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El Casal Camprodoní va acollir aquest 
diumenge a la tarda la projecció del 
documental Balandrau, infern glaçat, 
que relata la tragèdia del Cap d’Any de 

2000 que va acabar amb 10 morts al Piri-
neu a causa del torb. Responsables de la 
producció del documental, supervivents 
del succés o implicats en el rescat van 

compartir l’experiència amb el públic en 
un emotiu col·loqui que va servir per fer 
memòria d’uns fets que van marcar la 
història recent del muntanyisme.
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I

Camprodon fa memòria de la tragèdia del Balandrau

(Pàgines 8 i 9) Un moment de l’acte que es va fer aquest diumenge a la tarda al Casal Camprodoní

Osona té capacitat per alimentar 
tres quartes parts de la seva població 
amb la pròpia producció agrícola
Un estudi avalua l’autosuficiència alimentària de les comarques de Barcelona; el Moianès podria nodrir el doble d’habitants que té 

Teresa Jordà, a les 
travesses per repetir 
com a consellera 
del nou govern de 
Pere Aragonès

(Pàgina 6)

El preu del bitllet de 
tren, més car perquè 
Rodalies compta 
Mont-rodon com si 
fos una estació

(Pàgina 5)

Empat en un derbi que no aclareix la part alta
Tona i Manlleu van empatar (2 a 2) en un derbi emocio-
nant que no aclareix la part alta. Els tonencs, líders, són els 
màxims favorits a jugar la promoció d’ascens a Tercera.

(Pàgines 22 i 23)
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(Pàgines 2 i 3)

Lluït retorn del Lactium a Vic
Al voltant de 18.000 persones van passar entre dissabte i 
diumenge per la 13a edició del Lactium, la mostra de for-
matges catalans, a Vic, que ha consolidat format i discurs.

(Pàgines 38 i 39)
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El preu del bitllet entre 
dues estacions contigües és 
de 2,40 euros, però Roda-
lies compta com a estació 
Mont-rodon, tot i que fa 
trenta anys que no hi para 
cap tren. Això fa que el 
preu entre Vic i Balenyà-
Tona-Seva, amb Mont-ro-
don al mig, sigui de 2,80.

Més de 28.000 
estudiants han 
participat en 10 
anys al projecte Art 
i Escola

(Pàgina 34)

La cadena Senator 
gestionarà l’hotel  
d’El Montanyà, 
que reobre després 
de 14 mesos  

(Pàgina 33)

El Manlleu cau per 
segon cop contra 
el Palau i perd la 
final de l’OK Lliga 
femenina

(Pàgines 18 i 19)
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Vic

Dolors Altarriba

Osona té 167.310 habitants. 
És la comarca de la demar-
cació de Barcelona amb 
més conreus de secà. En té 
40.994. Tot i així en neces-
sitaria més, fins a 53.168, 
per proveir la seva població 
amb aliments com cereals i 
llegums. En aquest aspecte el 
seu índex d’autosuficiència 
és del 77%. Ara bé, no pot 
per si sola alimentar la seva 
població en hortalisses i frui-
ta dolça, que és la superfície 
de conreus en regadiu, ja que 
li caldria disposar de 2.842 
hectàrees i en té 622. Sumant 
els dos tipus de cultius, el 
grau d’autosuficiència d’Oso-
na seria del 74,37%, el que li 
permetria alimentar 121.755 
persones. Amb l’Anoia, l’Alt 
Penedès i el Bages, se situen 
entre les que poden abas-
tir més del 50% de la seva 
població.

Creuant dades, BNC Smart Rural ha 
posat sobre la taula quina capacitat 
tenen els pobles de les 12 comarques 
de la demarcació de Barcelona per 

ser autosuficients alimentaris per a 
la seva població. El resultat és que el 
Berguedà i el Moianès son les dues 
úniques que poden abastir sobrada-

ment la seva població amb els seus 
conreus. Osona és la que té més con-
reus de secà però encara no prou per 
alimentar tota la seva població.

Osona pot alimentar un 74% de 
la població amb els seus conreus 
El Moianès és una de les dues comarques barcelonines que ho pot fer per sobre del 100%
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Superfície de conreus No autosuficient (<50%) Poc autosuficient (50-100%) Autosuficient (>100%)

OSONA
Superfície de conreus en secà: cereals i altres
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Superfície de conreus en regadiu: hortalisses
i fruita dolça

MOIANÈS
Superfície de conreus en secà: cereals i altres

Superfície de conreus en regadiu: hortalisses
i fruita dolça

640 ha

2.817 ha
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ha disponibles

ha necessàries

9.189 ha

4.523 ha

ha disponibles

ha necessàries

80 ha

242 ha
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El Moianès té 13.926 habi-
tants, però amb els conreus 
que té en podria alimentar 
fins a 27.093. Té un 194,55% 
d’autosuficiència, ara bé és 
gràcies al cultiu de secà ja 
que amb conreus d’hortalis-
ses i fruita dolça és la que 
té menys hectàrees de la 
demarcació (80), després del 
Barcelonès (39). El Moianès 
se situa, juntament amb el 
Berguedà, com les úniques 
del total de 12 de la demarca-
ció amb una autosuficiència 
per sobre del 100%. El Ber-
guedà, tot i que amb menys 
hectàrees en secà que Osona 
(34.768), aconsegueix una 
autosuficiència en aquest 
tipus de cultiu del 268%, 
perquè té una població 
quatre vegades inferior. En 
total, sumant-hi el regadiu, 
la seva autosuficiència és del 
255%. Un dels seus pobles, 
Sant Jaume de Frontanyà, és 
amb una autosuficiència de 
6.749,3% el que més en té de 

tota la demarcació. 
Pel que fa a la resta de 

comarques, el Barcelonès 
només és autosuficient en 
un 0,01% i també tenen 
un percentatge molt baix, 
per sota del 10%, el Vallès 
Occidental (2,18%), el 
Baix Llobregat (2,24%), el 
Maresme (3,18%), el Garraf 
(4,51%) i el Vallès Oriental 
(8,7%). De fet el Barcelonès 
només disposa de 55 hectà-
rees de secà i 39 de regadiu; 
el Vallès Occidental en té 
6.011 de secà i 977 de rega-
diu, i el Baix Llobregat, 2.918 
de secà i 3.474 de regadiu. 
Aquesta comarca és la que 
té més superfície de conreus 
en regadiu de la demarcació. 
Tot i així, per la població que 
té n’hi caldrien 14.489 més i 
per tant el seu grau d’autosu-
ficiència en regadiu es queda 
en un 24%. Amb percen-
tatge, en regadiu, li passen 
al davant el Vallès Oriental 
–amb 3.242 hectàrees i un 

45% d’autosuficiència– i el 
Maresme –amb 3.074 hec-
tàrees i un 39% d’autosu-
ficiència–. Això es deu a la 
diferència de població entre 
unes i altres. 

Així s’explica en l’estudi 
que ha fet BCN Smart Rural, 
organisme dependent de la 
Diputació de Barcelona, que 
enllaça d’alguna manera amb 
les dades sobre la quantitat 
de camps de cultius perduts 
en aquesta àrea en els dar-
rers 60 anys (vegeu EL 9 
NOU de l’1 d’abril passat). 
Des de l’entitat expliquen 
que cada vegada hi ha més 
preocupació per saber si 
hi ha prou aliments per a 
la població procurant que 
aquests siguin de proximitat 
com promociona la Unió 
Europea. Hi ha països, expli-
quen, com Suïssa, que “ha 
establert una dotació de sòl 
per habitant. És a dir, ha fet 

una reserva de sòl agrícola 
que garanteix la producció 
d’aliments a escala nacional”. 

El resultat final de l’es-
tudi destaca que hi ha 121 
municipis a la demarcació 
amb prou terres de conreu 
per abastir els seus veïns. 
Sumen 113.660 habitants 
però podrien alimentar una 
població quatre vegades 
superior. En aquest grup i 
entre els pobles de més de 
500 habitants que són auto-
suficients se situen els oso-
nencs Oristà, Sant Bartomeu 
del Grau, Muntanyola i Sant 
Boi de Lluçanès i al Moianès, 
Castellcir.

En relació amb la resta de 
Catalunya, la demarcació 
de Barcelona, que concen-
tra el 74% de  la població 
catalana, és la que té menys 
superfície en regadiu (14.652 
hectàrees) mentre que Lleida 
en té 163.024; Tarragona, 
83.473, i Girona, 37.005. En 
conreus de secà, en canvi, se 
situa per darrere de Lleida 
amb 189.127 hectàrees, una 
superfície “que es podria 
incrementar en prop de 
120.000 hectàrees més si es 
recuperessin terrenys que 
actualment són forestals”. 
Catalunya pot proveir la 
seva població en productes 
de proximitat en un 44%. 
L’índex d’autosuficiència 
de conreus en regadiu és sis 
vegades superior al de con-
reus en secà. 

A cada persona li 
calen 3.402 metres 
quadrats de terra per 
alimentar-se
Vic/Moià Segons les dades 
de consum a Catalunya 
cada persona necessita 174 
metres quadrats en rega-
diu per obtenir fruites i 
hortalisses i 3.228 metres 
quadrats per produir la 
resta d’aliments com carn, 
cereals i derivats, llegums, 
fruits secs, llet, ous, oli o vi. 
L’estudi ha obtingut també 
les dades de població a tra-
vés de l’Idescat i les dades 
de superfície de conreus 
disponible i el tipus a tra-
vés del SIGPAC (Sistema 
d’Informació Geogràfica de 
Parcel·les Agrícoles). Com-
parant-les i amb mitjanes 
arrodonides s’ha pogut fer 
una “aproximació a l’auto-
suficiència alimentària”.

Catalunya pot 
proveir per al 
44% de la seva 

població
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    PUBLICITAT Serveis

Sant Sadurní d’Osormort 76 1.750 2.288%
Tavertet 104 2.303 2.215,4%
Sant Agustí del Lluçanès 89 1.869 2.109,8%
Lluçà 275 5.548 2.013,8%
Sant Martí d’Albars 113 2.228 1.964%
Sobremunt 79 1.273 1.619,4%
Sora 213 3.328 1.590,7%
Santa Maria de Besora 161 2.487 1.547,4%
Rupit i Pruit 273 4.174 1.531,6%
Oristà 548 7.881 1.438,3%
El Brull 258 2.202 851,7%
Malla 272 2.082 765,7%
Perafita 406 2.759 680,4%
Orís 323 2.181 674,6%
Tavèrnoles 323 2.174 673,6%
Santa Cecília de Voltregà 182 1.163 638,9%
Alpens 261 1.271 487,2%
Sant Bartomeu del Grau 884 4.243 480%
Muntanyola 633 3.029 478,8%
Sant Boi de Lluçanès 580 2.520 434,5%
Olost 1.201 4.104 341,6%
L’Esquirol 2.188 7.070 323,2%
Vilanova de Sau 312 1.007 322,9%
Gurb 2.713 7.710 284,2%
Les Masies de Roda 719 1.929 268,4%
Sant Pere de Torelló 2.470 4.472 181,1%
Sant Martí de Centelles 1.183 2.076 175,5%
Santa Eulàlia de Riuprimer 1.383 1.506 108,8%
Les Masies de Voltregà 3.131 2.424 77,4%

Autosuficiència alimentària poble per poble (de més a menys)

Folgueroles 2.265 1.703 75,2%
Prats de Lluçanès 2.604 1.929 74,1%
Santa Eugènia de Berga 2.278 1.315 57,7%
Seva 3.545 1.926 54,3%
Balenyà 3.841 2.007 52,3%
Taradell 6.641 2.740 41,3%
Calldetenes 2.153 968 38,5%
Sant Vicenç de Torelló 2.058 751 36,5%
Sant Julià de Vilatorta 3.140 1.068 34%
Montesquiu 1.030 318 30,9%
Sant Quirze de Besora 2.154 561 26,1%
Tona 8.356 2.019 24,2%
Centelles 7.513 1.340 17,8%
Manlleu 20.912 2.569 12,3%
Torelló 14.401 1.747 12,1%
Vic 47.631 4.201 8,8%
Roda de Ter 6.490 161 2,5%
Sant Hipòlit de Voltregà 3.540 33 0,9%
MOIANÈS
Granera 76 939 972,9%
Collsuspina 358 2.349 655,5%
Castellcir 742 3.364 453,6%
Santa Maria d’Oló 1.026 4.441 432,7%
Calders 1.046 2.899 277,3%
L’Estany 408 953 233,7%
Sant Quirze de Safaja 632 1.071 169,6%
Moià 6.386 7.874 123,3%
Castellterçol 2.509 2.740 107,5%
Monistrol de Calders 703 661 94,1%

OSONA
Població 

actual
Població que 

podria alimentar Autosuficiència Població 
actual

Població que 
podria alimentar Autosuficiència

Vint pobles de 
57 no tindrien 
prou conreus per 
als seus habitants

Vic/Moià

D.A.

Del total de pobles analitzats 
d’Osona i el Moianès, 57, 
només 20 no són autosufi-
cients en conreus per a la 
població que tenen. Són els 
que obtenen un percentatge 
menor al 100% en aquest 
càlcul fet per l’estudi de 
BCN Smart Rural. Tot i que 
pertanyen a Osona, a l’estudi 
no hi ha Vidrà, Espinelves i 
Viladrau, que pertanyen a la 
demarcació de Girona. Així, 
entre els 47 llistats d’Osona, 
els que tenen una autosufici-
ència menor són Sant Hipòlit 
de Voltregà i Roda de Ter, 
tots dos municipis amb gens 
de marge de creixement ja 
que queden envoltats res-
pectivament per les Masies 
de Voltregà i les Masies de 
Roda. Al Moianès, Monistrol 
de Calders es queda per sota 
del 100% però res a veure 
amb les menors xifres de 
pobles d’Osona. N
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Per anar en tren de Balenyà-Tona-
Seva a Vic s’ha de pagar una tarifa 
de dues zones quan entre estacions 
contigües només se n’hauria de co-

brar una. Entremig hi ha el desapa-
regut baixador de Mont-rodon, una 
circumstància que també es dona 
amb Llerona, entre les estacions de la  

Garriga i les Franqueses. Les tarifes 
del transport públic a Osona i el Ri-
pollès estan plenes de moltes altres 
contradiccions.

Rodalies compta Mont-rodon com 
a estació perquè el bitllet de Vic  
a Balenyà-Tona-Seva sigui més car
Es cobra la tarifa corresponent a dues zones quan entre estacions contigües només se’n paga una

Vic

Vicenç Bigas

Per l’antic baixador de Mont-
rodon ja fa una trentena 
d’anys que no s’hi atura cap 
tren, però aquesta parada 
encara figura en l’imaginari 
de Rodalies, de manera que el 
trajecte entre les estacions de 
Balenyà-Tona-Seva i Vic surt 
més car als usuaris. L’estació 
de Sant Miquel de Balenyà 
està situada a la zona 5 del 
sistema tarifari de l’Autoritat 
del Transport Metropolità 

(ATM), mentre que la capital 
de comarca és a la zona 6. 
Això suposa que els usuaris 
han de pagar el preu corres-
ponent a dues zones (2,80 
euros el bitllet senzill), de 
manera que costa el mateix 
anar a Vic o viceversa per 
als que pugen a Centelles, 
a Balenyà-Els Hostalets o a 
Balenyà-Tona-Seva, que són 
les estacions incloses a aques-
ta zona. Ara bé, hi ha una nor-
ma que estableix que entre 
estacions contigües es paga 
la tarifa mínima encara que 

es canviï de zona, de manera 
que el bitllet pels que van 
de Balenyà-Tona-Seva a Vic 
hauria de costar 2,40 euros. 
Aquest cas el va denunciar la 
setmana passada el programa 
Planta baixa de TV3.

Aquesta anomalia no és 
exclusiva d’aquesta estació 
de l’R3. També passa entre 
les Franqueses del Vallès i la 
Garriga, a cavall de les zones 
3 i 4, perquè entremig hi ha 
el desaparegut baixador de 
Llerona, i encara és més fla-
grant perquè es tracta d’un 

trajecte de 6,2 quilòmetres 
pels 10,8 quilòmetres que hi 
ha en el cas osonenc. El dubte 
està en qui ha de resoldre 
aquest entrellat, perquè des 
del Departament de Territori 
i Sostenibilitat remeten a 
l’ATM –on el govern auto-
nòmic hi està representat– i 
Renfe, mentre que l’operado-
ra diu que es limiten a aplicar 
les tarifes que estableix la 
Generalitat. A Balenyà-
Tona-Seva i Vic, apunten 
des del departament, hi ha 
una coherència amb les dues 

zones que es cobren per fer 
el mateix trajecte en autobús, 
una circumstància que també 
es dona entre les Franqueses i 
la Garriga.

I és que l’actual aplicació 
del sistema tarifari del trans-
port públic genera moltes 
contradiccions quan se surt 
de l’àmbit metropolità, on 
l’ATM centralitza el seu 
servei. La primera corona 
metropolitana permet anar 
de Montgat a Castelldefels 
pagant una sola zona, una dis-
tància de més de 30 quilòme-
tres que fora d’aquesta àrea 
suposa el preu de tres zones. 
I el que actualment genera 
confusió és que no es poden 
fer servir títols de transport 
d’una zona il·limitats entre 
municipis o estacions conti-
gües, però sí que es pot fer 
amb la T-casual (l’antiga T-10 
multiviatge).

Per anar de Vic a Manlleu 
en tren (8,4 quilòmetres), de 
la zona 6F a la 6H es paguen 
els 2,40 euros corresponents 
a una zona de Rodalies. Fer el 
trajecte amb l’autocar Sagalés 
val 2,15 euros i si es paga amb 
la targeta T-casual de 10 viat-
ges el trajecte surt per 2,24 
euros (en aquest cas, però, 
permet la combinació amb 
el bus urbà de Vic). Anar en 
tren de Sant Martí de Cente-
lles a Vic (21,5 quilòmetres) 
val 3,85 euros, però fer-ho de 
Ripoll a Torelló (20,5 quilò-
metres) només 3,40 perquè 
en el primer cas s’aplica la 
tarifa de Rodalies i en el 
segon, de Regionals, que tam-
bé permet fer els 4,2 quilòme-
tres de Ripoll a Campdevànol 
per 2,15 euros i els 13,3 qui-
lòmetres fins a Ribes per 2,50 
euros. El motiu? Que la tarifa 
mínima que s’aplica a Rodali-
es és la d’un bitllet de metro, 
2,40 euros per unificar els 
preus a Barcelona.

Una subestació elèctrica

Taradell L’antic baixador de Mont-
rodon es va inaugurar el 3 d’agost de 
1953 i va deixar de prestar servei el 28 

de maig de 1989 per falta d’usuaris. 
L’edifici de l’estació va quedar aban-
donat, vandalitzat i ocupat i finalment 
Adif el va enderrocar el 2009. Actu-

alment s’hi estan invertint 3 milions 
d’euros per instal·lar-hi una subestació 
elèctrica i una tanca converteix tot el 
recinte en inaccessible.
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La locomotora 1006 de Ripoll es trasllada a Móra  
la Nova per ser restaurada i s’instal·larà a Sant Joan
Ripoll La locomotora Estado 1006, que es trobava abandonada 
en una via morta de l’estació de Ripoll, va ser retirada dijous 
i traslladada a Móra la Nova (Ribera d’Ebre), on serà sotmesa 
a un procés de restauració en les instal·lacions de l’Associació 
per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial. Pos-
teriorment, en una data encara no determinada, tornaria al 
Ripollès per ser instal·lada a l’entorn de l’antiga estació de Sant 
Joan de les Abadesses. L’acció s’emmarca en el projecte que 
impulsen els ajuntaments de Sant Joan i Ogassa per posar en 
valor el seu patrimoni miner i ferroviari. La locomotora és una 
peça històrica del patrimoni ferroviari. Forma part d’una sèrie 
limitada de set unitats construïdes l’any 1927 i que van entrar 
en servei amb la inauguració del Transpirinenc, dos anys més 
tard. Dissenyades per remolcar trens en els forts pendents del 
Transpirinenc i per als radis de gir tancats del túnel de Toses, 
només van prestar servei en aquesta línia durant una llarga 
vida que es va perllongar fins a mitjans dels anys 80. Ripoll té 
una altra de les màquines de la sèrie museïtzada al costat de 
l’estació i ara també en mal estat a causa del vandalisme. J.V.
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Josep M. Reniu

El vigatà assumeix oficialment el càrrec a la cambra alta aquest dimarts 

Reniu: “El Senat ha de respondre 
problemàtiques territorials”

Vic

N.P./T.V.

Amb l’acte de jurament del 
càrrec, el vigatà Josep Maria 
Reniu es convertirà aquest 
dimarts en senador per 
Esquerra Republicana. Això 
suposarà oficialment el seu 
pas de politòleg a polític, 
amb el compromís de treure 
tot el partit possible a una 
cambra sovint menystinguda 
per la ciutadania. Tal com 
explicava divendres al pro-
grama ... I bona lletra d’EL 9 
TV, la intenció és portar-hi 
qüestions de caràcter pura-
ment territorial i que sigui 
el Congrés dels Diputats on 
es debatin les generalistes: 
“Una de les queixes que faig 
habitualment a les meves 

classes és que el Senat no 
intervé políticament ni en 
la designació del president 
del govern espanyol, ni en la 
censura, que pràcticament 
no té capacitat de veto de 
les lleis... Acabava sent un 
cementiri d’elefants polí-
tics”. És per això que defensa 
que el que cal és omplir-lo 
de contingut –del contingut 
que li pertoca– i treballar-hi 
temes com la millora i des-
doblament de la línia de tren 
R3 o les cessions de les anti-
gues casernes de la Guàrdia 
Civil del Ministeri de l’Inte-
rior als municipis. “La nostra 
activitat serà aquesta”, expli-
ca Reniu, “treure el màxim 
de suc a una cambra que ha 
de respondre problemàtiques 
territorials en termes d’in-

fraestructures, equipaments, 
transició energètica... perquè 
les solucions es converteixin 
en una pluja fina que després 
pugui arribar a tot arreu”.

