateixa glàndula que anomenem goll (o bocio en castellà).

Diagnòstic i tractament
Els paràmetres més usats per tal de diagnosticar-lo són la medi-
ció de la TSH i de les hormones tiroïdals.

La valoració inicial la farà el metge de família i davant de dubte 
amb una interconsulta amb l’endocrinòleg. Sovint sol ser perti-
nent demanar una ecografia de la tiroide per tal de complemen-
tar el seu estudi i valorar les mides de la glàndula així com la 
presència de nòduls coexistents.

Una vegada definida l’etiologia cal decidir si cal iniciar el trac-
tament. Arribats en aquest punt ens trobem amb freqüència en 
una situació intermèdia que anomenem hipotiroïdisme subclínic, 
on el funcionament de la glàndula està lleument alentit però no 
el suficient com per manifestar símptomes clars.

El tractament més habitual és la Levotiroxina (per exemple: Eu-
tirox®), en monodosi al matí i en dejú. Aquest fet és important 
ja que el seu aprofitament pot ser interferit pels aliments o altres 
medicaments (per exemple: suplements de calci o ferro). Així 
trobem que per a gent de més de 60 anys amb hipotiroïdisme 
de llarga evolució i/o malaltia del cor coexistent les dosis més 
habituals oscil·len entre 50 i 75 mcg/dia.

l’hipotiroÏdisme
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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

93 889 49 49

Per anunciar-vos a

truqueu al

GUIA SERVEIS
si voleu ser-hi
truqueu al
93 889 49 49

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

Llibre de dejeccions

guia SeRveiS

Serveis

Detectius Privats Pagès i Gas-

só. Investigacions familiars, 

laborals i mercantils. Control de 

menors. Telèfon 93 883 28 33.

Treball

Es necessita professor autoes-
cola, zona Bages, per a classes 
pràctiques permís B. S’ofe-
reix treball estable, sou 13
nets/hora. Imprescindible títol 
professor formació viària. CV: 
autoescola.bages@gmail.com

peTiTS aNuNCiS
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‘El fil del silenci’,   
a ‘La tramoia’
Jordi Sunyer conversarà 
dimarts amb els responsa-
bles de l’espectacle, amb 
coreografia d’Elisabeth 
Duran, que es podrà veure 
a Calldetenes i l’Esquirol.  

La tramoia 
dt., 22.00; dc., 21.00

Conferència  
de Carme Junyent
La lingüista Maria Carme 
Junyent serà la ponent, 
dimecres, de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària Gent 
Gran d’Osona, per parlar 
sobre el futur del català.  

Aula d’Extensió Universitària 
dimecres, 17.30 i 21.30

Entrevista  
a Amadeu Lleopart
L’alcalde de Tona, 
Amadeu Lleopart 
(Aixequem), farà balanç 
de la primera meitat del 
mandat, dijous, a l’espai 
setmanal de política.

Angle obert 
dijous, 21.00 i 23.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 10

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Mataró Medieval. 
6.30 GAUDEIX LA FESTA. Set-
cents Corpus a la Capital. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenta: Thaïs 
Trujillo. 
09.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Baix Gaià. 

12.30 ... I BONA LLETRA. Entre-
vista a Joaquim Nadal, excon-
seller de Política Territorial i 
Obres Públiques; Elvira Altés, 
periodista i autora de Dones a 
les ones, i Núria Toneu, de la 
Fundació Privada Daniel Shah & 
Núria Toneu, sobre la situació de 
la Covid-19 a l’Índia. Presenta: 
Natàlia Peix.
13.30 CAMINS DE L’EIX. El 
Ripollès. 
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! Alt 
Empordà. 
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 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
21.00 TEMPS AFEGIT. Entrevis-
ta a Quim Casalí i Biel Pujadas, 
entrenador i jugador del CP 
Manlleu Embotits Solà, que ha 
assolit l’ascens a l’OK Lliga. Pre-
senten: Esther Rovira i Guillem 
Freixa. 
22.30 CREMADA DEL DIMO-
NI DE BADALONA. Emissió 
en diferit de la Cremada del 
Dimoni, la festa tradicional més 
important de Badalona i l’acte 

central de les Festes de Maig.
0.15 CAMINS DE L’EIX. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.20 CONNECTI.CAT. 
2.20 AVENTURA’T. 
Un ramat de cabres per la Serra 
del Montsant. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dimarts 11

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.  
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
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 TORN DE TARDA.  