Pel que fa a l’acord a la 
Generalitat entre ERC i Junts 
i la constitució del nou exe-
cutiu, que ha de començar 
a caminar aquesta mateixa 
setmana, el vigatà, expert en 
governs de coalició, destaca 
la importància que s’està 
atorgant als mecanismes de 
coordinació. Una eina cabdal 
per no repetir la confronta-
ció entre socis de la passada 
legislatura: “Realment es 
vol bastir una estructura de 
comissions, seminaris semes-
trals, trobades tècniques, 
polítiques... que són indis-
pensables per generar confi-

ances, però també per anar 
engreixant un triangle màgic 
on hi ha el govern, els grups 
parlamentaris i els partits”. 

Entre els reptes que ha 
d’assumir el nou executiu el 
més immediat és la respos-
ta a la pandèmia i les crisis 
que ha comportat, des de 
l’econòmica fins a la social o 
l’emocional. Pel que fa a la 

independència, que a l’en-
tendre d’ERC és indestriable 
d’aquest eix social, Reniu 
considera que l’esquerda 
entre els republicans i Junts 
tampoc és “tan gran”: “Uns 
defensen la unilateralitat, 
anar més ràpid, més a poc a 

poc... però la gran majoria 
de forces sobiranistes del 
nostre país tenen clar que cal 
que anem sumant com més 
esforços millor i que siguem 
tanta gent com sigui possible 
reivindicant la resolució del 
conflicte per vies democrà-
tiques i pacífiques”. Un altre 
meló que el vigatà reivindica 
de fa temps que s’ha de posar 
sobre la taula és l’aprovació 
d’una llei electoral catalana.

Posa d’exemple 
l’R3 o les cessions 

de les antigues 
casernes de la 
Guàrdia Civil 

Taradell suspèn 
les llicències per 
posar plaques 
solars en sòl no 
urbanitzable

Taradell

L.M. 
L’Ajuntament de Taradell va 
aprovar per unanimitat en el 
ple de dijous la suspensió de 
la tramitació de procediments 
urbanístics i d’atorgaments 
de llicències urbanístiques 
d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica solar i eòli-
ca en sòl no urbanitzable. El 
regidor de Sostenibilitat, Joan 
Canó, va explicar que aquesta 
mesura, que serà per un any, 
ha de servir per “preparar la 
regulació que el POUM que 
és del 2010 encara no tenia i 
els paràmetres tècnics i per 
saber quins llocs són els més 
adequats per aquest tipus 
d’instal·lació”. La mesura 
es pren davant les diferents 
consultes tant d’empreses 
com de propietaris que “han 
mostrat interès per instal·lar 
parcs solars en sòls no urba-
nitzables” i va deixar clar que 
“el nostre compromís amb 
el canvi climàtic continua i 
aquesta mesura no va en con-
tra dels nostres principis sinó 
que hem de buscar la manera 
de fer viable la convivència 
entre l’energia renovable i els 
valors i el patrimoni agríco-
la”. Taradell se suma a altres 
municipis com Manlleu, Gurb 
o Malla que han pres mesures 
similars per donar-se temps 
per planificar on i com posar 
aquestes instal·lacions.

Jordà, a les travesses per repetir 
com a consellera del nou govern

Podria mantenir Agricultura, que es reformula amb Acció Climàtica 

Ripoll

G.R.

La ripollesa Teresa Jordà 
(ERC), actual consellera 
en funcions d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, podria ser 
l’única consellera del Ripollès 
i Osona al nou govern liderat 
pel republicà Pere Aragonès, 
a qui es va investir divendres 
amb el suport de tots els 
grups independentistes del 
Parlament, i que ha de pren-
dre possessió com a 132è pre-
sident aquest dilluns. El nom 
de Jordà és l’únic que per ara 
apareix a les travesses i també 
seria un dels que, si es confir-
ma, repetiria conselleria res-
pecte al govern anterior. En 
aquest cas seria al capdavant 
d’una cartera a la qual es vol 
donar més pes al nou execu-
tiu i que es renovarà amb la 
incorporació de l’àrea d’Acció 
Climàtica. Jordà va ser la cap 
de llista d’ERC per Girona 
en les eleccions del 14-F i és 
diputada al Parlament per 
primer cop. Abans de dirigir 
el Departament d’Agricultura 
de la Generalitat, un càrrec 
que va assumir el 2018, va ser 
diputada al Congrés (2011-
18) i regidora de Ripoll, on va 
ser alcaldessa entre el 2003 i 
el 2011.

A les files republicanes 
no ha transcendit cap més 
nom relacionat amb Osona i 
el Ripollès, tot i que en una 
entrevista a EL 9 NOU, diven-

Teresa Jordà

transcendit tampoc cap 
figura vinculada a Osona i el 
Ripollès. L’alcaldessa de Vic, 
Anna Erra, és una de les que 
estan més ben posicionades. 
Ocupava els primers llocs de 
la llista de Junts, és una de les 
vicepresidentes del partit i fa 
quinze dies va ser escollida 
per presidir el Consell Naci-
onal de JxCat. Erra, amb una 
trajectòria professional vin-
culada a la docència, podria 
haver estat una de les can-
didates a estar al capdavant 
d’Educació, però aquesta car-
tera s’ha mantingut en mans 
dels republicans i, per ara, no 
se la vincularia a cap altra.

El nou executiu tindrà 14 
departaments i el cap de set-
mana s’han concretat algunes 
de les carteres que ja tenen 
tancat el seu titular. Segons 
han publicat diversos mitjans 
generalistes i recollia l’ACN, 
fins aquest diumenge al ves-
pre estaven confirmats i es 
donaven per segurs els noms 
de l’exdelegada del govern a 
la Catalunya Central (2016-
17), Laura Vilagrà (ERC), a la 
conselleria de la Presidència; 
Jaume Giró (JxCat) per a la 
cartera d’Economia i Hisenda; 
Josep Maria Argimon (JxCat) 
per liderar Salut; Roger Tor-
rent (ERC) a Empresa i Tre-
ball; Victòria Alsina (JxCat) 
per ocupar el Departament 
d’Exteriors i Transparència, 
i Joan Ignasi Elena (ERC) a 
Interior.

dres passat, el vicesecretari 
general d’ERC, el pradenc 
Isaac Peraire, deia que espe-
rava que Osona i el Lluçanès 
tinguessin algun paper en el 
nou govern. De fet, va ser a 
casa seva, a la masia del Soler 
de n’Hug, on Aragonès i el 
secretari general de JxCat, 
Jordi Sànchez, van començar 
a escriure l’acord de govern 
definitiu entre Esquerra i 
JxCat. El mateix Peraire s’ofe-
ria al partit per ser “on més 
convingui”. 

En el cas de JxCat no ha 

Per ara és l’únic 
nom que sona del 
Ripollès i Osona 
per formar part 
del nou executiu

Reunions socials de 
sis a deu persones a 
partir d’aquest dilluns

Vic/Ripoll/Moià Des 
d’aquest dilluns, la Generali-
tat incrementa el nombre de 
persones permeses en reuni-
ons socials, que ara podran ser 
fins a un màxim de 10 perso-
nes. A les taules dels restau-
rants, que des de divendres ja 
poden obrir fins a les 12 de la 
nit, ara les taules podran ser 
de fins a sis persones. També 
aquesta setmana s’incremen-
ten els aforaments als teatres 
i cinemes fins al 70% i també 
als comerços i la universitat 
(50%). Pel que fa a la incidèn-
cia del coronavirus, a Osona 
el risc de rebrot es manté 
estable a 136 i la velocitat de 
propagació a 0,85. Al Ripollès 
baixa lleugerament fins a 217 
i el ritme de propagació puja 
fins a 1,78. Al Moianès, que es 
troba a la part baixa de la tau-
la, el risc de rebrot és de 98 i 
l’RT de 0,63.

La Covid-19, des 
del vessant ètic
Vic La Covid-19 ha portat 
nous costums i noves maneres 
de viure i de relacionar-se. 
Tots aquests canvis obren un 
ampli ventall de qüestions 
de tipus ètic, tant en l’àmbit 
sanitari com en la societat en 
general. Dijous en parlaran 
Joan Manel del Pozo, doctor 
en Filosofia i professor emèrit 
de la Universitat de Girona, i 
Ester Busquets, també docto-
ra en Filosofia i professora de 
la UVic-UCC, en una xerrada 
que tindrà lloc a les 7 de la 
tarda al Casino de Vic. L’acte 
s’emmarca en el cicle de con-
verses de l’Ateneu.
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Detenen els tres lladres que 
van robar en dues benzineres 
i una botiga del centre de Vic
Vic

G.R.

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dijous a la tarda tres 
veïns de Vic de 19, 21 i 22 
anys, respectivament, com 
a presumptes autors de tres 
robatoris que van tenir lloc 
la matinada del 18 de maig, 
dimarts de la setmana pas-
sada. Segons els Mossos, la 
detenció es va produir dijous 
al voltant de 2/4 de 4 de la tar-
da quan va concloure la inves-
tigació que es va iniciar arran 
dels fets de la matinada de 
dimarts en dues benzineres 
i una botiga de la rambla del 
Passeig. Segons deien els res-
ponsables dels establiments, 

les càmeres de videovigilàn-
cia havien captat els joves, 
que van passar divendres a 
disposició judicial i ja estan 
en llibertat. Precisament, el 
fet que en poc temps surtin 
al carrer és una de les preo-
cupacions que reivindicaven 
els comerciants en la carta 
que van enviar al consistori, 
ja que se senten desprotegits 
i consideren que això dona 
impunitat als lladres, a qui no 
es decreta presó si no acumu-
len molts delictes. Aquest no 
és el primer cop que detenen 
per fets similars els tres joves, 
que segons ha pogut saber EL 
9 NOU viuen en un pis ocu-
pat proper on haurien comès 
diversos robatoris.

Justícia confia que els judicis penals 
es tornaran a fer a Vic després de 
les obres a la Casa Serra i Moret

També acollirà una seu permanent de la fiscalia i un nou jutjat de primera instància i instrucció

Vic

V.P.

Un cop finalitzin les obres 
a la Casa Serra i Moret, que 
s’unirà amb l’actual edifici 
dels jutjats, ja no hi haurà 
excusa perquè els jutges de 
Manresa tornin a fer a la capi-
tal d’Osona els judicis penals 
del partit judicial de Vic. La 
fins ara secretària general 
del Departament de Justícia, 
Patrícia Gomà, confia que això 
es produirà com a molt tard 
a principis de l’any vinent. El 
nou equipament judicial, les 
obres del qual van començar 
ara fa poc menys d’un mes i 
que acumulaven sis anys i mig 
de retard, també permetran, 
entre d’altres, acollir una seu 

permanent de la fiscalia, que 
actualment també està cen-
tralitzada a Manresa, i el nou 
jutjat de primera instància i 
instrucció de Vic, el número 
6. Gomà admetia divendres 
a EL 9 NOU que les obres als 
dos edificis judicials de Vic 
han patit diversos retards i 
que l’últim ha tingut a veure 
amb les noves mesures per 
la Covid, que ha obligat a 
fer canvis per adaptar, per 
exemple, la distància entre les 
persones. Les obres, que uni-
ran per la part posterior els 
edificis de la rambla Hospital 
amb el del carrer Morgades, 
tenen un cost d’1,4 milions i 
sumaran 3.300 metres qua-
drats destinats a equipaments 
judicials. D’una banda, per-
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Les obres van començar a finals del mes d’abril

metran reagrupar els actuals 
però també disposar-ne de 
nous. En les obres s’hi crearà 
una nova zona de custòdia de 
detinguts i es faran circuits 
i zones per preservar les víc-
times, especialment les de 
violència masclista. Des de 
fa més d’un any i mig que els 
jutges de Manresa no es des-
placen a Vic per fer els judicis 
penals de l’àrea d’Osona i 
cada setmana les persones 
que han de participar en una 
vista oral s’han de desplaçar a 
la capital del Bages. Els jutges 
es van plantar per les defici-
ències del local on se celebra-
ven les vistes orals, al carrer 
Doctor Junyent. Les obres que 
s’estan fent ara han de per-
metre disposar de l’espai en 
condicions per recuperar els 
judicis, però el Departament 
de Justícia treballa en la cre-
ació d’un jutjat penal propi a 
Vic –actualment n’hi ha tres 
a Manresa i cap a Vic– per no 
haver de dependre’n. S’ubi-
caria en un local de la ronda 
Camprodon.

Les portades de Nadal d’EL 9 NOU, a Campdevànol

Campdevànol L’auditori del Centre Cívic La Confiança ha 
acollit aquest cap de setmana l’exposició sobre els 40 anys 
de portades de Nadal d’EL 9 NOU. La mostra es va obrir 
divendres amb una xerrada sobre el mitjà (a la foto).
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Aprovació definitiva canvi modalitat sistema actuació urbanística en la 
UA 7 de les NNSS de Planejament de Viladrau 

EDICTE

Pel present es fa pública la Resolució de l’Alcaldia de data 4 de maig de 
2021 que transcrita literalment diu:

“ANTECEDENTS:

Aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia núm. 56/2021 de data 9 de 
març de 2021 el canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística de 
la Unitat d’Actuació núm. 7 “Font dels Castanyers” passant del sistema 
de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica a la modalitat de 
cooperació, i sotmès l’expedient a tràmit d’informació pública, mitjançant 
notificació personal a tots els propietaris afectats i publicació d’edictes al 
BOP de Girona de data 26/03/2021, al diari El 9 Nou de data 22/03/2021 i a 
l’e-tauler del 26/03/2021 al 27/04/2021. 

Atès que segons consta en la certificació de l’expedient NO s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments. 

FONAMENTS LEGALS:

L’article 119.1 d), 119.2 i 186.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, regula la tramitació per al canvi del sistema 
d’actuació o el canvi de modalitat d’aquest sistema. 

Per tot això, HE RESOLT

- Aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d’actuació 
urbanística de la Unitat d’Actuació núm. 7 “Font dels Castanyers” passant 
del sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica a la 
modalitat de cooperació.”

Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona. 
Potestativament, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de la data de 
publicació del present edicte. Si transcorregut un mes des de la interposició 
del recurs no s’ha rebut resolució expressa del recurs interposat s’entendrà 
desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 6 mesos a 
comptar des del dia següent a aquell en el qual l’Ajuntament hauria d’haver 
resolt el recurs. 
Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 
l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i sense perjudici de l’executivitat de la resolució notificada i de la 
possibilitat d’exercitar qualsevol altre recurs que cregueu oportú interposar. 

Noemi Bastias Codina, alcaldessa

Dilluns, 24 de maig de 20218

Manlleu

T.V.

Les obres per restituir la 
passera sobre el Ter a Man-
lleu, víctima dels aiguats de 
l’octubre del 2019 i malmesa 
novament pel temporal Glò-
ria, estan gairebé acabades. 
Segons Enric Vilaregut, regi-
dor de Serveis Territorials, 
l’Ajuntament preveu tornar-
hi a permetre el pas en breu, 
tot i que després la tancaran 

novament per clavar-la a 
la pedra, uns treballs que 
requereixen que el riu baixi 
menys cabalós. Amb l’objec-
tiu que l’estructura quedi 
ben ancorada i no es torni 
a desfalcar, s’hi han posat 
micropilotatges i esculleres 
a banda i banda. Vilaregut 
demana a la ciutadania que, a 
partir del moment que sigui 
possible transitar-hi un altre 
cop, porti els gossos lligats 
per evitar que espantin o 

provoquin danys al bestiar 
que pastura a la Devesa. 

Unes altres obres que tam-
bé estan gairebé acabades 
són les dels nous lavabos al 
passeig del Ter. Accedir-hi 
serà gratuït, però de moment 
caldrà demanar la clau a 
l’Embarcador o al Museu del 
Ter. Més endavant s’hi vol 
instal·lar un sistema automà-
tic que registri qui hi entra 
i, d’aquesta manera, evitar 
actes de vandalisme.
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Vista de l’estat actual de la passera, que connecta l’Embarcador amb la Devesa

L’Ajuntament també vol obrir en breu els lavabos del passeig del Ter

La passera de Manlleu, gairebé refeta

De la calma a l’infern,  
de l’infern a la memòria
Els protagonistes de la tragèdia del Balandrau es van retrobar aquest 

diumenge en la presentació del documental a Camprodon

Camprodon

Jordi Remolins

Experimentar unes ràfegues 
sobtades de vent de fins a 
100 quilòmetres per hora, 
amb un canvi sobtat de tem-
peratura i condicions meteo-
rològiques sense visibilitat, 
havent perdut els companys 
d’una excursió planejada 
gairebé com un passatemps, 
i sortir-ne en vida després de 
dues nits dormint a la intem-
pèrie, és un malson per no 
oblidar. No ho ha fet Josep 
Maria Vilà, únic supervivent 
d’un grup de cinc persones, 
però ara tampoc ho farà 
l’imaginari català. El docu-
mental Balandrau, infern gla-
çat, que va emetre dimarts 
passat l’espai de TV3 Sense 
ficció, amb més de mig milió 
d’espectadors i una quota 
de pantalla del 21,5%, i que 
aquest diumenge a la tarda 
va omplir el mig aforament 
del Casal Camprodoní, ha 

convertit la tragèdia del Cap 
d’Any de 2000, amb 10 morts 
a tot el Pirineu a causa del 
torb que va afectar aquesta 
serralada, en una referència 
ineludible del muntanyisme, 
la meteorologia i els succes-
sos del nostre país.

Les previsions advertien 
de vent fort als extrems de 
Catalunya, però la placidesa 
del 30 de desembre, a tom-
bant d’any i de segle, va con-
vidar diferents grups d’ex-
cursionistes a acomiadar de 
la seva forma preferida aque-
lles efemèrides. La ventada 
ja s’havia emportat una vícti-
ma el dia anterior. Leo John 
Blockley, un jove remer de 21 
anys de la Universitat d’Ox-
ford que s’estava entrenant 
amb els seus companys al riu 
Ebre, va morir ofegat després 
que l’embarcació on s’entre-
nava s’omplís d’aigua. En lloc 
de quedar-s’hi com van fer 
sis dels seus companys espe-
rant el rescat de Bombers i 

la Policia Local d’Amposta, 
va preferir intentar d’arribar 
nedant a la riba. Dos joves 
més van aconseguir-ho, però 
ell no va poder-ho explicar. 
Josep Maria Padrosa, direc-
tor general d’Emergències i 
Seguretat Civil de la Gene-
ralitat de Catalunya entre 
2000 i 2002, recordava aquest 
avís dels agents meteoro-
lògics, en la tertúlia que es 
va fer al Casal Camprodoní 
després de la projecció del 
documental. A Leo no el van 
trobar fins al cap de quatre 
dies. Padrosa explicava que 
malgrat que els bombers 
arribaven fatigats després de 
tota una jornada de recerca, 
s’enfadaven si no podien 
pujar al primer helicòpter 
que l’endemà continuava les 
tasques de buscar els desapa-
reguts. D’aquella experiència 
afirmava que en va aprendre 
“a no donar res per segur 
en un rescat fins que no ho 
trobes” i que també va servir 

Els participants a la tertúlia, diumenge a la tarda al Casal Camprodoní. Drets, el director del documental, Guille Cascante, i el productor Tono Folguera

per introduir el suport psico-
lògic en el tracte de familiars 
i amics d’implicats en una 
tragèdia, i a coordinar millor 
el voluntariat. En referència 
a una de les anècdotes que 
explicava Josep Maria Vilà en 
el reportatge, Padrosa deia 
que efectivament van tro-

bar el cos de la seva parella, 
Mònica Gudayol, “intacte, 
perquè l’havia tapat i prote-
git tal com ell diu” i va dema-
nar que li transmetessin 
aquest detall que fins ara no 
ha pogut traslladar-li.

La participació de Vilà va 
ser a través d’una entrevista 
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Es farà a través d’un procés participatiu

Tona comença a decidir com 
serà la nova plaça Major

Tona

G.F.

Aquest dilluns arrenca el 
procés participatiu que ha de 
permetre recollir entre la ciu-
tadania idees i prioritats de 
cara a la reforma de la plaça 
Major de Tona. Fins al 14 de 
juny s’obre una primera fase 
que consistirà en una pluja 
d’idees a través d’un formu-
lari que inclourà qüestions 
concretes i preguntes obertes. 
L’objectiu és que els tonencs 
expressin com s’imaginen la 
futura plaça. Les aportacions 
es poden fer tant virtualment 
–a través de la plataforma 
Decidim Tona– com també 
de manera presencial. Les 
butlletes es podran omplir i 
entregar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana que hi ha a l’ajun-
tament de Tona. 

Des del 15 de juny i fins al 
30 de setembre, els tècnics 
municipals faran un buidatge 
de les propostes rebudes, i 
aplicant els criteris urbanís-
tics i d’usos establerts filtra-
ran les opcions que es posaran 
a votació final. Aquesta darre-
ra fase està prevista de cara a 
la tardor. En la presentació de 

propostes hi podrà participar 
qualsevol persona o entitat 
amb vinculació al municipi. 
La votació estarà oberta als 
majors de 16 anys empadro-
nats a Tona.

La reforma de la plaça està 
inclosa en el conveni urbanís-
tic que van signar l’Ajunta-
ment i la mercantil Gesdip, i 
que ha de permetre l’obertura 

d’un supermercat Bon Preu 
en aquest punt del municipi, 
així com la reforma d’un dels 
edificis que uneix la plaça 
Major amb la plaça 1 d’Octu-
bre. Els tràmits es troben ara 
mateix en procés d’avaluació 
a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya 
Central. Quan aquest òrgan 
de la Generalitat hi doni el 
vistiplau podran començar 
unes obres que suposaran un 
canvi important al rovell de 
l’ou de Tona.
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Imatge exterior del Gra d’Or, on es va instal·lar el centre de coordinació

Troben el cos sense vida del 
veí de Castellterçol que va 
desaparèixer dilluns passat
La recerca es va centrar a la zona del Puigsagordi

Balenyà

EL 9 NOU

Divendres a 1/4 de 4 de la 
tarda el centre de coordina-
ció del dispositiu de recerca 
que s’havia instal·lat a l’edi-
fici del Gra d’Or de Balenyà 
va rebre l’avís dels efectius 
que hi havia al terreny que 
s’havia trobat sense vida el 
veí de Castellterçol que es 
trobava desaparegut des de 
dilluns passat. Al llarg de 

tota la setmana es van fer 
tasques de recerca centrades 
a la zona del Puigsagordi, 
ja que en aquesta zona s’hi 
havia detectat el vehicle del 
jove de 32 anys. Finalment, 
aquest divendres a primera 
hora de la tarda es va trobar 
el cadàver en una zona bosco-
sa de Balenyà. En el disposi-
tiu hi han participat Mossos 
d’Esquadra, Bombers, Protec-
ció Civil, així com grups de 
voluntaris.

Es podran 
aportar idees de 
manera virtual i 
també presencial

BO
I

Els participants a la tertúlia, diumenge a la tarda al Casal Camprodoní. Drets, el director del documental, Guille Cascante, i el productor Tono Folguera

enregistrada prèviament per 
Núria Mayà. El supervivent, 
està establert a Mèxic per 
motius personals, afirmava 
que viu “en una borratxera 
d’emocions” d’ençà que s’ha 
estrenat la pel·lícula, i que 
alhora “m’he tret una càrrega 
emocional que feia vint anys 

que portava a sobre”. Josep 
Maria Vilà va tornar a pujar 
al Balandrau el 2013, però ha 
estat diverses vegades al seu 
entorn, visitant els paratges 
on la naturalesa va esdevenir 
protagonista del seu drama 
personal, on va perdre com-
panys i la seva promesa. Ara 
està casat, té dues filles que 
aquest mateix dissabte van 
conèixer completa la història 
del seu pare, a qui van haver 
d’amputar tres dits dels peus, 
i va assenyalar que malgrat 
tot el que hi va viure segueix 
enamorat de Camprodon 
i la seva vall. De fet, no ha 
perdut l’esperit aventurer, i 
aprofita per fer excursions 
pels volcans mexicans i tam-
bé pel Pirineu cada vegada 
que torna a Catalunya.

Un altre supervivent, Llu-
ís Tripiana, membre d’un 
altre grup que va patir les 
conseqüències del torb, va 
remarcar el “realisme” del 
documental i va apuntar que 
“espero que serveixi perquè 
la gent que fa muntanya 
prengui consciència dels 
perills que comporta”. Ell 
mateix va tornar al Balan-
drau aquest dissabte. La 
duresa d’aquella experiència 
va ser el denominador comú 
en l’explicació dels convidats 
a la taula. L’aleshores cap 
dels GRAE i bombers volun-
taris de Camprodon, Siscu 
Carola, assenyalava que 

“acabava de perdre el meu 
pare”, fet que es va afegir a 
unes jornades de les quals va 
remarcar l’ajuda a l’ombra de 
la gent que els feia el man-
teniment de les motoserres 
durant les nits o els que pre-
paraven els entrepans pels 
voluntaris. Entre aquests 
últims hi havia fins i tot 
l’actual alcalde camprodoní 
Xavier Guitart, que va ajudar 
darrere una barra a repartir-
ne, o el d’aleshores, Esteve 
Pujol, que va apuntar emo-
cionat que el documental 
“ha obert finestres de dolor, 
angoixa i incertesa” que es 
van viure.

L’autor de 3 nits de torb 
i 1 Cap d’Any, Jordi Cruz, 
va recordar que havia mig 
oblidat aquells fets fins que 
el 2007 uns estudiants van 
elaborar-ne un treball de 
recerca. En aquell moment 
ell treballava a Antena 3. Ara 
fa cinc anys va iniciar-ne la 
investigació que el va portar 
a escriure el llibre que ha 
generat aquest reportatge. A 
la presentació van ser-hi tam-
bé Montserrat Armengou, 
directora del Sense ficció, 
que va destacar “el poder 
reparador i de sanació del 
documental”; el director Gui-
lle Cascante, que va indicar 
que “no hem volgut recre-
ar-nos en el dolor”, i també 
el productor executiu Tono 
Folguera.
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Aquest és el segon mandat que la 
CUP té representació a Torelló i 
que Cesc Manrique n’és el porta-
veu. La setmana passada la seva 

formació, amb cinc regidors, va 
establir un acord de col·laboració 
amb el govern en minoria d’ERC-
JpT, que en té set. 

El portaveu de la CUP, Cesc Manrique, la setmana passada al carrer Sant Feliu de Torelló

“Hem reconduït la relació 
amb ERC-JpT. Abans ens 
vam sentir maltractats”
Cesc Manrique, portaveu de la CUP-Som Poble a Torelló

Torelló

Guillem Rico

Han signat un acord de col-
laboració amb ERC-JpT, però 
no entraran a govern.

No, ni tampoc es pot con-
siderar acord d’estabilitat ni 
de governabilitat, per això 
n’hem dit de col·laboració. 
Durant aquests dos anys de 
mandat amb el grup d’ERC-
JpT hem tingut moments 
d’alts i baixos i podríem dir 
que a finals del 2020 amb els 
pressupostos vam arribar a 
mínims. Al febrer vam tor-
nar a iniciar converses. Per 
poder teixir una relació de 
confiança s’ha d’anar gua-
nyant de mica en mica i per 
això comencem amb un acord 
sobre dos temes concrets 
i on sí que fem explícita la 
voluntat de poder arribar a 
més acords en el que queda 
de mandat.

L’acostament va ser a 
partir del febrer quan hi 
va haver eleccions al Parla-
ment. Hi té a veure? Un mes 
abans semblava que havien 
de formar govern ERC i PSC.

Per part nostra no hi ha 
tingut absolutament res a 
veure. De fet, les converses 
van començar poc abans de 
les eleccions. 

Què va fer reprendre la 
relació?

Quan havíem fet reunions 
per intentar arribar a acords, 
parlàvem de tots els punts 
i ens encallàvem. Ara hem 
mirat d’anar a concrets on hi 
ha camí a recórrer. 

El pacte inclou el que serà 
un dels grans temes del que 
queda de mandat: el centre 
cultural del Club.

És un punt on ens trobem 
molt còmodes, ja que el portà-
vem al programa però ubicat 
al Museu de la Torneria, en el 
que anomenàvem illa cultu-
ral, i no deixa de ser el mateix 
projecte canviant la ubicació. 
L’essència i els continguts 
seran els mateixos. Acabarà 
el mandat i potser no s’haurà 
pogut estrenar però estarà 
encarrilat com ens imaginà-
vem. És un èxit que aquesta 
proposta nostra pugui tirar 
endavant.  

Com el plantegen, aquest 
centre cultural?

Sempre hem dit que l’Es-
cola de Música necessitava 
un edifici propi i que l’idoni 
seria que el compartís amb 
l’Escola d’Arts Plàstiques. Un 
cop junts, que comparteixin 
espais i sinergies i que es 
pugui obrir a altres usos, per 
exemple, bucs d’assaig, sales 
de creació cultural. Al Club 
és més fàcil de visualitzar per 
què hi ha la sala de teatre. 
A Torelló fa falta una sala 
municipal de petit format 
entre la sala d’actes de la 
Cooperativa i el Cirvianum. 
També ens agradaria que 
hi hagués vinculat un espai 
expositiu. Segurament també 
caldrà una persona dinamit-

“La voluntat és 
arribar a més 
acords en el 

que queda de 
mandat”

“És un èxit que 
la nostra idea de 
centre cultural 

pugui tirar 
endavant”

“El projecte a les 
Serrasses no va 
tirar endavant 
per manca de 

voluntat política” 

zadora d’aquest espai. 
Abans la CUP proposava 

aquest centre cultural al 
museu. Què pensen que s’hi 
podria fer ara al museu?

Ens continua preocupant 
que ERC-JpT va dir que no 
a fer el centre cultural al 
Museu de la Torneria perquè 
tenien un projecte museístic, 
però segurament acabarà el 
mandat i el museu tornarà a 

estar igual que el primer dia. 
És una cosa que està encalla-
da i no se soluciona. 

L’altre punt concret de 
l’acord és la creació de l’Es-
pai Dones, que preveia el Pla 
de barris i no es va fer. 

Ara mateix la Regidoria 
d’Igualtat té un pressupost 
d’uns 12.000 euros. Això dona 
per fer flyers pel 8-M, el 25-N, 
per la campanya de preven-
ció contra la sida i ja està. És 
molt necessari aquest espai 
per desenvolupar totes les 
polítiques d’igualtat, un punt 
neuràlgic on es puguin trobar 
tots els col·lectius feminis-
tes, vertebrar polítiques per 
continuar avançant en aquest 
sentit. També es mereix 
tenir un tècnic de polítiques 
d’igualtat a jornada completa. 

Deia que havien perdut la 
confiança amb ERC-JpT des-
prés de donar suport al pres-
supost del 2020. No s’havien 
complert alguns dels acords?

Quan vam començar el 
mandat vam ser generosos. 
L’equip de govern va decidir 
anar en solitari, era el primer 
mandat i tant en la polèmica 
pels plusos de productivitat 
de la policia, com les orde-
nances, com els pressupostos 
es va tirar endavant gràcies 
al nostre grup, que ho va 
facilitar votant a favor o amb 
abstenció. Nosaltres ens vam 
sentir maltractats: no se’ns 
va recompensar amb res. Ens 
costava molt arribar a consen-
sos. Per ells eren simplement 
tirar endavant coses que tots 
dos vèiem bé, però no cedien 
en res en pro d’arribar a un 
acord i a més es van acabar 
no complint diversos dels 
projectes.

I ara ho han posat tot 
sobre la taula. 

Ens van dir de mirar de 
reconduir la situació i els vam 
explicitar que no ens havíem 
sentit ben tractats. 

Ara, però, la CUP ha tro-
bat aquesta compensació 
de poder tirar endavant els 
seus projectes.

Sí i creiem que és un primer 
pas per a partir d’aquí tenir 
una relació en què els dos 
grups han d’oferir per arribar 
al punt mig.

La CUP i els altres grups 
de l’oposició deien a ERC 
que no ho atrapa i també ho 
deien vostès de l’anterior 
govern de JxCat i Fem. És un 
problema polític o que falta 
personal tècnic?

A aquest equip de govern li 
ha costat molt atrapar-ho, era 
un equip amb molts regidors 
nous, són set, i han hagut d’as-
sumir moltes regidories i això 
ha fet que hi hagi hagut coses 
que no s’han fet de manera 
correcta. A principi de man-
dat ens vam oferir per entrar 
a govern, crèiem que érem els 
dos grups que havíem crescut 
més a les urnes, tot i que ells 
havien guanyat. Molta gent 
del municipi havia dubtat 
entre els dos grups i segura-
ment el sentiment majoritari 
al poble era d’un acord entre 
nosaltres. Ells ho van rebutjar 
i el poble se n’ha ressentit. 
Sí que és cert que a Torelló 
hi ha hagut canvis perquè 
veníem d’un govern que al 
nostre parer ho havia fet 
força malament i sí que s’han 
millorat coses, però no s’ha 
acabat de produir el canvi que 
voldríem. 

Han acordat que inclouran 
els punts al PAM. Van ser 
crítics perquè no s’havia pre-
sentat i passat per ple.

Precisament per això, per-
què un altre dels errors que 
ha comès l’equip de govern 
i que esperem que a partir 
d’ara es pugui anar corregint 
és que si decideixes governar 
en minoria no pots actuar 
com si tinguessis majoria. A 
nosaltres ens hauria agradat 

molt més treball conjunt. 
Segurament a causa de la 
sobretasques que han tingut 
el que han descuidat més en 
aquests dos anys és el tracte 
amb l’oposició. 

Com veuen que s’hagi 
descartat la compra de les 
Serrasses? 

El projecte amb Sant Tomàs 
crèiem que era interessant. Si 
no s’ha tirat endavant ha estat 
per manca de voluntat política 
i perquè no s’ha lluitat prou 
des de l’equip de govern. 

Els diners s’han destinat a 
altres accions.

Que tots aquests diners 
s’hagin revertit a arreglar 
el poble... és cert que estava 
bastant descuidat i s’ha de 
treballar per millorar-ho. Ja 
l’any abans es va fer un pla de 
xoc i no crèiem que ara l’ideal 
fos destinar 600.000 euros 
d’un projecte social a tornar 
a asfaltar carrers quan hi ha 
famílies que ho estan passant 
molt malament, per la Covid-
19. Una altra cosa que ens 
preocupa és que un edifici 
tan cèntric com les Serrasses, 
que donaria per fer molts 
projectes diferents, no s’hagi 
aprofitat per comprar-ho. Cal-
dria haver-hi donat sortida i 
la millor manera perquè no 
continuï en un estat d’aban-
donament que cada cop serà 
més difícil de revertir seria 
que fos en mans municipals.

Ho van descartar pel cost, 
el projecte el volen fer en 
una altra ubicació. N’han 
parlat, d’això?

De moment, no ha entrat 
en les converses. 



NOTICIESNOU9EL

Ctra. de Vic a Olot km 25 · CANTONIGRÒS · Tel. 93 852 50 35 · info@residenciacantonigros.com

www.residenciacantonigros.com

ReSIdèNCIA CANTONIGRÒS, Sl
Centre acreditat per la Generalitat de Catalunya

Consulteu les nostres
estades temporals

Professionalitat i eficàcia en un entorn 
familiar.

Contacte directe amb l’esplèndid 
paratge natural del Collsacabra.

Curtes i llargues estades.

Per a més informació truqueu al 93 889 54 45 o visiteu la nostra web
 www.residenciasaits.com

Obrim el
Centre de dia!

Ens hem adaptat a la nova realitat.

Tot el personal està format en l’aplicació
de mesures d’higiene i prevenció 

d’infeccions, seguint les normes establertes 
pel Departament de Salut de la Generalitat.

a l’estiu inaugurem la part nova amb 7 habitacions individuals estupendes

www.casaloller.com - Tel. 93 889 83 05
• Centre de dia • estades temporals

residència
per a 

la gent gran

Dilluns, 24 de maig de 2021 11L’entrevista

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

El portaveu de la CUP, Cesc Manrique, la setmana passada al carrer Sant Feliu de Torelló

La compra de l’antiga nau 
de Cata, la nau dels carros-
saires, no era la seva opció.

Calia fer una nau nova. 
L’opció més fàcil era comprar 
Can Cata, però 849.000 euros 
són molts diners i sí que cre-
iem que el Carnaval es mereix 
una inversió per garantir-ne 
el futur. Al final haurem fet 
una inversió molt gran però 
es necessitaran molts més 
diners per arreglar-la perquè 
té moltes mancances. 

Volien que també fos una 
mena d’escola d’oficis.

Una nau nova podia tenir 
molta més potencialitat per 
vincular-hi una escola d’ofi-
cis. Tot i que diuen que la 
volen fer, serà més difícil. Ens 
imaginàvem que s’hi podia 
ensenyar fusteria, pintura, 
soldadura, maquillatge... i 
que al final el Carnaval con-
tinués transcendint la festa: 
que molta gent a partir d’anar 
a fer carrossa es pogués inte-
ressar a aprendre oficis, i que 
a partir d’aprendre oficis es 
pogués integrar a la festa. 

En un edifici del carrer 
Nou hi ha una pancarta amb 
la seva foto i una de JxCat 
on diu que vostès els volen 
enderrocar la casa per fer-hi 
passar un carrer.

Em sorprèn que només ens 
apuntin a nosaltres i a JxCat 

quan no tenim majoria abso-
luta ni molt menys i quan tots 
els grups sempre han dit que 
és un projecte que no es podia 
desestimar. Aquestes famílies 
van fer molta demagògia i 
populisme a les xarxes socials 
explicant mitges veritats i en 
certs punts mentint delibera-
dament. Que una família que 
va comprar la casa quan se 
sabia que havia d’anar a terra 
i amb un valor de mercat més 

barat es compari amb famílies 
que es volen desnonar... A ells 
se’ls indemnitzaria amb prop 
de 500.000 euros a canvi de 
l’expropiació.

És necessari aterrar-la?
No depèn de nosaltres. Ho 

han previst tots els POUM 
i plans de mobilitat i s’han 
de tirar endavant. El pla de 
mobilitat més recent ho pre-
veia i el pla en general ens 
agradava però no s’ha desen-
volupat i en cal un de nou. 
Ens agradaria avançar cap a 

la pacificació del trànsit al 
centre per afavorir una mobi-
litat sostenible. Si aquest pla 
considera que perquè passi 
això és imprescindible tirar 
a terra aquesta casa, mal ens 
pesi s’hauria de fer. Si es pot 
fer sense haver de gastar 
diners per indemnitzar la 
família per urbanitzar aquest 
carrer, millor, perquè creiem 
que hi pot haver altres priori-
tats. Era del tot erroni deixar 
aquesta decisió en un calaix, 
com han fet altres governs, i 
xutar la pilota endavant pels 
que vinguin després. Hem dit 
que precisament per les famí-
lies que ho estan patint s’ha 
de resoldre. A tots ens agrada 
fer determinats equipaments 
més visibles però gestionar 
un Ajuntament també vol dir 
gestionar marrons. 

Aquest és el seu últim 
mandat com a regidor?

Tenim un codi ètic que ho 
limita a vuit anys i me’n que-
den dos. No només perquè 
estigui assignat sinó perquè 
és molt sa i positiu que hi 
hagi relleu en els projectes 
polítics i que hi pugui haver 
gent nova que passi pels ajun-
taments amb empenta, ener-
gia, motivació i per aprendre 
com funciona un Ajunta-
ment, que és una experiència 
molt positiva.

“Les famílies de 
la casa del carrer 

Nou que s’ha 
d’aterrar han dit 
mitges veritats” 

    PUBLICITAT 3a edat
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Sant Joan rehabilitarà la palanca de la Batllia amb 
els pressupostos participatius
Sant Joan de les Abadesses Els veïns de Sant Joan han triat 
la millora de la palanca de la Batllia per fer efectius els 39.000 
euros de la primera edició dels pressupostos participatius. La 
construcció que connecta la colònia Llaudet amb la Ruta del 
Ter i l’entorn de la Batllia fa anys que estava inhabilitada per no 
complir amb les mesures de seguretat imprescindibles. Ara s’hi 
substituiran els taulons, les guies travesseres, s’hi col·locaran 
cables d’acer trenat i nous tensors, a banda d’un mallat de segu-
retat pel paviment i les baranes. Més del 16% del cens santjoaní 
ha participat en la votació dels pressupostos participatius, amb 
457 veïns que hi han pres part. Les altres propostes que han arri-
bat al tram final han estat el parc infantil de l’Abadia, amb un 
32,6% d’adhesions, i la supressió de barreres arquitectòniques al 
recorregut de la plaça Major al consultori local, amb un 26,7%. 
La proposta guanyadora ha tingut el 61,3% de vots. J.R.
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Assistents a la jornada lúdica d’aquest diumenge a la tarda a la plaça de la Noguera de Vic

Una reivindicació que no s’atura
Remei Reviu mantindrà les mobilitzacions a la plaça 
de la Noguera de Vic i farà un sopar popular els dijous

Vic

G.R.

“Celebrem la Noguera” és el 
lema que van utilitzar Remei 
Reviu i les entitats que li 
donen suport a l’activitat 
lúdica que van fer aquest 
diumenge a la tarda per con-
tinuar les mobilitzacions per 
reclamar a l’Ajuntament de 
Vic i a la propietat de l’espai 
que frenin la construcció 
de pisos en aquesta zona. 

Carles Alfonso, membre del 
col·lectiu, explicava que van 
voler fer el tancament d’una 
setmana intensa amb activi-
tats lúdiques per “pensar, cui-
dar-nos i agafar estratègies de 
cara a la llarga lluita que pos-
siblement ens espera”. Per ara 
tenen previst fer activitats 
tres dies: dimecres, una for-
mació antirepressiva; dijous, 
un sopar popular que volen 
fixar cada setmana, i diumen-
ge, xocolatada i assemblea. 