20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
21.00 QUATRE PARAULES. 
Entrevista a Isabel Armijo, eco-
nomista i professora de l’Institut 
de Vic. Coautora del llibre El 
Gran Pla. Economia per a nens i 
nenes. Presenta: Jordi Vilarrodà. 
21.30 PAISATGES ENCREUATS. 
22.00 LA TRAMOIA-ESCENA. 
Parlem de l’espectacle El fil 
del silenci, de la Companyia de 
Dansa Zanbart, amb la coreò-
grafa vigatana Elisabeth Duran. 
L’espectacle es podrà veure 
dissabte al Teatre-Auditori de 
Calldetenes i diumenge al pave-
lló municipal de l’Esquirol. Pre-
senta: Jordi Sunyer.
22.30 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 12

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 TORN DE TARDA.  

12.30 QUATRE PARAULES. 
13.00 LA TRAMOIA-ESCENA. 
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sant Sebastià. 
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. Les 
notícies d’Osona. Edició Migdia. 
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
17.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT 
GRAN D’OSONA. Maria Carme 
Junyent Figueras, lingüista: “El 
futur de la diversitat lingüística 
i el català”. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 TORN DE TARDA.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
21.00 LA TRAMOIA-MÚSICA.  
Entrevista als vigatans Power 
Burkas, que acaben de publicar 
el seu tercer disc, Naïf, potser. 
Presenta: Jordi Sunyer.
21.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT 
GRAN D’OSONA. Maria Carme 
Junyent. 
22.30 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 13

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 EL 9 INFORMATIU.  
12.30 TORN DE TARDA. 
13.00 LA TRAMOIA. Escena i 
música.  
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 LA PORTERIA.  
15.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sant Sebastià. 
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. Maga-
zín. Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 TORN DE TARDA.
20.30 EL 9 INFORMATIU. 
21.00 ANGLE OBERT. Entrevista 
a Amadeu Lleopart, alcalde de 
Tona, i Camil Adam, alcalde de 
Santa Maria de Besora. Presen-
ten: Guillem Freixa i Guillem 
Rico.
22.00 TELÓ DE FONS.  
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TORN DE TARDA. 
23.30 ANGLE OBERT. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.20 CONNECTI.CAT.  
2.20 GAUDEIX LA FESTA. 
2.45 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

L’ascens  
del CP Manlleu
Després de l’ascens a l’OK 
Lliga aconseguit dissabte 
pel CP Manlleu Embotits 
Solà, Quim Casalí i Biel 
Pujadas seran al plató del 
Temps afegit.  

Temps afegit 
dilluns, 21.00 

La Cremada del 
Dimoni de Badalona
A les tradicionals Festes 
de Maig de Badalona, 
enguany la Cremada del 
Dimoni es fa en un acte 
sorpresa que es podrà 
veure dilluns.  

La Cremada del Dimoni 
dilluns, 22.30

Economia per a 
nens i nenes
Jordi Vilarrodà conversa 
aquest dimarts amb l’eco-
nomista Isabel Armijo, 
coautora del llibre El 
gran pla. Economia per a 
nens i nenes.

Quatre paraules 
dimarts, 21.00 i 23.30
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Addicte a les xarxes socials? 
Un parell d’ullades diàries.
Una cançó.
Tinc gustos variats. El cante 

jondo em fa riure i amb el jazz 
no puc, em posa nerviós.

Un llibre.
Mai he set de best-sellers i 

he deixat de llegir novel·la. 
Vivències de personatges de 
segona línia, preferiblement 
curts. I en puc tenir tres o qua-
tre començats.

Una pel·lícula.
Primera Plana, exemple del 

periodisme desaparegut.
Un programa de televisió.
Faig força zàping. M’agra-

den sèries d’humor ameri-
canes, però puc mirar algun 
reportatge inversemblant.

Un programa de ràdio.
Magazíns, Versió RAC1, com 

a exemple.
L’última obra de teatre que 

ha vist.
El comiat d’El Tricicle, ja fa 

un any.
Un restaurant.
Qualsevol de cuina tradici-

onal modernitzada, espaiós 
de taules, i si a més a més els 
lavabos són nets: premi.

El plat preferit.
Depèn del moment, del lloc 

i eventualitat.
Una beguda.
Entre àpats, aigua. He arri-

bat a la conclusió que una 
cervesa lliga gairebé amb tot. 
Sense desmerèixer un bon vi 
negre o un cava brut nature.

L’últim viatge que ha fet.
Chamonix, Alps francesos.
El millor lloc d’Osona.
El pati de casa, en compa-

nyia.
I de Catalunya?
Un país tan divers de paisat-

ges, poden ser molts.
I del món?
M’agraden viatges de pocs 

dies i amb cotxe. Per tant, em 
falta molt per veure.

On no portaria mai ningú?
Allà on no volgués anar. 
Amb quin alcalde o alcal-

L’altre dia elDiario.es es 
feia ressò de la pròxima 
publicació d’un poema-
ri de Raquel Santanera 
i recordava que havia 
guanyat un premi de la 
fundació Miguel Martí 
i Poll (sic). Home, en 
Martí i Pol, així amb 
l, tota la vida s’ha dit 
Miquel; aquí i a la 
República Popular de la 
Xina, com diria aquell. 
Tots n’esguerrem...