Noemí Puigdesens, 
nova regidora a 
l’Ajuntament de Gurb

Gurb Noemí Puigdesens, 
d’Independents per Gurb, és 
la nova regidora a l’equip de 
govern de l’Ajuntament de 
Gurb en substitució d’Eduard 
Castells, que va presentar la 
seva renúncia el passat 18 
de març. El nomenament es 
va fer en el ple del passat 10 
de maig, en el qual també es 
va aprovar per unanimitat 
la creació per primer cop del 
Consell Municipal d’Infants 
de Gurb.
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EL 9 NOU

La línia de tren entre 
Barcelona i Puigcerdà sem-
pre està d’actualitat. Massa 
sovint per avaries, dèficits 
en el servei o per successius 
incompliments en els com-
promisos de desdoblament. 
Això fa que la línia represen-
ti un greuge comparatiu pels 
ciutadans, les empreses i les 
institucions de les comarques 
per on discorre. No obstant 
això, a vegades també hi ha 
notícies que conviden a l’op-
timisme. N’és un exemple 
la que publicava la setmana 
passada EL 9 NOU sobre la 
presentació del pacte d’Oso-
na per l’R-3 i la creació d’una 

oficina tècnica per fer el 
seguiment de les millores 
que s’han de realitzar a la 
línia. És cert que durant anys 
s’han generat molts titulars 
que després han quedat en 
res, però el moment actual és 
transcendent. Primer, perquè 
els fons europeus Next Gene-
ration facilitaran inversions 
en infraestructures i des-
prés, perquè les ferroviàries 

encaixen amb els criteris de 
sostenibilitat. Encara que les 
decisions no es prenguin a 
Osona és important que es 
faci pinya. Aquesta és una 
condició necessària que, en 
el marc de la Taula de Mobi-
litat, s’assoleix.

Disposar d’una infraestruc-
tura adequada tant pel tràn-
sit de passatgers com de mer-
caderies –a Manlleu se n’hi 

projecta una estació– donaria 
sentit a una línia que pot ser 
estratègica. La plataforma 
Perquè no ens fotin el tren 
ha treballat des de la socie-
tat civil perquè s’incorpori 
a l’agenda política l’incre-
ment de les freqüències dels 
combois o la reducció de la 
durada dels trajectes. Queda 
camí per fer. Ho demostra la 
constatació, com expliquem 

en la present edició d’EL 9 
NOU, que el preu del bitllet 
de tren s’encareix entre Vic 
i Balenyà-Tona-Seva perquè 
Rodalies compta Mont-rodon 
com a estació, tot i que fa 30 
anys que no s’hi atura cap 
tren. Entre estacions conti-
gües, com és el cas, només 
s’hauria de cobrar una zona, 
però si s’entén que Mont-
rodon és una estació, com 
que és al mig, se’n cobren 
dues. Aquest fet pot semblar 
una anècdota, però evidencia 
un desmanec en la gestió. 
Precisament per ser un tema 
menor s’hauria de solucionar 
amb urgència. Està bé pensar 
en el futur, però sense obli-
dar el present.  

Geografia - Història i Catalunya

Un moment decisiu 
per al futur del tren

Existia en el nostre batxillerat dels 
anys 60 i 70 l’assignatura conjun-
ta de Geografia i Història. Potser 

tenia una certa lògica integrar ambdues discipli-
nes. Veiem. En l’article de dilluns passat agraïa als 
grecs les seves contribucions. Varen ser importants 
uns 500-300 anys aC mentre el món començava 
a despertar-se al voltant del Mediterrani i el seu 
comerç, quan havia començat mercès al Nil a Egipte 
i el Tigris i l’Eufrates a Mesopotàmia. La geografia 
que tant agrada a Enric Juliana. El testimoni dels 
grecs va passar als romans fins a la caiguda del seu 
imperi i després d’anys foscos es varen començar 
a agrupar i constituir mitjançant guerres i unions 
dinàstiques les nacions actuals. La demografia, una 
llengua comuna, unes ambicions a les cúpules i un 
esperit en els pobles, juntament amb una inexcusa-
ble situació geogràfica i recursos naturals a l’abast, 
conformaren les nacions i els imperis. Així, la peti-
ta illa anglesa sense tanta necessitat defensiva, 
dedicada al domini dels mars i amb ells el comerç 
mundial, va acabar sent un imperi mercès a tots 
aquests factors. No varen tenir tanta sort els holan-
desos quan es varen desempallegar d’Espanya. Al 
formar part del continent, varen estar sotmesos a 
massa entrebancs guerrers. I ja sabem que Angla-
terra va lluitar amb els holandesos contra els espa-
nyols de Felip II, amb els catalans i austríacs con-
tra els Borbons el 1714 (fins que canvis dinàstics a 
Àustria els van fer abandonar). Amb els espanyols, 
austríacs i russos contra els francesos de Napoleó. 
Amb aquests i russos contra els alemanys del kài-
ser i de Hitler. Sempre procurant afeblir qui podia 
dominar el continent.

Si al segle XV li haguessin demanat a Nostrada-
mus que predís l’idioma més universal del segle 
XX, probablement coneixedor dels viatges de 
Colom hauria dit l’espanyol, o el xinès o l’àrab o 
el llatí, però mai hauria apostat per l’anglès. Ara 
llengua universal, la d’ús normal a la UE malgrat el 
Brexit només hagi deixat Irlanda i la petita Malta 
com a parlants i membres dels 27. Potser si Holan-
da hagués estat una illa, l’idioma de referència 
seria el neerlandès.

La geografia tampoc va ajudar la Rússia medie-
val quan es configurava. Les seves dues sortides al 
mar eren molt dificultoses. Pel Bàltic els suecs i els 
alemanys els podien bloquejar, com també ho feien 
els turcs a Constantinoble, quan amb un sol pont es 
passa d’Europa a Àsia. L’Àrtic el tenien glaçat, ara 
es descongela i permet navegar, i la sortida al Pací-
fic obligava a conquistar, com varen fer, Sibèria i 
fer milers d’improductius quilòmetres. Posterior-

ment, a més dels trucs, els anglesos bloquejaven la 
sortida a l’Atlàntic per Gibraltar des del 1713, per 
això encara el mantenen i en canvi ens varen retor-
nar Menorca, molt més gran però sense importàn-
cia geoestratègica.

Geografia, una jove i emprenedora demografia 
i recursos naturals abundants, també foren els 
impulsors del nou imperi dels EUA. Tenien els dos 
principals oceans a les seves llargues costes i dos 
únics veïns inofensius, el Canadà amb pocs habi-
tants i Mèxic, que va ser font de nous territoris, 
Texas, Arizona, Califòrnia, etc. Actualment si el 
Quebec se separés, només els quedaria al Canadà 
una sortida estreta a l’Atlàntic pels Grans Llacs i els 

canals del riu Sant Llorenç. També el Japó, un con-
junt d’illes i demografia abundosa, va ser una breu 
potència fins al 1945. Ara la Xina, també demogrà-
ficament i geogràfica ben col·locada i amb un poble 
emprenedor, pot arribar a ser capdavantera.

Què té a veure la geografia i la història que con-
formen països, amb Catalunya? Doncs per exem-
ple que tant catalans com bascos han estat sepa-
rats geogràficament a dos vessants pels Pirineus i 
políticament per la història entre Espanya i França. 
També observem que les nacionalitats d’ambdós 
països sempre s’han ubicat a la vora del mar. Por-
tuguesos, gallecs, bascos i catalans a la península, 
però també els bretons i corsos al pentàgon. Alsà-
cia ha estat una altra història amb les seves dis-
putes entre Alemanya i França que finalment han 
obviat guerres i apostat per la UE. Molt abans els 
cantons suïssos aïllats del mar i encaixats pels Alps 
i el Rhin varen apostar per agrupar-se, com varen 
fer els alemanys quan es varen unificar entorn a 
Prússia. També Polònia va ser potència mentre els 
seus veïns alemanys i russos no es varen conso-
lidar com a grans nacions, després sempre els va 
tocar rebre.

Darrerament (un segle és poca cosa en història, 
malgrat sigui tot en les nostres curtes vides), hem 
vist com es van constituint més nacions. Noruega 
se separa de Suècia, Txèquia i Eslovàquia ho fan 
pacíficament. Sense pau, es conformen set noves 
nacions a Iugoslàvia. Ara potser fins i tot Escò-
cia pugui assolir-ho. Hem de pensar doncs que la 
situació geogràfica, tan important com la història, 
ens afavoreix pel futur dels catalans, almenys els 
que estem fins ara dins Espanya, els del Nord, que 
poden entendre que estan molt més ben manats 
i més aixoplugats en el gran estat francès no en 
tindran mai tantes ganes. Només poden despertar 
quan es generalitzin, si s’hi arriba, aquestes confi-
guracions de nacions menors que per força s’hau-
ran d’agrupar en entitats majors com ara es fa a 
la UE, unió imperfecta però inevitable almenys a 
nivell continental.

Aquesta geografia i història ens ensenya aquests 
dies com ara és més valuós pel Marroc que Ceuta i 
Melilla formin part d’Espanya i així poder anar-nos 
pressionant demogràficament, que no que féssim 
com els anglesos amb Menorca, els hi retornéssim 
i els deixéssim que s’espavilessin. No hi ha cap pos-
sibilitat d’això. Si els del “a por ellos” varen defen-
sar pregonament Perejil, podem imaginar-nos-ho. 
Mentre els EUA amb un peu a cada costat i pres-
sionant ambdós no han de patir per les renovaci-
ons de les bases de Rota i Morón. Això sí que seria 
impensable a França. Mentre reclamem amb força 
Gibraltar i defensarem Ceuta i Melilla, permetem 
instal·lacions militars d’una potència aliena en el 
territori dit nacional. Molta geografia i història 
juntes. Moltes contradiccions i canvis possibles.

Josep Pujadas Gil  
Enginyer industrial
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Aquesta geografia i història 
ens ensenya aquests dies com 
ara és més valuós pel Marroc 

que Ceuta i Melilla formin 
part d’espanya i així poder 

anar-nos pressionant



OPINIONOU9EL Dilluns, 24 de maig de 202114

Mostrem dol en perdre perso-
nes estimades? Hem de plorar per 
aquells morts que no sentim nos-

tres? Si la mort, dels nostres o dels altres, es podia 
evitar ens en sentim responsables? Som conscients 
que els morts són sempre nostres per a algú altre? 
Algú altre que els estima i els voldria sentir viure. 
Honestament, podem dir que eduquem en el prin-
cipi d’igualtat? Igualtat en néixer, igualtat en viure, 
igualtat en morir i igualtat per ser plorat. 

Les preguntes se m’acumulen al pap, sobretot 
aquests dies que veig com se seguen vides, moltes 
d’infants, davant els nassos d’una comunitat inter-
nacional que justifica el dret de defensa. Es maten 
o deixen morir infants com qui trepitja formigues. 
Es prem un botó o es mira cap a una altra banda i 
pam l’equivalent a un grup de classe a fer punye-
tes, pam dos grups, pam una escola. Recordo amb 
estupor la massacre de l’escola de Beslan (2004). Hi 

van morir 334 persones, 186 infants. Després de la 
mort d’Alan Kurdi (2015) deuen ratllar el miler els 
infants morts a la Mediterrània. Aquest darrer mes 
ja portem 85 morts en una escola de Kabul, la majo-
ria nenes; i dels últims enfrontaments entre israeli-
ans i palestins no puc donar xifra d’infants perquè 
no para de créixer, però superarà la de tres classes 
de la nostra Primària. Són vides que no plorem! Si 
en sabéssim el nom, dormiríem tranquils? 

Esgarrifa pensar-hi! Tota vida mereix ser plo-

Agnès Boixader  
Mestra jubilada

Vides que no plorem

El temps passa volant, sobretot si 
estàs ocupat i ple de projectes. De 
ben segur és el que passa a tots 

els ajuntaments, consells comarcals i diputacions. 
Totes aquestes institucions es troben a meitat de 
mandat i els queden altres dos anys per finalitzar-
lo. Un instant, en la llarga cadena que porten, d’en-
çà de l’abril de 1979 quan es van dur a terme les 
primeres eleccions municipals de la democràcia 
recuperada.

Mirant enrere, és hora de promoure canvis pro-
funds si no volem trobar-nos amb greus dificultats 
de continuïtat. Llegeixo atentament les entrevis-
tes que aquest diari fa a alcaldes, regidors, conse-
llers comarcals, presidents... i en la majoria es nota 
un cansament que no teníem anys enrere. És cert 
que la pandèmia ha complicat molt les coses i les 
ha alentit, però portem defectes estructurals que 
si no es modifiquen acaben per esgotar i ajuden a 
tirar la tovallola.

He estat 40 anys en un ajuntament. 12 com a 
regidor de govern i 28 com a alcalde, de manera 
que conec bé el món municipal en totes les facetes: 
Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, i estic 
convençut que seran molt pocs els qui arribin a 
superar aquestes llargues trajectòries.

El motiu principal no és el de la constància sinó 
el d’esgotament per excessiva burocràcia, manca de 
recursos propis i desgavell institucional. Si abans 
no teníem prou lleis per regular moltes competèn-
cies i serveis, ara n’hi ha en excés. La lluita contra 
la corrupció ha produït normes i lleis que supo-
sen constants entrebancs a la feina diària, colgant 
de burocràcia qualsevol iniciativa, de manera que 
molts opten per parar màquines com a via per no 
quedar col·lapsats.

Per entendre’ns, un model d’eficàcia i bona ges-
tió és aquell que dedica suficients recursos al capí-
tol 1 (el de personal) prioritzant el personal que 
treballa fora per damunt del que treballa a dins. 
Doncs ara anem a l’inrevés. Es necessita cada vega-
da més personal administratiu per fer funcionar la 
maquinària que no pas personal laboral treballant 
al carrer. El món al revés. I va a pitjor.

I han volgut equiparar obligacions d’ajuntaments 
petits amb les de mitjans i grans, de manera que el 
treball burocràtic es menja tota l’activitat fins al 

punt de no tenir mai la feina al dia. Sempre hi ha 
noves obligacions, nous papers ni que siguin digi-
tals per fer, per complir amb la santa burocràcia. És 
evident la falta d’entusiasme davant aquest pano-
rama, que no teníem en els primers vint o trenta 
anys d’acció municipal.

Fa anys que reclamo canvis profunds en el fun-
cionament municipal, de manera que hi hagi una 
diferenciació clara i substancial entre la burocrà-
cia d’un ajuntament petit i la d’un de mitjà o gran. 
Entenc per petit tots els municipis de menys de 
5.000 habitants. Així és com ho fixem en reunions 
en l’àmbit de tot l’Estat. Però ho podríem rebaixar 
fins als 3.000 si alguns ho consideren més adient.

La qüestió que he plantejat en diferents reuni-
ons en l’àmbit nacional i estatal ha estat el de sim-
plificar enormement tots els processos burocràtics 
als ajuntaments amb menys d’un milió d’euros 

de pressupost ordinari. Aquí hi entrarien tots els 
petits (prop de sis-cents en l’àmbit català i uns qua-
tre mil a escala estatal). Vist com estem, la propos-
ta no ha prosperat fins al dia d’avui.

Ara bé, hi ha alguns passos que poden anar en la 
bona direcció. L’arribada de Miquel Iceta al Minis-
teri d’Administracions Públiques, per una banda, 
i el nomenament fa mig any de Paco Boya com a 
secretari d’estat pel Repte Demogràfic suposa tenir 
dues peces importants en els llocs adequats.

Tots dos coneixen bé la problemàtica i tots dos 
tenen ganes de resoldre situacions il·lògiques que 
compliquen enormement el funcionament de les 
administracions i avorreixen el personal adminis-
tratiu, però molt més encara els càrrecs polítics.

Si un alcalde per comprar un termòmetre digital, 
un pic i una pala, un mòbil, o qualsevol altre estri, 
ha de fer tràmits inacabables, és lògic que s’empipi 
i consideri una presa de pèl el càrrec que ostenta. 
Si es troba amb un gos perdut, un cotxe abandonat, 
o un senyal de trànsit trencat, i per això hagi de fer 
rocambolesques gestions, és lògic que vulgui aca-
bar els anys que li quedin i marxar cap a casa.

Tenim una inflació d’ordenaments, normatives 
i legislació sense els recursos econòmics, tècnics 
i humans per fer-los complir. O tot es reordena i 
se simplifica o patirem escassetat de vocacions 
públiques. I malament si les vocacions canvien pels 
interessos. Aleshores sí que anirem per mal camí. 
Millor prevenir que curar.

Joan Roma  
Exalcalde de Borredà
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Arribem a meitat de mandat

Han volgut equiparar les 
obligacions dels ajuntaments 
petits amb les dels mitjans i 

grans, de manera que el treball 
burocràtic es menja tota 
l’activitat dels primers

rada. Comparteixo el que Judit Butler en diu “la 
radical igualtat de les vides que s’han de protegir” 
(La fuerza de la no violencia. Paidós, 2021). És en 
aquesta radical igualtat que s’ha de fonamentar 
una ètica de la no-violència en la política. Si no és 
així, acabem fent distincions entre vides que són 
dignes de ser plorades i vides que no mereixen 
plor. Les nostres mereixen plor i les dels altres, no. 
On queda la igualtat? No són també infants? 

Com pensem un currículum escolar que doni prefe-

rència a tota vida? Cal canviar de mirada i transmetre 
que tota vida perduda porta a la mort de la humani-
tat. L’educació no és inclusiva per tractar la diversi-
tat perquè el principi de diferenciació, que explica 
la diversitat, també justifica que plorem els nostres 
morts i menystinguem els mort dels altres. La inclu-
sió només és possible si estimem les vides diverses i 
els atorguem igualtat en el dret a ser plorades.

Les ‘nostres’ morts mereixen 
plor i les dels altres, no?  

On queda la igualtat? No són 
també infants?G
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Ens ha arribat la notícia que a Eu-
ropa a l’hora de repartir els diners 

del fons Next Generation el problema són les pimes. 
Això ha d’encendre les alarmes de tots els autònoms 
i pimes de Catalunya que estan a l’espera que el Go-
bierno español faci el repartiment i intentar mitigar 
la crisi econòmica arran de la Covid-19. La reacció a 
Espanya no pot ser la mateixa, perquè a Catalunya 
el percentatge de pimes és molt més elevat ja que 
l’economia espanyola està dominada per grans em-
preses. 

Ara bé, per què les pimes són la solució? Hi ha 
diverses raons. La primera és que les grans empre-
ses formen oligopolis a pràcticament tots els mer-
cats, imposant preus i productes perquè aconse-
gueixen unes economies d’escala que les fan ser les 
empreses més competitives, tant a l’hora de com-
prar com de vendre. Així imposen preus tant a pro-
veïdors com a clients. Els proveïdors són la cade-
na de transmissió dels baixos preus i, per tant, de 
la precarietat laboral, atès que amb la compra de 
grans quantitats pressionen que els preus siguin 
baixos i el mateix fan els proveïdors al seu torn per 
sobreviure en el mercat.

Mentre les grans empreses dominen els mercats, 
les pimes sobreviuen gràcies als mercats intersti-
cials, petits mercats que no interessen a les grans 
empreses perquè els aportarien pocs guanys, grà-
cies a adaptar els seus costos a les exigències de les 

grans empreses, o perquè han aconseguit moure’s 
en un ecosistema format per altres pimes on les 
grans empreses no hi tenen gran incidència. Aquest 
ecosistema seria el que més s’acosta a la competèn-
cia perfecta, gran nombre d’oferents i demandants, 
el que implica que cadascú pren les seves decisions 
i ningú es pot imposar a la resta. És a dir, un teixit 
econòmic democràtic.

Tenim el costum d’associar els termes democrà-
cia i dictadura solament als poders polítics quan 
també els hauríem d’aplicar als poders econòmics, 
perquè a mesura que les empreses, i organitzacions 
en general, creixen, acumulen poder condicionant 
les decisions dels actors socials, començant per les 
mateixes persones treballadores, continuant pels 
competidors, els clients, seguint per les adminis-
tracions públiques i acabant per la ciutadania del 
territori on actuen. En canvi, un teixit econòmic 
format per pimes necessàriament ha de ser més 

democràtic perquè cap d’elles pot dominar sobre 
la resta. I això és aplicable també a les associacions 
empresarials i a tot tipus d’organització, ja siguin 
empreses, administracions públiques o entitats no 
lucratives.  

Per posar alguns exemples de democratització 
del teixit econòmic a Catalunya trobem la iniciati-
va Eines de País, que agrupa pimes i microempre-
ses per tenir major participació en les decisions de 
les associacions empresarials i col·legis professio-
nals, la Confederació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya, on el 70% de la seva plantilla té dret a 
vot en les assemblees, i moltíssimes altres associa-
cions empresarials de pimes i autònoms.

El 13 d’abril vam celebrar la “Jornada Covid-19: 
socialitzem coneixement” per recuperar espais de 
trobada presencials, on Toni Fitó, en representació 
de la Cambra de Comerç de Barcelona, ens explica-
va que en els nou primers mesos de confinament 
havien tancat 20.000 empreses que ja hem perdut 
perquè no tornaran a obrir. Hauríem de veure-les 
amb un gran dol per la democràcia, atès que proba-
blement els seus clients, treballadors i proveïdors 
passaran a formar part de les grans empreses a qui 
la Covid-19 ha enfortit i que, a sobre, es beneficia-
ran dels ajuts europeus. 

Ara que fa pocs dies que l’Arcadi ens ha deixat, 
em venen al cap unes de les seves últimes parau-
les més sentides, que el feien remoure a la cadira 
durant les nombroses entrevistes que li van fer: el 
capitalisme és un sistema criminal. Potser quan a 
Catalunya entenguem que hem de trencar els vin-
cles amb l’Ibex-35 podrem avançar lliurement i 
democràticament.

Montserrat Llobet Abizanda  
Economista i doctora en Polítiques 
Públiques i Transformació Social

Les pimes no són el problema, són la solució

Jaume I El Conqueridor, 5 - VIC - Tel. 93 886 14 20 - www.boigaltes.com

EspECIalIsTEs En maTErIal
d’EquITaCIó

TEndals, moTors I auTomaTIsmEs
pEr a la proTECCIó solar

boigaltes.tendals boigaltes.equitacio

No continuïs deixant-ho per demà

Vine amb tranquil·litat i sense angoixes, 
treballem amb sedació conscient

Pl. Divina Pastora, 8 | Vic | Tel. 93 024 01 09 | www.oralvic.com
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    PUBLICITAT  Serveis

Entreu a
el9nou.cat/historic-hemeroteca

un arxiu documental molt valuós
al vostre abast

A partir d’ara,
teniu accés directe a

Totes les notícies
des de
1978
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Us convidem a la presentació del llibre

‘El filat de la llibertat’, de Jordi Bosch.

Presentació a càrrec de Jordi Vilarrodà, periodista, 
i Josep Casanovas, historiador.

Dimarts 25 de maig de 2021, a les 19.30h, a la Sala 
Verdaguer i Callís, a la seu d’EL 9 NOU, plaça de la 
Catedral, 2, de Vic.

Us hi esperem!

Per la Covid-19, l’aforament serà limitat. Preguem 
confirmeu la vostra assistència per correu electrònic a:
jbaumatell@gmail.com
És obligatori portar mascareta.

Dilluns, 24 de maig de 202116

Després de l’acord entre ERC i Junts, 
el govern de la Generalitat haurà de 
posar sobre la taula el tema del full 

de ruta per a la independència de Catalunya tal com 
van proposar i prometre en els debats de campanya 
i en els programes electorals. La pregunta és quin 
camí pensen agafar per aconseguir aquest anhelat 
desig d’una part important de la societat catalana. 
En el meu modest entendre només hi ha tres camins, 
sempre depenent de l’amplada del camí, la llargada i 
on situes el destí final. 

El primer camí és el de fer un embat a l’Estat 
espanyol. És a dir, atacar de front l’Estat, vèncer-lo 
i derrocar-lo. Arribats en aquest punt hem d’agafar 
el manual de la política ajustada a la realitat, que 
en el primer capítol diu que el poder polític, nor-
malment, ningú l’entrega. I embat significa obte-
nir-lo a través d’una revolució o el que se’n diu fer 
caure el govern. Per fer via en aquest camí has de 
tenir els elements necessaris per tenir èxit: forces 
armades, revolució de les persones als carrers (aquí 
no valen les manifestacions). La història està ple-
na de fets d’aquesta mena, però crec que no és el 
present ni el futur que vol la societat catalana ni 
cap país occidental en ple segle XXI. Diria que és 
un camí on al primer revolt ja hi ha un stop molt 
gros, amb barrera i guàrdia, presons i exilis (que no 
desitjo a ningú). No són els països els que acaben 
patint el dolor, la pèrdua de la llibertat i l’exili, els 
sofreixen les persones i les seves famílies.

El segon camí seria pactar un referèndum amb 
el govern espanyol, asseguts en la famosa Taula de 
diàleg, que crec que el nom correcte seria Taula de 
negociació política. Un referèndum acordat i vincu-
lant com el que es va celebrar l’any 2014 a Escòcia 
seria la via, de moment, més plausible. És evident, 
però, que el govern actual de coalició presidit per 
Pedro Sánchez entre el PSOE i Podemos, amb el 
suport de les minories nacionalistes de l’Estat, no 
té prou representació al Congrés dels Diputats per 
canviar les lleis i fer possible un referèndum (cal-
dria una majoria de dues terceres parts de la cam-
bra). Com molt bé em va dir un amic, Espanya és un 

nini en el tema de Catalunya: ni vol, ni pot. Deixant 
de banda disquisicions o opinions totes respecta-
bles, cal tocar de peus a terra perquè el panorama 
polític espanyol està núvol i assenyala tempestes 
per gairebé tota la península Ibèrica (tret Portugal 
i Gibraltar). Si amb la majoria actual no és via-
ble, encara menys si hi ha un canvi de govern a la 
Moncloa, que tard o d’hora arribarà, amb PP i Vox 
al govern. Llavors no hi hauria un stop, hi hauria 
un mur de formigó amb reixes i gossos llop. Per 
tant, per aquesta via no s’hi veu cap oportunitat.

El tercer camí seria el del pacifisme, el poble 
pacífic i fent manifestacions multitudinàries per 
pressionar el govern, en aquest cas l’espanyol, per-
què faci cas de les nostres reivindicacions indepen-
dentistes, que són ben legítimes tot i que Espanya 
sempre farà el sord en aquest tema. La història ens 
mostra molts països que ho han fet. Un d’ells va ser 
l’Índia amb Mahatma Gandhi (1869-1948), assas-
sinat a Nova Delhi. Era com un apòstol de la no-
violència, i el seguien masses de persones, va patir 
la presó, va fer vagues de fam, però va aconseguir 
que el poble el seguís pel camí del seu activisme. La 
seva lluita va servir perquè els anglesos, que gestio-

Ramon Vall Ciuró 
Expresident del Consell Comarcal 
d’Osona
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Invictus

Per arribar a un acord amb 
Madrid per fer un referèndum 

cal voluntat per les dues 
bandes i de moment n’hi ha 
una que no en té cap ni una

naven i manaven l’Índia com si fos una colònia, els 
donessin la independència l’any 1947. També els 
Estats Units en la segregació racial ha tingut una 
lluita pacífica. Tot i que la població de color encara 
pateix discriminació, es va poder abolir la segre-
gació racial gràcies a Martin Luther King (1929-
1968), que a 39 anys va morir assassinat, a la ciutat 
de Memphis (Tennessee). Va ser Premi Nobel de 
la Pau (1964) i un dels principals líders del movi-
ment afroamericà pels drets civils dels anys sei-
xanta als Estats Units.

Un cas a part és el de Sud-àfrica. El final de 
l’apartheid va estar dirigit per Nelson Mandela, 
que es va passar més de 20 anys a la presó per un 
judici fet pels anglesos amb l’objectiu de castigar 
la seva activitat política a favor dels negres. L’any 
1995, Sud-àfrica va ser designada com a seu de la 
copa mundial de rugbi (l’esport nacional d’aquest 
país). Mandela, pensant en una possible i difícil 
entesa entre els blancs (anglesos) i els natius per 
acabar amb la segregació racial, va instaurar una 
democràcia vertadera, que pogués votar tothom, 
i no solament els blancs. Va pensar que l’esport, 
amb els milers d’aficionats que el segueixen i el 
seu impacte mundial, podria ser el camí que recon-
ciliés els blancs amb els negres. El trajecte va ser 
llarg i tortuós, però al final van acordar de muntar 
una campanya a favor de la selecció nacional de 
rugbi. Van jugar la final contra els All Blacks de 
Nova Zelanda, considerat un dels equips de rug-
bi més bons del món. El partit es va jugar a l’esta-
di Ellis Park de Johannesburg i la victòria va ser 
per la mínima a favor de la selecció sud-africana. 
Aquest fet va ajudar a reconciliar els blancs amb 
els natius. Invictus (invencible) és el títol de la 
pel·lícula –dirigida per Clint Eastwood i inspirada 
en el llibre El factor humà de John Carlin– que va 
donar a conèixer al món la lluita de Sud-àfrica per 
acabar amb l’apartheid a través de l’esport. No hi 
ha massa camins diferents dels que hem comentat, 
potser alguns amb matisos. Com la revolució dels 
clavells, la dels somriures, la Primavera Àrab (que 
no va arribar mai a l’estiu), etc. I la major part no 
són extrapolables a casa nostra perquè són països 
molt diferents i amb altres contextos. 

Haurem d’esperar esdeveniments per aconseguir 
la independència de Catalunya, caldrà explicar-ho 
molt bé. El camí del mig, el referèndum pactat, és 
el menys èpic, però potser és el més realitzable. 
Per arribar a un acord polític cal voluntat per part 
de les dues bandes, Catalunya i Espanya, i moltes 
vegades sembla que n’hi ha una que no en té cap 
ni una.



Maik Molist entre Martí Soler i Marc Grifell, en una acció a la banda del partit d’aquest diumenge 
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EL 9 ESPORTS
Dilluns, 24 de maig de 2021

(Pàgines 3 a 10)

El derbi de la part alta de Primera Catalana entre Tona i Manlleu acaba amb empat a 
2. També sumen un punt el Vic a Lloret (1-1) i el Vic Riuprimer amb el Palamós (0-0)

Igualtat  
de forces

(Pàgines 22 i 23)

El CP Taradell 
perd el derbi (5-2)  
i s’ho jugarà tot  
en l’última jornada

(Pàgines 18 i 19)

El CP Manlleu 
cau a Palau i se 
li escapa l’OK 
Lliga femenina

(Pàgines 18 i 19)

Carlos Gimeno 
s’endú el 17è 
Torneig ITF  
del Tennis Vic

(Pàgina 21)
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Arnau Canal celebrant el seu segon gol en el partit de dissabte al vespre

Voltregà Stern Motor 5

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

CP Taradell 2

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

ÀRBITRES: Rubén Fernández i Miguel Díaz. Van ensenyar targeta blava al 
visitant Tino Molera. 

GOLS: 1-0, Canal, min 5; 2-0, Serra, min 22; 2-1, Víctor Crespo (p.), min 23; 3-1, 
Canal, min 28; 4-1, Vargas, min 44; 5-1, Gere, min 46; 5-2, Marc Soler, min 48. 

Sant Hipòlit de Voltregà

Laia Miralpeix

Des del 20 de març que el 
Voltregà no guanyava un 
partit i aquest dissabte es 
va retrobar amb la victòria 
(5 a 2) davant un Taradell 
que amb la derrota se li 
complica la permanència. 
De fet, un cop va finalitzar 
el partit, afició i plantilla 
van estar durant una bona 

estona pendents del partit 
entre el Vendrell i el Caldes, 
que va acabar amb empat a 
1. Un empat que deixa viu el 
Taradell, que es jugarà ser al 
play-out en la darrera jorna-
da contra el Palafrugell. Els 
blanc-i-blaus, però, no només 
hauran de guanyar sinó que 
necessiten que el Vendrell 
perdi ja que a la classificació 
els separen només dos punts 
i els taradellencs tenen el 

goal average en contra. Així 
és com queda la classificació 
després que el Taradell no 
pogués superar un Voltregà 

que, alhora, amb els tres 
punts aconseguits es va asse-
gurar la permanència mate-
màtica. 

La primera part va ser més 
igualada, amb un Taradell 
que va portar la iniciativa 
però que es va trobar amb 

OK LLIGA

El Taradell perd 
però manté les 

opcions 
El Voltregà s’assegura la permanència en una segona part molt 

plàcida en la qual va golejar els taradellencs

Mariona Colomer, autora del primer gol local, persegueix Maria Díez

Generali HC Palau 3

L. Vicente, Busquets, Colomer, 
Fontdeglòria, Florenza –cinc inicial–, 
Garcia, Ferron i G. Vicente. 

Manlleu Màgic Studio 1

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

ÀRBITRES: O. Pérez i D. Calonge. 

GOLS: 1-0, Colomer, min 22; 1-1, Castellví, min 24; 2-1, Fontdeglòria, min 44; 3-
1, Fontdeglòria, min 50.

va fer que l’enfrontament 
fos intens des dels primers 
compassos. La forta pressió a 
l’àrea rival propiciava que el 
Manlleu fos qui tingués les 
ocasions més clares, però els 
pals i la portera Laura Vicen-
te van evitar que es posés 
per davant. També va tenir 
arribades el Palau i en una 
d’aquestes, ja al final de la 
primera part, Mariona Colo-
mer va inaugurar l’electrònic 
en una bona acció individual. 
La resposta, però, no es va fer 
esperar i Ona Castellví amb 
un bon xut creuat va empatar 
just abans del descans. 

A la segona part, els dos 
conjunts van deixar-ho tot a 
la pista i hi va haver ocasions 
a les dues bandes que van 
neutralitzar les porteres. Fer-
nanda Hidalgo, a més a més, 
també va estar encertada 
aturant una directa a Paula 
Ferron per la desena falta del 
Manlleu, mentre que Berta 
Busquets va enviar dues 
vegades la bola al pal en un 
penal i el seu xut va anar fora 
en una altra directa quan 
l’àrbitre va assenyalar la 
quinzena falta visitant. Poc 
després, però, Carla Fontde-
glòria caçant una bola morta 

PLAY-OFF OK LLIGA FEMENINA

El Manlleu planta cara però no pot amb el Palau, que guanya la Lliga

Derrota amb el cap alt

Palau-solità i Plegamans

Esther Rovira

La regularitat va tenir premi. 
Els dos equips més en for-
ma d’enguany a l’OK Lliga 
femenina, el Manlleu Magic 
Studio –vigent campió de 
la competició– i el Generali 
HC Palau –campió fa dues 
temporades–, s’enfrontaven 
divendres en el segon partit 
de la final del play-off i les 
vallesanes, que enguany 
s’han mostrat intractables 
a la competició domèstica, 
on no han cedit cap derrota 
i que ja van guanyar a l’ana-
da a Manlleu per 3 a 7, van 
tornar a ser les vencedores, 
aquesta vegada per 3 a 1, i 
van poder aixecar davant la 
seva afició el tercer títol de 
Lliga de la seva història. 

Les manlleuenques van 
sortir disposades a guanyar 
i a forçar el tercer partit, 
tenint clar que havien 
d’atacar per fer mal, i això 

va desfer la igualada i ella 
mateixa va signar la sentèn-
cia a l’últim minut rematant 
al segon pal una bona assis-
tència de Busquets. Encara hi 
va haver temps perquè arri-
bés la desena falta del Palau 

però Castellví no va poder 
batre Vicente i el 3 a 1 va ser 
el resultat definitiu. El Man-
lleu va caure però amb el cap 
alt davant un equip sòlid i en 
estat de gràcia. 

“Estem satisfetes de com 

OK LLIGA

Girona, 1 - CP Vic, 1
Noia, 4 - Calafell, 1
Vendrell, 1 - Caldes, 1
Liceo, 6 - Reus, 2
Lloret, 4 - Lleida, 4
Palafrugell, 0 - Igualada, 3
Voltregà Stern Motor, 5 - CP Taradell, 2
Mataró, 0 - Barça, 15

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................29 26 2 1 203 52 80
 2.- Liceo ............................29 25 1 3 131 48 76
 3.- Caldes .........................29 18 5 6 109 81 59
 4.- Reus ............................29 18 4 7 153 86 58
 5.- Lleida ..........................29 15 6 8 92 74 51
 6.- Noia .............................29 14 3 12 112 100 45
 7.- Voltregà Stern Motor 29 12 5 12 92 87 41
 8.- Girona .........................29 10 8 11 74 83 38
 9.- Calafell .......................29 11 3 15 79 93 36
 10.- Igualada ......................29 11 3 15 79 97 36
 11.- sPalafrugell ...............29 9 8 12 89 107 35
 12.- sVendrell ....................29 7 8 14 78 102 29
 13.- qCP Taradell ............ 29 7 6 16 72 129 27
 14.- qLloret ........................29 5 10 14 81 127 25
 15.- qCP Vic ..................... 29 4 2 23 55 136 14
 16.- qMataró ......................29 1 4 24 50 147 7
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Arnau Canal celebrant el seu segon gol en el partit de dissabte al vespre

un gol d’Arnau Canal als 
cinc minuts. Just abans del 
descans, els dos equips van 
marcar deixant el 2 a 1 a 

l’electrònic. A la segona, el 
Voltregà va fer un pas enda-
vant davant un Taradell molt 
nerviós que a mesura que 

passaven els minuts s’anava 
ensorrant conscients que els 
resultats no acompanyaven. 

Tot i així, la primera ocasió 
del segon temps va ser per 
a Xevi Soler, que va enviar 
la pilota al pal. A la jugada 
següent, però, Canal feia el 
3 a 1 i deixava el Taradell 
molt tocat i amb un Voltregà 
llançat en atac. Dalmau va 
poder aturar una falta direc-
ta llançada per Teixidó, però 
a la jugada següent i jugant 
amb superioritat numèrica 
per l’expulsió de Tino Mole-
ra, el Voltregà feia el quart. 
Sense temps de reacció, arri-
baria el cinquè. El Voltregà 
es trobava molt còmode i 
amb el partit trencat va dis-
posar d’una falta directa que 
novament Dalmau va poder 
aturar. Marc Soler amb un 
llançament des del mig del 
camp va poder retallar la 
diferència i en els darrers 
minuts dues noves ocasions 
pels taradellencs: un pal de 
Marçal i un u contra u de 
Marc Soler davant Blai, però 
el 5 a 2 no es va moure per un 
Taradell que va finalitzar el 
matx pensant que era equip  
d’OK Plata. Al vestidor, però, 
va arribar un bri d’esperança 
quan van saber que encara 
quedaven opcions per mante-
nir la categoria. 

Davant el Taradell, el por-
ter Blai Roca va jugar el seu 
darrer partit com a jugador 
del Voltregà davant la seva 
afició. Al final li van fer un 
petit homenatge de comiat. 

Sant Hipòlit de Voltregà

L.M.

Encara que mirant la 
classificació Voltregà i 
Taradell (setè i tretzè, res-
pectivament) sembla que 
visquessin dos mons molt 
diferents, els dos equips 
buscaven tres punts que els 
apropessin a la permanència 
de l’OK Lliga. 

El Voltregà Stern Motor 
feia moltes jornades que 
no guanyava “i aquests 
tres punts ens feien falta”, 
assegurava Manolo Barceló, 
entrenador del Voltregà, al 
final del partit. Els locals no 
van donar opció al Taradell, 
sobretot a la segona part: 
“La primera ha estat més 
bona per a nosaltres, però a 
la segona el Voltregà ens ha 
superat i no hem estat bé en 
atac, ens ha costat arribar a 
porteria”, explicava el tècnic 
del Taradell, Ferran More-
no. Els dos entrenadors 
destacaven la importància 
dels tres punts en joc i 
assenyalaven que “en certs 
moments la pressió ha con-
dicionat el partit”.

Els tres punts, a banda de 
la permanència, donen vida 
a un Voltregà que manté 
les opcions europees enca-

ra que Barceló té clar que 
“hem de veure què passa i 
com queden totes les com-
peticions, que ara mateix 
no sabem què passarà amb 
elles ni qui les jugarà, però 
de moment em quedo amb 
aquests tres punts”. Una 
victòria molt celebrada tant 
per l’afició com per l’equip, 
que al finalitzar al partit 
feia pinya al mig de la pista 
abraçant-se i saltant, tal 
com també ho havien fet 
en cada un dels gols que 
havien marcat que els apro-
pava a estar un any més a la 
màxima categoria de l’ho-
quei estatal.

Per la seva banda, More-
no, malgrat la derrota, es 
mostrava amb optimisme 
de cara a la darrera jornada, 
que amb tots els partits a 
la mateixa hora serà segu-
rament d’infart: “L’empat 
del Vendrell ens afavoreix, 
ens permet seguir vius i ho 
donarem tot per guanyar 
el Palafrugell i per esgotar 
totes les opcions que ens 
queden per aconseguir 
mantenir la categoria”. A 
banda de guanyar, hauran 
d’esperar que el Reus, amb 
Àlex Rodríguez a la plan-
tilla, guanyi el Vendrell. 
L’emoció està assegurada. 

Després de la victòria amb el Vendrell, empata a un gol a Girona 

El Patí Vic torna a puntuar

Girona CH 1

Llaverola, Gurri, Mendes, A. Grau, 
Gelmà –cinc inicial–, Palacín, Pujol i 
Joseph.

Club Patí Vic 1

Burgaya, Font, Uri Ramírez, Le Berre, 
Tirso –cinc inicial–, Parcerisas i 
Generó. 

ÀRBITRES: J. Nicolàs i A. Tavera. 

GOLS: 1-0, David Gelmà, min 3; 1-1, Arnau Font, min 48.

Girona

EL 9 NOU

El Club Patí Vic tenia clar 
que en aquest tram final de 
temporada volia aconseguir 
bons resultats per aixecar 
els ànims del grup després 
de certificar el descens a 
l’OK Lliga Plata i la conju-
ra ha donat els seus fruits 
perquè per segona setmana 
consecutiva va puntuar. Si la 
setmana passada va guanyar 
a casa contra el Vendrell, 
aquest dissabte va ser capaç 
de tornar amb un empat de 
la pista del Girona, conjunt 
que lluita per la salvació i 
que encara no ho té tot fet 
perquè alguna combinació de 
resultats en l’última jornada 
de la setmana que ve els faria 
jugar el play-out. 

Per això, els de Ramon 
Benito van sortir a buscar la 
victòria des de l’inici i es van 
avançar ben aviat contra els 
vigatans quan David Gelmà 

veia porta amb un potent 
xut creuat al minut tres de 
partit. A partir d’aquí, però, 
l’enfrontament va ser molt 
igualat i disputat entre els 
dos conjunts, amb un bon Vic  
que va saber llegir el partit 
i que va jugar tranquil, fet 
que li va permetre disposar 
de diverses ocasions, davant 
un Girona a qui els nervis li 
feien cometre errors i estar 
precipitat. 

Tot i així, la rèplica dels 
vigatans no va poder arribar 
fins al tram final i va ser obra 
d’Arnau Font, que va desviar 
un xut llunyà d’Uri Ramírez. 

A l’últim minut, el mateix 
Font va disposar d’una falta 
directa amb la desena falta 
local però no va poder supe-
rar Llaverola, i encara després 
Ramírez va tenir l’última 
però de nou Llaverola va fer 
que l’empat a 1 fos definitiu. 