El CP Manlleu va recu-
perar l’OK Lliga aquest 
dissabte amb una victò-
ria a la pista del Cape-
llades. La pandèmia va 
fer que hi pogués haver 
poc públic, i que els 
manlleuencs tinguessin 
poques entrades. Entre 
els suporters, però, 
no hi van faltar dos 
manlleuencs ara a l’OK 
Lliga amb el Noia: Roc 
Pujadas i Adrià Ballart. 

‘Suporters’

Dies enrere aquí als 
Cromos vam explicar 
que algú havia fet malbé 
el mural de l’1-0 que hi 
ha a Tona, visible des 
de la C-17. Doncs bé, els 
de l’ANC de Tona, con-
vençuts que tot el que 
s’espatlla es pot arreglar, 
aquest dissabte i diumen-
ge es van arremangar per 
arranjar-lo. Pintura, esca-
les i mans. I a més dissab-
te va fer un bo de pistons.

Voluntaris

Divendres s’estrenava 
una proposta de ruta 
turística per descobrir Vic 
amb bicicleta elèctrica. La 
van inaugurar un grup de 
regidors i tècnics muni-
cipals, la majoria ciclistes 
habituals. En canvi, la 
regidora de Cultura, 
Susagna Roura, va reco-
nèixer que no hi pujava 
des de feia anys. Des de la 
mítica BH, va dir. Anar en 
bici no es perd mai!

Biciclistes

Errors

Cromos
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“Els problemes de feina  
només són feina”

dessa aniria a sopar?
Amb Anna Erra, de Vic, 

tindria moltes coses per 
comentar sobre el trànsit 
urbà dels transportistes.

Amb qui no faria mai el 
cafè?

Un cafè pot ser molt curt, 
gairebé aguantaria a tothom.

Quin és l’últim regal que 
li han fet?

Una polsera que ho fa tot, 
però encara espera qui la 
programi.

A quina hora es lleva?
El despertador sona a les 

07.10, tot calculat.
Una paraula que li agradi?
Dues, i juntes millor: 

Catalunya i lliure.
L’última vegada que va 

anar a missa?
En tinc d’acumulades de 

petit als Salesians; ara hi 
vaig per esdeveniments, que 
poden ser bons o dolents.

Una mania.
Mirar que tot sigui a lloc 

quan marxo de casa.
Un personatge històric.
La història és llarga, 

impossible i injust dir un sol 
nom. 

Qui és el seu/seva crush.
Definicions tan contun-

dents, costa concretar. Però 
el Barça d’en Guardiola s’hi 
acosta.

Un hobby.
De petit, els camions. Tinc 

una extensa col·lecció de dia-
ris de tot el món.  

Un lema.
Els problemes de feina 

només són feina.
El treball dignifica?
Que toqui el despertador 

molesta, però convé.
Què el treu de polleguera?
L’estupidesa entrenada.
Què li fa riure?
La ironia. El dia a dia està 

ple de situacions per riure.
I plorar?
Soc emotiu i de llàgrima 

fàcil.
Quin esport practica?
Com a excusa, dic que no 

tinc temps. Abans, el tennis. 
És fanàtic del Barça?
Intento fugir dels fanatis-

mes, són ridículs. Soc soci 
del Barça, però crític.

El paper de vàter, plegat o 
arrugat?

El que agraeixes és que 
n’hi hagi.

L’últim partit polític que 
ha votat.

Sempre he votat un projec-
te: vull un país lliure, pròs-
per i just socialment.

Què faria si li diguessin 
que demà serà el seu últim 
dia a la Terra?

Probablement, desesperar-

me i patir pels de casa.
Què repetiria si tornés a 

tenir 20 anys?
Les circumstàncies ho con-

dicionen tot. 
I què no repetiria?
La feina escollida m’agra-

da, però hi he passat massa 
hores.

Què canviaria del seu cos?
Estic en una edat que cada 

dia una cosa més.
I del seu caràcter?
El patir a l’avançada. 
Per què o per qui diria 

una mentida?
Les mentides pietoses exis-

teixen, però s’ha de vigilar a 
no fer-ne un ús excessiu.

Els seus amics de veritat 
hi caben en una mà?

Això t’ho pots imaginar 
però no saber.

Un secret confessable.
Si és confessable té poc de 

secret. Però ja que hi som, 
a la mili em van donar un 
diploma; em van dir que no 
sabien a qui donar-lo.

A sobre o a sota?
Ens eduquen per estar 

sempre a sobre. Després ja 
t’ho trobes.

Què haurem après de la 
pandèmia?

Que a part d’individual-
ment, col·lectivament som 
molt fràgils.

Pere Burch

SOC AIXÍ...

Sant Hipòlit de Voltregà

Delegat a Osona de DHL