“Estem satisfets. Veníem 
amb sis jugadors i tots han 
donat un molt bon nivell. És 
un empat merescut”, deia el 
tècnic Quim López a l’acabar.  
Al Patí Vic li queda ara veu-
re’s les cares la setmana que 
ve amb el cuer, el Mataró, 
que com els vigatans i el 
Lloret perden la categoria. 
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Mariona Colomer, autora del primer gol local, persegueix Maria Díez

hem competit. Ha estat un 
any difícil per les lesions i 
els confinaments. La gran 
diferència és que elles estan 
molt encertades de cara a 
porteria”, valorava al final el 
tècnic Jordi Boada.

I ara, la Copa 
d’Europa

Palau-solità i Plegamans

Després de decidir el títol 
de Lliga, el pavelló de 
Palau-solità també acollirà 
a partir de dijous la final 
a vuit de la Lliga Europea 
femenina. Les manlleuen-
ques debutaran dijous a 
les 4 de la tarda contra el 
Cerdanyola. “És un equip 
incòmode a qui se li donen 
bé aquestes competicions 
curtes. Farem un reset 
i ho afrontarem amb 
il·lusió”, afirma Boada. 
Just després serà el torn 
del Voltregà, que s’enfron-
tarà al Benfica a partir de 
les 6. “És un repte perquè 
és un equip d’una altra lli-
ga i portem setmanes sen-
se competir. Tenim ganes 
de tornar a jugar perquè 
a l’equip no li van quedar 
bones sensacions després 
de no classificar-se pel 
play-off i volem fer-ho 
bé”, afirma el tècnic Mia 
Ordeig. Els dos conjunts 
pensen de moment només 
en el primer partit. 

Dos equips que es 
jugaven molt en el derbi
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HOQUEI PATINS
PLAY-OFF FEMENÍ NACIONAL

Alpicat, 3   
Voltregà B, 2

Voltregà B: Vicky (p), 
Anna, Paula, Berta (1) i 
Mariona (1). També Júlia, 
Txell, Esther i Maria (ps).

Voltregà B, 4 
Alpicat, 0

Voltregà B:  Vicky (p), 
Anna, Paula, Berta (2) i 
Mariona (1). També Júlia, 
Txell, Esther (1) i Maria (ps).

Sant Hipòlit de Voltregà

Derrota del Voltregà B a la 
pista de l’Alpicat en el segon 
partit del play-off. L’inici va 
ser igualat, però les voltrega-
neses van aconseguir fer-se 
amb el domini i posar-se per 
davant en el marcador. A un 
minut per acabar, les locals 
van fer l’empat a dos i a la 
pròrroga van aconseguir la 

L’Osona Rugbi s’adjudica la Lliga Sub-14
Vic L’Osona Rugbi, imbatut aquesta temporada, rebia dissabte el Badalona Rugby, un fort 
rival que només havia perdut un partit en tota la temporada, precisament contra els Crancs 
(12-32), amb qui es disputava la Lliga Sub-14 en el darrer partit. Un Badalona seriós i amb 
moltes ganes sortia per totes i amb una jugada ràpida de sortida plantava l’ovalada i posava 
la por al cos, 0-5 i primer avís. La reacció, però, no es faria esperar, els Crancs s’hi tornaven 
i aconseguien dues marques seguides, que ràpidament eren contestades pels visitants que 
també feien pujar punts al seu marcador. Era el partit que tothom havia anat a veure, 14-
12 al marcador amb el joc molt igualat i on només el millor encert en les transformacions 
donava als Vigatans i Vigatanes un mínim avantatge. Amb les davanteres molt igualades els 
locals van veure que el matx es decidiria en el joc ràpid a la mà i obrint més el camp, els 3/4 
començaven a desplegar tot el seu joc per distanciar-se una mica més en el marcador (26-12 
al descans). A la segona part els badalonins no van abaixar el cap i lluitaven per intentar fre-
nar els atacs osonencs que havien posat setge a la zona de marca rival. L’empenta del públic i 
les ganes d’obtenir el títol van portar els locals a distanciar-se al marcador fins al 66-12 final.
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PRIMERA CATALANA

Sant Narcís, 69  
CBVic-UVic2, 60

Girona Derrota del Vic en 
un bon partit de bàsquet 
entre els dos equips. La pri-
mera part del matx va estar 
molt igualada i es va arribar 
amb empat al descans. A la 
represa, la igualtat en el par-
tit va continuar fins que va 
arribar la lesió de dos juga-
dors vigatans que va afectar 
anímicament l’equip. Els 
locals van aconseguir esca-
par-se en l’últim quart, en 
un partit on van dominar el 
rebot i van estar molt encer-
tats des de la línia de tres.

CB Vic-UVic2: Ferran (5), 
Subiranas (8), Theo (16), 
Boix, Gerard (6), Pere (5), Gil 
(3), Nil (11), Genís (4), Jordi 
(2).

SEGONA CATALANA

Santpedor, 61  
Tona, 59

Santpedor Derrota ajus-
tada del Tona a la pista del 
Santpedor. Una bona pri-
mera part dels tonencs, amb 
encert i bona defensa, els va 
permetre marxar al descans 
amb un avantatge favorable 
de quinze punts. A la segona 
part, el cansament i la falta 
de rotació en el Tona es va 
notar. Físicament van patir 
una davallada i van veure 
com el seu joc s’apagava, 
i el Santpedor començava 
a imposar un ritme alt de 
partit. Al final, derrota per 
només dos punts del Tona, 
que feia dos mesos que no 

competia en partit oficial.
Tona: Fuentes (4), Eloi (4), 

Oriol (23), Xavier (2), Gar-
rucho (10), Martí (5), Terri-
cabras (6), Albert (5).

PRIMERA CAT. FEMENÍ

Fontajau, 52  
Femení Osona, 65

Girona Victòria del Femení 

Osona davant el BC Fonta-
jau. Les osonenques no van 
començar gaire encertades, 
però la igualtat en el primer 
temps va fer que arribessin 
guanyant d’un al descans. A 
la represa, el Femení Osona 
va ser superior a les gironi-
nes i van aconseguir ampliar 
diferències, gràcies al bon 
nivell mostrat en defensa 
de les osonenques en tot el 
segon temps. 

Femení Osona: Laia (10), 
Eulàlia (7), Parareda (17), 
Judit (12), Itziar (9), Saus 
(5), Berta (1), Aina, Laura.

SEGONA CAT. FEMENÍ

Tona, 60  
Bàsquet Neus, 57

Tona Victòria per la mínima 
del Tona. La igualtat entre 

BÀSQUET

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR

Manlleu, 4 
Montmeló, 4

Manlleu Empat a 4 del Man-
lleu a casa en un partit que 
va dominar. Un inici fluix 
dels manlleuencs en el par-
tit va permetre als visitants 
posar-se amb un resultat de 0 
a 2. A mesura que els minuts 
passaven, el Manlleu va 
començar a tenir el control 
del partit i les ocasions. Els 
manlleuencs van aconseguir 
capgirar el marcador, malgrat 
el desencert de cara a porte-
ria que porten arrossegant 
les últimes setmanes. Al 
tram final del partit, el Man-
lleu es va avançar amb una 
diana que col·locava el 4 a 3, 
però a les acaballes del partit 
el Montmeló va aprofitar 
una jugada per fer l’empat i 
deixar-los sense la victòria.

Manlleu: Jordi (p), Sergi, 
Xavier, González i Eric (2). 
També Zouhair, Yassin, 
Mohamed (2), Hicham, Isaac 
i Iu (ps).

victòria. En el tercer partit, 
el Voltregà va imposar el seu 
ritme des de l’inici i va ser 
molt superior, sense perme-
tre a les visitants tenir opci-
ons per endur-se la victòria. 

Manlleu B, 3 
Bigues i Riells, 1

Manlleu B: Abril (p), Gem-
ma (1), Júlia, Lídia i Gina. 
També Paula (2). 

Manlleu Victòria del Man-
lleu B en el segon partit 
del play-off per sentenciar 
l’eliminatòria. Un bon inici 
de les manlleuenques va 
permetre que marxessin al 
descans guanyant 1 a 0. A 
la represa, les visitants van 
sortir a buscar l’empat i uns 
minuts més tard l’aconsegui-
en. El Manlleu va tornar a 
entrar al partit i va imposar 
el seu domini durant la sego-
na part. Les manlleuenques 
es van tornar a posar per 

davant, gràcies a una falta 
directa. Amb el 2 a 1 favora-
ble, les visitants van continu-
ar pressionant per capgirar el 
marcador si volien forçar el 
tercer partit. Amb el control 
de la pilota, les manlleuen-
ques ho van aprofitar per 
fer el tercer i sentenciar el 
partit. 

PLAY-OFF FEMENÍ NACIONAL

 PRIMERA CATALANA

Ripollet, 4  
Roda, 6
Ripollet Victòria del Roda 
a la pista del Ripollet en un 
duel igualat. Els rodencs van 
entrar bé en el partit i es van 
fer amb el domini del primer 
temps. Abans del descans, 
el Roda anava guanyant per 
1 a 3. A la represa, els locals 
no van abaixar els braços i 
van empatar el partit. Mal-
grat l’empat, els rodencs no 

es van rendir i van tornar a 
imposar el domini que havi-
en mostrat al primer temps 
per endur-se la victòria.

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

Espanyol, 3  
Ripoll, 2
Barcelona Derrota del 
Ripoll a la pista de l’Espanyol 
en un partit molt ajustat. 
Els ripollesos van avançar-se 
en el primer minut, i a dos 
minuts per acabar el primer 
temps els locals van empa-
tar. A la represa, l’Espanyol 
va ampliar diferències amb 
dues dianes. El Ripoll no va 
rendir-se i va retallar dife-
rències. A quinze segons per 
acabar, una falta polèmica no 
va ser xiulada per l’àrbitre 
i va eliminar les opcions de 
puntuar del Ripoll.

Ripoll: Dalmau, Jaume, 
Brian, Vidal (1), David, 
Arnau, Enric (1), Roger i 
Pau.

Sant Cugat, 5  
Folgueroles, 4
Sant Cugat del Vallès 

Derrota per la mínima del 
Folgueroles a la pista del 
Sant Cugat. Els folguerolencs 
van fer un bon inici de partit 
que els va permetre posar-se 
0 a 2. Abans d’acabar la pri-
mera part, els locals van reac-
cionar i van capgirar el mar-
cador per marxar guanyant 
al descans, 3 a 2. A la represa, 
el Folgueroles va empatar, 
però els locals es van tornar a 
avançar. Amb el 5 a 3 en con-
tra, el Folgueroles va fer el 
quart en l’últim minut. 

Folgueroles: Aleix (p), 
Toti, Joan, Santi (2) i Joel. 
També David, Juli (1), Pol 
(1) i Pelayo (ps).

tots dos equips es va fer 
notar des de l’inici, i és que 
el Tona perdia per un punt al 
descans. La segona part con-
tinuava amb la mateixa igual-
tat, però en l’últim quart les 
tonenques van aconseguir 
un gran encert des de la línia 
de tres i de tir lliure, a més 
d’una bona defensa que va 
permetre al Tona endur-se la 
victòria.

Tona: Laura (8), Ausió, 
Judit (10), Armengol (8), 
Júlia (6), Laia (4), Pratdesaba 
(3), Ivet (15), Berta (2), Vilar 
(4).
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El tennista valencià Carlos Gimeno va ser el vencedor de la final del torneig
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TENNIS TAULA. SUPERDIVISIÓ FEMENINA
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Sofia-Xuan Zhang, en el primer partit de dissabte contra el Rivas on les vigatanes van ser molt superiors

Vic

EL 9 NOU

El Girbau Vic TT continua 
líder del grup 2 de la Super-
divisió femenina de tennis 
taula després de la concen-

tració d’aquest cap de setma-
na que va acollir a les seves 
instal·lacions. Les vigatanes 
van vèncer el Rivas Madrid 
per 4-0 i van empatar a 3 amb 
l’Irun Leka Enea TM Chema 
Gewo. D’aquesta manera, 

quan falten només dos 
partits per acabar aquesta 
primera fase de competició, 
el conjunt vigatà està cada 
vegada més a prop d’assolir 
la classificació matemàtica 
per disputar el play-off pel 

Girbau Vic TT 4

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

CDTM Rivas 0

Paula Andrea Medina, Mihaela 
Ciurez i Edem Offiong.

ÀRBITRE: Pere Illa. 

PARCIALS: Medina-Carey, 8-11, 10-
12, 6-11; Ciurez-Zhang, 4-11, 4-11, 
8-11; Offiong-Feher, 6-11, 6-11, 4-11; 
Medina-Zhang, 0-11, 6-11, 9-11.

En una final molt ajustada que es va decidir al tercer set, va superar Pedro Cachin

Carlos Gimeno s’imposa a l’ITF 
de tennis disputat al CT Vic

títol, pel qual es classifiquen 
els tres primers de cada grup.

Contra el Rivas Madrid, 
el conjunt de Salvador Serra 
es va mostrar molt superior. 
Malgrat el bon nivell de la 
nigeriana Edem Offiong i la 
colombiana Paula Medina, 
el Girbau Vic va ser capaç de 
guanyar tots els partits per 
3-0, amb un balanç global de 
12-0.

El partit amb l’Irun Leka 
Enea, en canvi, va ser molt 
més disputat, sobretot per 
la qualitat de la ucraïnesa 
Margaryta Pesostka, subcam-
piona d’Europa, que va pro-
tagonitzar dos partits molt 
espectaculars i igualats con-
tra les locals Gabriela Feher 
i Sofia Zhang, a qui va acon-
seguir superar. Pel Vic, però, 
van poder puntuar totes les 
jugadores en un dels enfron-
taments i al final el partit va 
acabar amb empat a 3 punts.

TENNIS. TORNEIG ITF

El Girbau Vic TT venç el Rivas, empata amb l’Irun i continua primer del seu grup

El liderat és vigatà

Girbau Vic TT 3

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

Irún Leka Enea 3

Margaryta Pesotska (2), Ioana Tecla 
(1) i Irati Otamendi. 

ÀRBITRE: Pere Illa.

PARCIALS: Feher-Pesotska, 11-5, 
7-11, 8-11, 11-13; Carey-Tecla, 8-11, 
11-13, 4-11; Zhang-Otamendi, 11-3, 
11-2, 11-2; Feher-Tecla, 11-6, 11-9, 
11-4; Zhang-Pesotska, 11-9, 11-13, 6-
11, 11-9, 4-11; Carey-Otamendi, 11-4, 
11-2, 11-3. 

Vic

L.M.

Els dos caps de sèrie del 
17è Torneig ITF de Tennis 
- 2n GP Boada - 51è Trofeu 
Carles Ylla de Tennis, Carlos 
Gimeno i Pedro Cachin es 
van enfrontar diumenge a la 
final amb victòria del valen-
cià per 1/6, 6/3 i 6/4. 

El partit va ser molt igualat, 
amb jocs molt disputats que 
van fer gaudir el públic assis-
tent a les instal·lacions del 
Club Tennis Vic. I això que 
el partit va començar amb 
un plàcid 1 a 6 per a l’argentí 
que semblava que aconsegui-
ria el títol per la via ràpida 
després d’un primer set en 
el qual va ser molt superior. 
Però no va ser així. 

Després del primer set, 
Gimeno, de 19 anys, va reac-
cionar, i tot i que el segon 
set va ser més disputat sem-
pre va anar per davant. En 
el tercer i definitiu set, els 

jocs van ser més llargs però 
sempre es van decantar per 
Gimeno, que a més va apro-

fitar que Cachin –supervisat 
per Àlex Corretja, que no es 
va voler perdre la final dis-

putada a les instal·lacions del 
CT Vic– errava amb molts 
serveis. D’aquesta manera 

el valencià va aconseguir 
capgirar un partit que no 
havia començat gens bé. A 
les semifinals disputades 
dissabte al matí, Gimeno va 
superar per 6/3 i 7/5 Camilo 
Ugo, cap de sèrie número 4, 
mentre que Cachin va gua-
nyar Bondaresvskiy, una de 
les revelacions del torneig, 
per 6/2 i 7/6 (2). 

Pel que fa als dobles, la 
victòria a la final del torneig 
disputada divendres a la 
tarda va ser per a la parella 
formada per Mateus Alves 
i Óscar José Gutierrez al 
guanyar per 7/6 (3) i 6/2 els 
caps de sèrie número 3 del 
torneig, Corentin Denolly i 
Michale Geerts. El primer set 
de la final va ser molt igua-
lat i els quatre jugadors van 
demostrar el seu potencial. 
L’esforç de tota la setmana i 
també del primer set va pas-
sar factura i Alves i Gutiérrez 
ho van aprofitar per trencar 
el servei ràpidament i empor-
tar-se’n el segon set de forma 
més còmoda.

Al lliurament de premis, 
tant els representants de 
la FCT com del CT Vic i els 
patrocinadors van desta-
car l’alt nivell del torneig 
i sobretot van felicitar els 
finalistes per la gran final i 
alhora l’equip humà que l’ha 
fet possible. 

SUPERDIVISIÓ FEMENINA. 
GRUP 2

Reus, 4 - Irún, 2
Reus, 4 - Rivas, 1
Girbau Vic TT, 4 - Rivas, 0
Girbau Vic TT, 3 - Irún, 3
Jaén, 4 - Linares, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Girbau Vic TT ............ 8 5 2 1 28 12 12
 2.- Reus ..............................8 5 2 1 26 15 12
 3.- Jaén ...............................8 2 5 1 25 22 9
 4.- sLinares ........................8 3 2 3 22 22 8
 5.- sIrún .............................9 1 3 5 16 30 5
 6.- qRivas ...........................9 1 2 6 14 30 4
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Pol Coll, autor del primer gol del partit, lluita la pilota amb Ot Bofill en una acció del primer temps

Tona 2

Carles, Ot, Lluc, Parcet, Sebas, Abde 
(Pol Serra, min 86), Maik, Enric, 
Castro (Eloi, min 81), Nil i Ale.

Manlleu 2

Ivan, Costa, Erencia, Joel, Aitor 
(Isaac, min 68), Kako, Martí, Pol 
Coll (Roquet, min 64), Grifell, Dídac 
(Julià, min 52) i Campayo.

ÀRBITRE: Joan Garcia. T.G. als locals Ale i Pol Serra i als visitants Martí, Pol 
Coll i Isaac.

GOLS: 0-1, Pol Coll, min 17 (s’anticipa al porter i al defensa per rematar una 
centrada de Campayo); 1-1, Abde, min 53 (aprofita una passada entre línies 
i la pica en la sortida del porter); 2-1, Campayo, min 79 (en pròpia porteria a 
l’intentar desviar una rematada d’Abde en un servei de córner); 2-2, Roquet, 
min 88 (recull una pilota dins de l’àrea i afusella).

Tona

Angi Conejo

El Tona i el Manlleu es van 
repartir els punts en el derbi 
de la part alta de la classifica-
ció perquè continuï tot igual 
però ara amb només tres jor-
nades per acabar la primera 
fase de la Lliga.

El Manlleu va sortir millor 
que el Tona, amb una pressió 
molt alta i recuperant la pilo-
ta molt a dalt. Això feia que 
els manlleuencs tinguessin 
molta sensació de perill però 
o no acabaven les jugades, o 
remataven fora o la defensa 
local tallava la pilota en el 
darrer moment. Els locals no 
es trobaven còmodes i tam-
poc trobaven el seu davanter 
Ale, marcat de prop per la 
defensa visitant. El Manlleu 
va trobar el premi a la seva 
pressió passat el quart d’hora 

de joc, en una contra dirigida 
per Campayo per la dreta en 
la qual el davanter va centrar 
i Pol Coll, arribant des del 
darrere, es va anticipar al 
porter i la defensa per mar-
car el 0-1. En la celebració, 
l’extrem demanava perdó a la 
seva exafició. El gol va donar 
calma als manlleuencs men-
tre que els tonencs sembla-
ven reaccionar i van comen-

çar a disputar la pilota al seu 
rival. Les arribades es van 
alternar en les dues porteries 
amb Castro i Abde qui més 
van insistir per part local 
mentre que Grifell i Dídac 
ho provaven amb xuts des de 
fora de l’àrea. A cinc minuts 
pel descans, el Manlleu va 
poder ampliar l’avantatge en 
el marcador, però la remata-
da de cap d’Erencia, després 

d’un servei de córner, va anar 
al travesser.

A la represa, el Tona va fer 
un canvi de sistema i li va 
funcionar. Va passar a domi-
nar davant un Manlleu que 
ho intentava a la contra però 
sense encert. Només comen-

PRIMERA CATALANA

Màxima igualtat 
en el derbi entre 
Tona i Manlleu

Els manlleuencs són millors en el primer temps mentre que els 
tonencs ho són a la segona part per repartir-se els punts

Els de Santa Eulàlia regalen la primera part per acabar sumant un punt davant el Palamós

Empat del Vic Riuprimer

Vic Riuprimer 0

Soria, Abad, Puigdesens, Arnau 
(Puigdollers, min 81), Sadurní, Pujol, 
Quim, Orra (Puig, min 70), Collell 
(Curós, min 61), Isern i Aleix (Soler, 
min 61).

Palamós 0

Mamadou, Sergio, David Cano, 
Ayoub, Pla, Espuña, Guillem (Callico, 
min 74), Adrià (Steve, min 74), 
Rosell, Salas (Kabir, min 74) i Pep 
Vergara.

ÀRBITRE: Alberto Hernández. T.G. al visitant Pla.

Santa Eulàlia de Riuprimer

Esteban González

El Vic Riuprimer va empatar 
a 0 amb el Palamós en un 
partit que va semblar que no 
volia guanyar fins a mitjans 
de la segona part, quan van 
arribar els canvis.

A la primera part, el domi-
ni del joc va ser altern i es va 
centrar molt en el mig del 
camp, sense cap ocasió de gol 
ja que cap dels dos equips va 
trepitjar l’àrea del seu rival 
en cap moment.

A la represa, el partit va 
continuar igual fins que van 
arribar els primers canvis. 
Amb ells, el Vic Riuprimer va 
comença a controlar el joc i 

va arribar a l’àrea rival creant 
perill. A mida que s’anaven 
fent canvis, arribaven més 
ocasions, amb rematades 
de tot tipus per fer lluir el 
porter visitant. Els que més 
ho van provar van ser Pujol, 
Puig i Aleix, però no van 
tenir la sort de cara i no van 
aconseguir perforar la porte-
ria rival. El Palamós, veient-
se inferior en el camp, també 
va fer canvis al seu equip i 
va començar a generar perill 
sobre la porteria de Soria, 
que va haver de fer grans 
vols de pal a pal per evitar el 
gol visitant i una altra ocasió 
que va treure la defensa local 
sobre la línia per evitar la 
victòria visitant.
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Aleix Puigdesens intenta marxar d’un jugador del Palamós

PRIMERA CATALANA. 
SUBGRUP 1A

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rTona ....................... 15 9 3 3 30 17 30
 2.- Lloret ..........................15 6 8 1 30 17 26
 3.- L’Escala .......................15 7 4 4 29 16 25
 4.- Manlleu ................... 15 7 4 4 22 21 25
 5.- Bescanó .......................15 7 3 5 22 13 24
 6.- Llagostera B ...............14 7 1 6 20 21 22
 7.- Vic ............................ 14 4 7 3 23 13 19
 8.- qPalamós ....................15 4 5 6 16 16 17
 9.- qVic Riuprimer ....... 15 3 4 8 14 24 13
 10.- qLa Jonquera ..............15 0 1 14 5 53 1

PORTERS

Genís (Taradell) 0,9

Boix (Centelles) 1

Cañero (Pradenc) 1,1

Eloy (Voltregà) 1,1

Faja (Sant Vicenç) 1,3

Jaume (Abadessenc) 1,5

Dani (Moià) 1,5

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Manzano (Vic) 0

Soria (Vic Riuprimer) 0,6

Carles (Tona) 1

Ivan (Manlleu) 1,4

SEGONA CATALANA

Portet (St. Julià) 1

Torrejón (Torelló) 1,1

Erra (Gurb) 1,2

Enciso (OAR Vic) 2

Àlex (Camprodon) 3,1

TERCERA CATALANA

Eloi Moral (Moià) 8

Andy (Pradenc) 8

Coronado (Seva) 8

Rosales (Tona B) 8

Àlex (Abadessenc) 7

Lorenzo (Centelles) 7

Vila (Taradell) 7

Abel (Tona B) 7

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Ale (Tona) 12

Campayo (Manlleu) 7

Balagué (Vic) 4

Puig (Vic Riuprimer) 3

SEGONA CATALANA

Fredi (Torelló) 5

Javi (Sant Julià) 4

Abde (Camprodon) 3

Tino (Gurb) 2

Parareda (OAR Vic) 2

TERCERA CATALANA
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Pol Coll, autor del primer gol del partit, lluita la pilota amb Ot Bofill en una acció del primer temps

çar Campayo es plantava 
davant de Carles però la seva 
vaselina marxava massa alta. 
Abde va començar a agafar 
protagonisme per la banda 
dreta marxant dels seus 
defensors en gairebé cada 
acció però no acabava de 

definir fins que en el minut 
53 l’extrem va rebre una pas-
sada entre línies i va definir 
amb una picadeta en la sorti-
da d’Ivan per igualar el mar-
cador. Just abans de l’empat, 
Martí va fallar estant sol una 
passada de la mort enviant la 

pilota per sobre el travesser.
Als vint minuts, Castro 

va estar a punt de marcar 
el segon gol local, però la 
pilota no va acabar d’agafar 
la rosca. El Tona continuava 
pressionant a la recerca de la 
victòria, mentre que el Man-
lleu no acabava de trobar una 
sortida de la pilota clara ni 
als seus davanters quan juga-
ven en llarg. 

A manca de deu minuts 
per al final, en un servei de 
córner de Nil, Abde rematava 
en la frontal de l’àrea petita 
i Campayo, en l’intent de 
refusar la pilota, es marcava 
en pròpia porteria. El Tona 
havia capgirat un marcador 
advers una vegada més però 
davant el Manlleu no va 
saber aguantar el marcador 
en els darrers minuts. Els 
visitants, al veure’s per sota, 
van tornar a fer un pas al 
davant i van tancar el Tona al 
seu camp i en el minut 88, en 
una jugada llarga en la fron-
tal, Roquet recollia la pilota 
dins de l’àrea per afusellar i 
fer l’empat a 2. En el temps 
de descompte, el Manlleu 
assetjava la porteria local i el 
Tona, en una jugada en què 
Ivan va pujar a camp contra-
ri a tancar l’última línia en 
un córner, el porter va anar 
avançant fins que va perdre 
la pilota, però Maik no va ser 
a temps de xutar a porteria 
buida ja que el van abatre a 
l’arribar al mig del camp. 

Al final, repartiment de 
punts que ho deixa tot igual.

Un punt que 
no acaba de 
satisfer a ningú

TONA

A.C.

Ricard Farrés i Manel Sala 
van coincidir que el punt 
no estava malament però 
que la victòria hauria estat 
millor. L’entrenador del 
conjunt tonenc deia que 
“en un derbi pot passar 
qualsevol cosa en qualse-
vol jugada. L’empat no es 
gens dolent perquè és un 
bon resultat, però marxem 
amb aquell regust que si 
haguéssim gestionat millor 
els últims minuts estaríem 
parlant d’un altre resultat”, 
mentre que el del man-
lleuenc volia “felicitar els 
jugadors, que ho han donat 
tot, ens han girat el marca-
dor però han lluitat fins al 
final per sumar un punt tot 
i que veníem a buscar-los 
tots tres. Al final continu-
em a dalt i és una distància 
important, però lluitarem 
fins al final com sempre ha 
fet el Manlleu”. 

Respecte al joc, Farrés 
afegia que “ells han entrat 
millor, hem hagut d’anar a 
remolc perquè no ens trobà-
vem còmodes. A la segona 
part ho hem corregit i ha 

Ricard Farrés i Manel Sala

sigut un guió diferent tro-
bant superioritat a dins on 
crèiem que els havíem de 
fer mal”. Sala deia respecte 
al futbol dels seus jugadors 
que “hi ha hagut fases que 
hem sabut controlar molt 
bé, amb opcions per marcar 
el 0-2, però a vegades el fut-
bol té aquestes coses que la 
pilota toca el pal o et vota 
malament i no entra”.

El Lloret-Vic acaba amb empat i amb agressions després del partit

L’àrbitre espatlla un bon partit

ra gairebé normal perquè els 
dos equips es van dedicar a 
jugar. Al minut 43, va arribar 
el gol local quan Bautista va 
aprofitar una errada vigatana 
per servir a Marc Vilà.

A la segona part l’especta-
cle es va ressentir de les deci-
sions arbitrals. Els minuts 
passaven sense novetat al 

marcador i arribaven els 
nervis. Raúl Garcia va veure 
la segona targeta groga al 
minut  53, el col·legiat va 
encertar aquesta vegada, la 
que estava mal ensenyada 
era la que va veure el jugador 
a la primera part. Jugant amb 
superioritat, el Lloret ho va 
intentar, va tenir arribades 

però sense cap rematada amb 
perill entre els tres pals. A poc 
a poc, el Vic es va anar tra-
ient la pressió local de sobre 
i va començar a portar perill 
a l’àrea local. Una jugada de 
Busquets i Caballé la va aca-
bar amb la rematada Balagué, 
que igualava el marcador.

El Lloret tenia clar que 
no podia empatar el partit 
jugant amb un home més i 
els nervis van aparèixer; era 
el moment que el col·legiat 
havia d’asserenar els ànims, 
però seguint en la seva línia 
va fer tot el contrari, amb 
la diferència que llavors els 
jugadors havien acabat la 
paciència. Hi va haver de tot, 
fins i tot una agressió a un 
jugador del Vic i l’expulsió 
pertinent a l’agressor... o 
millor dit, d’un company seu 
que no havia fet res. Es va 
tornar a equivocar. Malgrat 
tot l’ocasió més clara la va 
tenir el Vic amb una remata-
da d’Orriols al travesser.

Amb el partit acabat una 
agressió de Toumani li va 
costar la targeta vermella, 
per part d’un àrbitre que no 
va tenir el dia i va espatllar 
un partit que es va acabar 
igualat. Possiblement era el 
marcador més just vist com 
van anar les coses.
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Bruno Muller intenta controlar la pilota amb l’oposició de Toumani
Lloret de Mar

Lluís de Planell

Tal com es va veure en l’ana-
da, el Lloret i el Vic són dos 
equips molt igualats que 
saben jugar a futbol, fan un 
joc amb molta pressió i, això 
sí, tant els selvatans com els 
osonencs no tenen massa 
encert per transformar el seu 
futbol en gols.

El partit de dissabte por-

tava aquest signe, era un 
bon espectacle fins que el va 
espatllar el col·legiat Mes-
trich Palau. No va afavorir 
ningú, simplement tenia 
errades constants, a favor i 
en contra d’un i l’altre. No 
feia cas als seus assistents, 
a qui va rectificar diverses 
vegades tot i que les decisi-
ons d’aquests eren correctes.

Malgrat tot la primera part 
es va desenvolupar de mane-

Lloret 1

Jordi, Aparicio, Chamizo, Marc Vila, 
Fajardo, Pau, Terradas (Bilal, min 58), 
Bautista (Amos, min 58), Toumani, 
Xavi González (Massegú min 75) i 
Pol Ros.

Vic 1

Aleix Manzano, Busquets, Raúl 
Garcia, Genís, Generó, Peque 
(Vallalta, min 58), Orriols, Caballé, 
Vilajosana (Flavio, min 58), Bruno 
(German, min 74) (Hicham, min 84), 
i Balagué (Sergio González, min 86).

ÀRBITRE: Mestrich Palau. Molt malament. Va ensenyar targeta groga als locals 
Amos, Aparicio i Bilal (2, la segona al minut 89) i als vigatans Busquets, Raúl 
Garcia (2, la segona al minut 53), Generó, Orriols i als tècnics Albert Cámara, 
Pau Jiménez i Nil Ortiz. Targeta vermella directa a Pau (min 89) i a Toumani, 
amb el partit acabat, en agredir Raúl Garcia.

GOLS: 1-0, Marc Vila, min 43 (errada defensiva del Vic que regala la pilota 
a Bautista, que serveix perquè Marc superi Manzano). 1-1, Balagué, min 79 
(jugada trenada entre Busquets i Caballé que Balagué acaba amb un xut fora de 
l’abast de Jordi).
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TORNEIG SEGONA CATALANA

Camprodon

EL 9 NOU

El Camprodon va donar la 
cara davant l’Amer en un 
partit en què arribava amb 
només un canvi i a sobre al 
poc de començar Jordi Gil 
es va lesionar i es va haver 
de fer l’únic canvi que tenia 
disponible. Tot i això, la 
primera part va ser molt 
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Uri Galceran és perseguit per un jugador de l’Amer

disputada, el Camprodon va 
jugar de tu a tu i els gols van 
anar arribant. L’Amer es va 
avançar amb una pilota llarga 
que Casas va aprofitar. Poc 
després, Abde igualava el 
marcador amb un xut en què 
la pilota va tocar els dos pals 
abans d’entrar a porteria. El 
mateix Abde feia el 2-1 des-
prés de guanyar l’esquena a 
la defensa, controlar la pilota 
i encarar el porter per batre’l.

Però poc després, Casas 
empatava de nou amb una 
gran volea. El mateix Casas 
marcava el tercer aprofitant 
un mal refús d’Àlex i Uri 
Galceran tornava a posar la 
igualtat al marcador abans 
del descans amb un gran xut 
des de fora de l’àrea que va 
entrar per l’escaire.

A la represa, l’Amer va fer 
els cinc canvis i això es va 
notar. Els minuts van comen-

çar a pesar sobre les cames 
dels camprodonins, que van 
poder avançar-se en el marca-
dor amb un xut d’Abde, però 
Jallow evitava el gol local. Ja 
a les acaballes, Cat marcava 
el quart gol visitant en una 
jugada per la banda i poc des-
prés arribava el 3-5 definitiu 
al rematar Casas una pilota 
morta dins de l’àrea acon-
seguit el seu pòquer de gols 
particular.

Camprodon 3

Àlex, Codina, Colom, López, Medi, 
Polete, Abde, Planella, Uri, Carrera i 
Gil (Busquets, min 7).

Amer 5

Jallow, Aznar, Fofana (Abel, min 59), 
Ballarín (Capdevila, min 72), Sánchez 
(Alonso, min 72), Casas, Carreras 
(Romero, min 12), Fàbrega, Cat, 
Garriga (Cabero, min 59) i De Castro.

ÀRBITRE: Lluís Bramon. T.G. als 
locals Polete i Planella i al visitant 
Fàbrega.

GOLS: 0-1, Casas, min 13 (aprofita 
una pilota llarga per batre el porter); 
1-1, Abde, min 18 (xut que toca els 
dos pals abans d’entrar a porteria); 
2-1, Abde, min 27 (guanya l’esquena a 
la defensa i bat el porter); 2-2, Casas, 
min 33 (de volea); 2-3, Casas, min 37 
(aprofita una pilota morta dins de 
l’àrea); 3-3, Uri, min 42 (gran xut que 
entra per l’escaire); 3-4, Cat, min 78 
(canonada al primer pal); 3-5, Casas, 
min 84 (recull una pilota morta).

Els camprodonins arriben molt justos d’efectius però fan una gran primera part

El Camprodon planta cara a l’Amer

L’OAR Vic mostra la seva 
millor versió tot i la derrota
OAR Vic 0

Enciso (Montero, min 46), Cabrera 
(Wellington, min 73), Preseguer, 
Colomo (Arumí, min 81), Vila, Tort, 
Parareda, Subirana, Domínguez 
(Sánchez, min 64), Serra i López 
(Puntí, min 7).

Calaf 1

Planell, Coletas, Oulhaj, Marsiñach, 
Torres (López, min 46), Pallarès, Jato 
(Junyet, min 64), Puigpelat, Busquet, 
Mercadal (Villa, min 83) i Nahal 
(Montalban, min 69).

ÀRBITRE: Ricard Vidal. T.G. al local Cabrera i als visitants Coletas i Nahal.

GOLS: 0-1, Torres, min 36 (de penal).

Vic

EL 9 NOU

L’OAR Vic va jugar l’últim 
partit del Torneig de Segona 
Catalana davant el Calaf, un 
equip que encara té opcions 
per passar a la fase final, 
fent el seu millor partit de la 
temporada tot i perdre per la 
mínima. 

Els vigatans van fer una 
gran primera part, mostrant 
la seva millor versió de la 
temporada davant un rival 
que es jugava molt. Passada 
la mitja hora, amb un penal 
molt dubtós va arribar el que 
seria l’únic gol del partit. 

A la represa, l’OAR va 
mantenir la intensitat i va 
crear perill, sobretot a pilota 
aturada. Les millors ocasions 
van ser una rematada de Ser-
ra a centre de Subirana, una 
rematada clara que va marxar 
per sobre el travesser i una 
ocasió que el porter va treure 
sobre la línia i que els locals 
van reclamar com a gol. El 
Calaf va jugar més a la contra 
i va disposar d’alguna ocasió 
per marcar el segon i sen-
tenciar el partit, però l’OAR 
va aguantar i va arribar viu 
fins al final però sense poder 
marcar el gol que hauria 
suposat l’empat.

El Sant Julià, amb moltes 
baixes, perd davant el Sallent 
Sant Julià 1

Portet, Erra, Gerard Torrents 
(Banderas, min 46), Kiko, Godayol, 
Vila (Arboix, min 52), Pérez (Puig, 
min 82), Oller, Zacaria (Molina, min 
65), Nil Torrents i Fernández (Riera, 
min 82).

Sallent 3

Puigoriol (Besora, min 46), Márquez 
(Llimargas, min 70), Noguera, 
Enrique, Eric (Shakro, min 65), 
Charneco (Arenas, min 62), Romero, 
Moreno, Garrido, Freire i Boltor 
(Torres, min 52).

ÀRBITRE: Gerard Justo. T.G. als locals Vila i Erra i als visitants Torres i Arenas.

GOLS: 0-1, Charneco, min 21 (roba en la sortida de la pilota del defensa i engalta 
de volea); 0-2, Freire, min 22 (agafa l’esquena de la defensa i la pica pel costat 
en la sortida del porter); 0-3, Charneco, min 60 (aprofiten un error defensiu); 
1-3, Erra, min 75 (remata al segon pal un servei de córner).

Sant Julià de Vilatorta

EL 9 NOU

El Sant Julià va disputar l’úl-
tim partit de la temporada 
amb moltes baixes i amb 
cinc jugadors del juvenil en 
la convocatòria davant el 
Sallent. El partit va començar 
amb els dos equips jugant de 
tu a tu, amb una clara ocasió 
pels locals que no van poder 
aprofitar. Qui sí va saber 
aprofitar les seves van ser els 
visitants, que en tres minuts 
van marcar dos gols per gaire-
bé deixar el partit sentenciat. 

Amb el 0-2, el partit va entrar 
en un tram que no va passar 
res sobre el terreny de joc. A 
la represa, es va poder veure 
el partit típic de final de tem-
porada en què cap dels dos 
equips ja no es jugaven res. 
El partit tenia molta calma 
i al quart d’hora va arribar 
el tercer gol visitant en una 
badada defensiva local. A 
quinze minuts del final, Erra 
marcava el gol de l’honor pel 
Sant Julià, que va intentar 
fins al final marcar el gol que 
els fiqués de nou en el partit 
però sense encert.

La final del 
Torneig Segona 
Catalana, a Vic 

Vic El Municipal de Vic serà 
l’escenari que acollirà la Fase 
Final del Torneig de Segona 
Catalana de la temporada 
20/21. El torneig, que està 
a punt d’arribar al final de 
la primera fase en tots els 
grups tot i que encara queda 
una jornada a disputar en 
algun d’ells, es jugarà el ter-
cer cap de setmana de juny 
amb els partits de semifinals 
el divendres dia 18 i la final 
el diumenge 20. Que aquesta 
fase final es jugui a Vic és 
una iniciativa conjunta entre 
la Federació Catalana de Fut-
bol i la Unió Esportiva Vic.

TORNEIG SEGONA CATALANA. 
GRUP 1

Camprodon, 3 - Amer, 5
Porqueres, 2 - EF Bosc de Tosca, 2
Comacros, 1 - Besalú, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Porqueres .....................9 6 3 0 17 6 21
 2.- Amer .............................8 5 1 2 15 11 16
 3.- EF Bosc de Tosca .........8 4 2 2 19 11 14
 4.- Comacros ......................8 4 0 4 13 14 12
 5.- Besalú ...........................8 2 0 6 9 16 6
 6.- Camprodon ................ 7 0 0 7 7 22 0

GRUP 9

OAR Vic, 0 - Calaf, 1
St. Julià, 1 - Sallent, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Pirinaica .......................6 4 2 0 11 4 14
 2.- Calaf ..............................6 4 1 1 14 10 13
 3.- Sallent ...........................7 3 3 1 13 6 12
 4.- St. Julià ...................... 7 3 2 2 9 8 11
 5.- Joanenc .........................7 2 2 3 13 10 8
 6.- Torelló ....................... 7 2 2 3 12 13 8
 7.- Gurb ........................... 7 1 2 4 7 12 5
 8.- OAR Vic ..................... 7 1 0 6 4 20 3

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

Divendres, 21.00 i 23.00h
Presenta: Natàlia Peix

Entrevistes pausades 
i en profunditat
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Torna el 
torneig F5  
de Taradell 

Taradell

EL 9 NOU

El torneig d’estiu de fut-
bol 5 de Taradell celebrarà 
enguany la seva 36a edició 
amb la incorporació d’una 
categoria femenina com a 
novetat principal. Després 
de l’aturada de l’any passat a 
causa de la pandèmia, el tor-
neig tornarà aquest estiu, del 
30 de juny al 31 de juliol, al 
Camp Municipal de la Rou-
reda. A les cinc categories 
de futbol base ja existents 
(Prebenjamí, Benjamí, Aleví, 
Infantil i Cadet) s’hi sumarà 
en aquesta edició la categoria 
Femení Júnior, oberta a juga-
dores nascudes entre el 2006 
i el 2010, sempre que s’hi ins-
criguin més de set equips. 

Les inscripcions al torneig 
s’obriran el proper dimarts 
1 de juny i estaran obertes 
fins al 13 de juny. A l’última 
edició, l’any 2019, van par-
ticipar-hi 121 equips i 1.022 
jugadors.

PREFERENT FEMENÍ i JUVENIL NACIONAL

El futbol 
aficionat, 
contra la FCF 

Barcelona 

EL 9 NOU

L’Associació de Clubs de Fut-
bol Aficionat de Catalunya 
(ACFAC) s’ha presentat com 
a acusació popular en les 
causes obertes per la fiscalia 
pels presumptes delictes de 
corrupció dins la Federació 
Catalana de Futbol. Segons 
expressa l’ACFAC en una 
nota de premsa, l’associació 
“s’ha vist obligada a actuar 
per combatre les injustícies i 
la corrupció que pugui exis-
tir en el futbol català” amb 
l’objectiu de “vetllar per l’èti-
ca, la transparència i el bon 
govern dels seus organismes 
competents”. L’ACFAC es 
va presentar oficialment el 
passat 6 de maig i representa 
els interessos de més de 100 
clubs de futbol amateur d’ar-
reu de Catalunya. Joaquim 
Carandell, de la UE Tona, és 
un dels vicepresidents de la 
seva junta directiva.

derrota, els groc-i-vermells 
finalitzen la competició en 
tercer lloc amb 26 punts 
mentre que el Prat ha aca-
bat cinquè amb 22. Aquest 
va ser el darrer partit per a 
diversos juvenils que acaben 
la seva etapa. Alguns d’ells 
el curs vinent faran al salt al 
primer equip. 

D’altra banda, el Manlleu 
femení continua en una 
mala dinàmica a Preferent 
i aquest cap de setmana va 
tornar a perdre. Ho va fer 
al camp del Llerona per 4 a 
2 en un partit amb tres gols 
molt matiners. En els pri-
mers minuts les del Vallès ja 
havien marcat dos gols. Ona 

Verdès va poder retallar la 
diferència en el minut 9, 
però a la mitja hora de joc 
el Llerona va fer el tercer. 
Abans del descans, Ona 
Rodríguez feia el 3 a 2. A la 
represa el Manlleu va inten-
tar la igualada i quan més a 
prop ho tenia va arribar la 
sentència. 
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El Juvenil del 
Manlleu acaba la 
temporada amb una 
derrota

Manlleu Amb els deures de la 
permanència fets, el Manlleu 
Juvenil ha abaixat el ritme en 
els dos últims partits i aquest 
dissabte va tornar a perdre en 
el darrer partit del curs. Ho va 
fer contra el Prat per 3 a 4 en 
un partit molt intens i igualat. 
Els manlleuencs van comen-
çar marcant amb un gol de 
Quer però el conjunt visitant, 
amb dos gols, es va avançar (1-
2). Abans del descans, Llobet 
feia el 2 a 2. A la represa, el 
Prat va tornar a marcar just 
començar i Candelo posava 
el 3 a 3 en el minut 53. Els 
dos conjunts van buscar el 
desempat però no va ser fins 
al minut 73 quan els visitants 
van fer el 3 a 4 definitiu. 
Abans de finalitzar el partit, 
el Manlleu va disposar d’un 
parell d’accions clares per 
marcar, però el resultat no 
es va moure. Amb aquesta 

estat una experiència molt 
especial”, afirmava Àlex 
Espinosa, un dels jugadors, 
a la seva arribada a l’ae-
roport després d’aquesta 
setmana a Suècia. Barcelona 
PRO Soccer té com a objec-
tiu promoure l’excel·lència 
en la formació de jugadors 

d’alta qualitat per a equips 
professionals. A través dels 
entrenadors, dissenya, orga-
nitza i gestiona acadèmies 
de futbol en països de tot 
el món, així com programes 
de residència a tot l’Estat. 
Una d’aquestes residències 
la té a Vic, concretament 

al Seminari, on diversos 
jugadors internacionals 
viuen i estudien però tam-
bé segueixen un exhaustiu 
programa d’alt rendiment 
esportiu. Aquests jugadors 
també participen a la Lliga 
Preferent Juvenil amb la 
Fundació Esportiva Vic. 

Quatre jugadors del 
BCN PRO Soccer 
viatgen a Suècia per 
entrenar al DIF

Vic Chouidab Adab (Marroc), 
Lucas Singletary (USA), Àlex 
Espinosa (Dubai) i Nana Addu 
(Manlleu) són quatre dels 
jugadors que el Barcelona 
PRO Soccer té a Osona i que 
la setmana passada van viatjar 
a Suècia per entrenar durant 
una setmana amb l’equip que 
lidera la lliga sueca, el Djur-
gårdens IF Fotboll (DIF). 

D’aquesta manera, durant 
quatre dies van poder compar-
tir entrenaments i conviure 
amb un club de primer nivell, 
amb la  seva forma d’entendre 
el joc i la preparació dels fut-
bolistes. Els jugadors del BCN 
PRO Soccer van completar 
dos entrenaments diaris amb 
el club suec. Una experièn-
cia molt enriquidora que els 
jugadors valoraven de forma 
molt positiva: “La intensitat, 
els camps, la gent, els entre-
nadors i els companys... ha 

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

Espai d’actualitat
esportiva d’Osona
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El Santa Eugènia 
millora a la segona 
part per guanyar

Campdevànol 1

Sellas, Montón, Sánchez, Viñas, 
Alcalde (Omar, min 68), Potxi 
(Ferran, min 60), Marcé, Maideu, 
Adriel, Munell i Oriol Pérez 
(Cristian, min 46).

Fontcoberta 1

Dilbert, Sucarrats, Pujolràs, 
Rodríguez (Alsina, min 46), Cámara, 
Ruvirola, Hipólito (Konteh, min 68), 
Casas, Kuhn, Bayot i Pau (Eduard, 
min 82).

ÀRBITRE: Adrià Ballesteros.

GOLS: 1-0, Marcé, min 32 (remata 
dins de l’àrea petita); 1-1, Ruvirola, 
min 74 (de falta directa).

El Campdevànol 
empata amb el 
Fontcoberta

Moià 0

Martínez, Bermudo, Nortes, Bakary, 
Jan Moral, Bilaly, Eloi Moral, Eloi 
Colomé, Díaz (Hurtado, min, 76), 
Coca (Montes, min. 76) i Roca.

Llorençà 2

Zamouri, González, Arroyos, Brian, 
Molina (Oliveras, min 67), Del Valle 
(Wenceslao, min. 76), Ambrós, 
Saavedra (Iñaki Egaña, min. 45), 
Masaguer (Joan Egaña, min 45), 
Romoleroux i Daví (Araneta, min. 
70).

ÀRBITRE: Vivet Vilaró.

GOLS: 0-1, Romoleroux, min 22 
(marca a plaer, però en un clar fora de 
joc no xiulat per l’àrbitre); 0-2, Brian, 
min 35 (xut molt ajustat al pal, enmig 
d’una munió de jugadors).

La victòria del Pradenc, amb un gol de falta, el situa en primera posició        
i deixa el Tona B fora de les opcions per lluitar pel títol de Lliga a Tercera

Tres punts de falta
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El capità del Pradenc, Gerard Codina, va ser l’autor de l’únic gol del partit El tonenc Mendo, lluitant amb Vidal, va estar a punt de marcar a l’inici de la segona part amb un llançament que va tocar el travesser

Sant Vicenç 3

Faja, Martí, Álvarez, Biel, Arnau, 
Ernest, Piella, Genís (Makan, min 
54), Joan C. (Donato, min 73), Oliva 
(Panavera, min 89) i Mateu C.

Aiguafreda 2

Arnau, Font, Aleix, Bernat, Boix, 
Bach (Cañizares, min 81), Corominas, 
Munté (Adrià, min 45), Raulet 
(Marsal, min 45), Montes i Matas 
(Adrian, min 86).

ÀRBITRE: Lahcen Naim.

GOLS: 1-0, Joan C., min 36 (remata al 
segon pal una centrada); 1-1, Bach, min 
56 (remata de cap una falta des del mig 
del camp); 1-2, Boix, min 65 (aprofita 
un error defensiu); 2-2, Makan, min 76 
(engalta un xut que entra per l’esquadra 
després de diversos rebots); 3-2, Mateu 
C., min 88 (xut al segon pal).

El Centelles goleja 
l’Olímpic en un 
partit igualat

Pradenc 1

Cañero, Pujol (Camprubí, min 71), 
Radwane, Vidal, Codina, Soler, 
Nualart (Ribera, min 71), Bou (Font, 
min 48), Martín (Pont, min 87), 
Bartrons (Casas, min 89) i Vila. 

Tona B 0

Pali, Clares, Bargalló (Carandell, min 
71), Puig, Bayés, Rosales, Mendo, 
Mas (Masramon, min 80), Mancera 
(Esturi, min 80), Cabaní (Codina, min 
80) i Pujol. 

ÀRBITRE: Eduard Garrido. T.G. als locals Vidal, Nualart, Radwane i Martín i als 
visitants Mancera i Mendo. 

GOL: 1-0, Codina, min 15 (de falta).

Prats de Lluçanès

Laia Miralpeix

Sense fer soroll però amb 
tres victòries consecutives, 
el Tona B s’havia posicionat 
com un altre dels candidats 
a lluitar pel títol de Lliga 
del grup 5 de Tercera Cata-
lana. Davant el Pradenc s’hi 
jugava al ser o no ser en 
aquesta lluita, però els blau-
granes en van tenir prou 
amb el llançament magis-

tral d’una falta per sumar 
tres punts que no només els 

tornen a situar líders, sinó 
que deixen fora d’aquesta 

lluita el filial tonenc. “Por-
tàvem una bona ratxa de 
punts, però la sort no ens ha 
acompanyat. Sabíem que si 
guanyàvem entràvem de ple 
en la lluita, era l’últim intent 
per estar a dalt”, assenyalava 
el tècnic del Tona, Albert 
Roca. I és que si el Tona 
guanyava empatava a punts 
amb el Pradenc, però amb la 
victòria local la diferència 
entre aquests dos equips és 
de sis punts, quan queden 

Centelles 4

Boix, Angulo, Soufyane, Girbau 
(San Juan, min 83), Lorenzo, Ortega 
(Corominas, min 83), Pla, Sánchez 
(Ibáñez, min 71), Arisa (Oriol, min 
71), Ignasi i Company (Izquierdo, 
min 34).

Olímpic La Garriga 0

Almeda, Calero (Valldeneu, min 46), 
Sergi, Palet, Riu, Jordi, Margalef 
(Garcia, min 61), Marcos, Pujals, 
Escudero (Abel, min 46) i Recio.

ÀRBITRE: Carlos Ferrera.

GOLS: 1-0, Pla, min 3 (remata un 
servei de córner); 2-0, Company, 
min 27 (remata lliure de marca una 
centrada); 3-0, Lorenzo, min 39 
(guanya u contra u); 4-0, Lorenzo, 
min 72 (remata una centrada arribant 
des del darrere).

La manca de sort i d’encert 
penalitzen el Moià 

Els germans Codinach treuen 
del pou el Sant Vicenç

TERCERA CATALANA

Santa Eugènia 3

Delgado, Joan, Ismail (Balde, min 71), 
Soler, Rachyd, Muntal (Pozas, min 
83), Fabregó, Tapia (Pérez, min 71), 
Joan Tuneu, Aguilar (Adrià Tuneu, 
min 46) i Genís.

Seva 1

Arnau, Simone (Clarós, min 78), 
Jordà, Verdaguer (Morera, min 
78), Quintana, Joel, Bou (Bourass, 
min 78), Héctor, Tortadés, Manel 
(Oriol, min 70) i Coronado 
(Bouharou, min 70).

ÀRBITRE: Ramon Vilageliu. Va 
expulsar el local Peréz (min 89).

GOLS: 0-1, Coronado, min 32 (a la 
mitja volta xuta al pal llarg); 1-1, 
Genís, min 46 (remata de cap un 
centre); 2-1, Muntal, min 48 (remata 
una segona jugada en una falta 
lateral); 3-1, Adrià Tuneu, min 72 
(rep entre línies i fa una picadeta en 
la sortida del porter).

Sant Vicenç de Torelló

Josep Vilalta

Els germans Codinach van 
portar l’alegria i tranquil·litat 
a l’afició del Sant Vicenç en 
un duel de la part baixa de la 
taula. El control del partit va 
anar en tot moment a càrrec 
dels locals, que a la primera 
meitat van tenir ocasions 
per haver incrementat el seu 
compte golejador, inclòs un 
travesser. A la represa un gol 
a pilota parada i una mala 
entesa entre la defensa van 
permetre que els visitants 
es posessin per davant en el 
marcador. Els locals, tot i la 
sotragada, es van refer i van 
donar la volta al marcador en 
els minuts finals.

Moià

Joan Riera

El Moià, que encara té moltes 
baixes, va tornar a ensope-
gar. Unes mans innocents 
visitants van ser xiulades per 
l’àrbitre però Zamouri va atu-
rar el llançament de Bilaly. El 
Moià va atacar a tort i a dret, 
però sense encert ni sort. La 
primera arribada llorençana 
va acabar en gol, precedit 
d’un clar fora de joc, obviat 
per l’àrbitre. Eloi Moral es va 
topar amb el pal i poc després 
va arribar el 0-2. A partir 
d’aquí imprimien un ritme alt 
i força dur, que l’àrbitre no 
sabia ben bé com aturar. A la 
represa el Moià no va poder 
marcar de cap manera.
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Abadessenc 2

Jaume, Alcobet (Planella, min 86), 
Arxé, Mora, Ismael, Dani (Edgar, min 
65), Aleix (Ramos, min 86), Sama, 
Àlex (Argelagués, min 75), Barnada i 
Ochoteco (Cabanas, min 65).

Fornells 1

González, Linares (Feixas, min 75), 
Subirana, Amores (Àlex, min 65), 
Martínez (García, min 80), Moll 
(Valero, min 75), Frigola, Losada, 
Ródenas, Casademont i Barris.

ÀRBITRE: Pau Carreto. Va expulsar 
el local Ochoteco (2, min 89).

GOLS: 1-0, Ismael, min 27 (entra de 
segona línia i bat porter per baix); 
2-0, Alex, min 35 (rep una passada 
entrelínies i escorat marca per 
l’escaire); 2-1, Linares, min 50 (aprofita 
una pilota morta dins de l’àrea petita).
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El tonenc Mendo, lluitant amb Vidal, va estar a punt de marcar a l’inici de la segona part amb un llançament que va tocar el travesser

lina. El partit va ser més 
igualat si bé no hi va haver 
cap més ocasió clara de gol. 
En canvi, només comen-
çar la segona part, el Tona 
va estar a punt de marcar 
mitjançant Mendo amb un 
xut des dels tres quarts de 
camp que va tocar el traves-
ser. El Tona va sortir molt 
intens en el segon temps 
però li va faltar precisió en 
atac. Tenia el control de la 
pilota i es plantava a l’àrea 
rival però no aprofitava les 
accions, ja fos per les bones 
intervencions de Cañero 
però sobretot per la manca 
de punteria dels tonencs. 
El Pradenc, per la seva 
banda, aprofitava els forats 
que deixava el Tona en 
defensa per crear perill al 
contraatac, sobretot en els 
últims deu minuts i amb 
un equip visitant que arris-
cava. Les últimes accions 
del Pradenc, però, tampoc 
van acabar en gol. Seguint 
la mateixa línia del rival, 
la punteria dels davanters 
blaugrana no va ser bona, 
però malgrat tot el Pradenc 
van poder sumar tres punts 
que li permeten recuperar 
el primer lloc en una set-
mana en la qual el Voltregà 
descansava. La classificació 
continua igualada i amb sis 
punts de diferència entre 
el primer (el Pradenc) i el 
sisè (el Tona). Taradell, 
Voltregà, Centelles i Sant 
Feliu de Codines també 
entren en joc en una Lliga 
cada vegada més emocio-
nant. 

Victòria del Taradell per 
continuar en la lluita per l’ascens

Sant Feliu Codines 5

Comamala, Rodríguez (Josue, min 83), 
Vallcorba (Verdúguez, min 77), Pujol 
(Guillem, min 46), Marín (Vilardell, 
min 60), Duarte, Calvo, Castro (Palau, 
min 77), Garcia, Turon i Cunill.

Borgonyà 0

Llach, Garcia, Díaz (Moreira, min 68), 
Paz, Creus, Sadurní, Pradell (Jurado, 
min 60), Grigioni (Nil Vidal, min 60), 
López, Gálvez i Cuevas.

ÀRBITRE: Javier Muñoz.

GOLS: 1-0, Castro, min 51; 2-0, 
Castro, min 59; 3-0, Turon, min 65; 4-
0, Guillem, min 82; 5-0, Palau, min 86.

Mal segon temps 
del Borgonyà  
a Sant Feliu

Castellterçol 0

Toni, Ever, Sala, Guarch (Ramos, min 
60), Gaspar (Díaz, min 74), Ferrer, 
Font, López, Argelaguer, Serra 
(Moya, min 60) i Castro.

Manlleu B 2

Lagunas, G. Codinach, Fontserè, 
Mateu, Tordera, Telmo, Stephen 
(Aguirre, min 57), Arumí (Garcia, min 
63), Pelfort, Salvador (Anglada, min 
63) i M. Codinach (Blasi, min 77).

ÀRBITRE: Antonio González.

GOLS: 0-1, Pelfort, min 1 (aprofita un 
refús); 0-2, Fontserè, min 50 (remata 
un servei de córner).

El Manlleu B 
enfonsa més  
el Castellterçol

cinc jornades perquè finalitzi 
la Lliga.  

El gol del capità Gerard 
Codina, el quart en el seu 
compte particular de la tem-
porada, va arribar al quart 
d’hora de joc i en un llança-
ment per sobre la barrera i 
imparable per Pali, que tot 
i l’estirada no va arribar a 
tocar la pilota. “És una lliga 
que està molt igualada, per 
petits detalls guanyes un 
partit i davant el Tona B s’ha 
demostrat, per això cada vic-
tòria és molt important i la 
celebrem molt”, comentava 
l’entrenador local, Juan Fran-
cisco Flores. 

El tècnic del Pradenc des-
tacava la importància de 
l’estratègia en aquesta Lliga: 
“Molts partits es decidei-

xen per córners o faltes” i 
es lamentava d’aquests cinc 
mesos d’aturada que “han fet 
molt mal, als equips ens falta 
molt de ritme”. Tot i així, el 
Pradenc està traient molt 
rendiment dels seus gols. 

El Tona B, que havia estat 
capaç de capgirar els últims 
resultats per emportar-se’n 
la victòria, no va poder supe-
rar un Pradenc que després 
del gol de falta es va tancar 
molt bé al darrere: “Són un 
bon equip i han sabut defen-
sar el gol, teníem l’esperança 
que si marcàvem podríem 
capgirar el resultat, hem 
treballat bé i hem competit, 
però no hem estat encertats”. 

A la primera part i després 
de l’1 a 0, Bartrons va estar a 
punt de marcar en una vase-

St. Joan de les Abadesses

EL 9 NOU

L’Abadessenc va superar el 
Fornells en el duel per la 
segona posició amb una bona 
primera part creant bones 
ocasions i posant-se 2 a 0 en 
el marcador. Només comen-
çar la segona part, el Fornells 
va retallar distàncies en el 
marcador i va tenir més el 
domini de la pilota mentre 
que l’Abadessenc jugava a la 
contra per intentar senten-
ciar el partit. En els minuts 
finals, els visitants van asset-
jar la porteria de Jaume però 
el conjunt santjoaní va saber 
defensar-se bé per aconse-
guir la victòria i la segona 
posició en la classificació.

Taradell

EL 9 NOU

El Taradell va guanyar en 
l’últim minut de partit el 
Roda per mantenir-se en la 
lluita per l’ascens. Els locals 
es van poder avançar en el 
marcador als cinc minuts 
amb un penal per mans però 
Plade Puigdesens va fallar 
la pena màxima. El partit 
estava igualat i passada la 
mitja hora de joc els rodencs 
van marcar el 0-1. Poc va 
durar l’alegria als visitants, 
ja que de seguida va arribar 
l’empat. A la represa, els dos 
equips van disposar d’oca-
sions per marcar i qui ho va 
aconseguir va ser Tisora en 
l’última jugada del partit.

Taradell 2

Abel (Genís, min 75), Tusell (Molet), 
Honda, Plade Roma, Tisora, Orriols, 
Isra, Pau, Plade Puigdesens (Coma, 
min 70), Erik (Pedrón, min 65) i Vila 
(Yaser, min 80).

Roda 1

López, Vidrier, Said, M. Guix 
(Martínez, min 46), Serrat (Sousa, 
min 80), Toni (Rodríguez, min 80), 
Nico, Serrallonga (Albareda, min 57), 
Fabregó, Fabra i Bright.

ÀRBITRE: Mohamed Reda Douief.

GOLS: 0-1, Serrallonga, min 38 
(remata una pilota llarga entre 
els dos centrals); 1-1, Vila, min 42 
(remata de cap al primer pal una falta 
lateral); 2-1, Tisora, min 89 (de cap al 
primer en un servei de córner).

QUARTA CATALANA
Folgueroles i Taradell 
B continuen líders 
una setmana més

Vic El Folgueroles va sumar 
una nova victòria davant 
el Corcó per 0-3 i continua 
intractable una setmana 
més en el grup 3 de Quarta 
Catalana amb 27 punts de 
27 possibles. La Santperenca 
ocupa la segona posició amb 
16 punts després de guanyar 
0-2 el Santa Eugènia B, i el 
Calldetenes és tercer amb 14, 
al superar el Riudeperes B 
per 1-3. En el grup 4, Taradell 
B va guanyar el Gurb B per 
3 a 1 per continuar líder 
amb 21 punts. El segueix 
el Caldes de Montbui amb 
17 després de superar el 
Collsuspina per 0 a 2. El Sant 
Miquel de Balenyà és tercer 
amb 13 punts al golejar el 
Viladrau per 0-4. En el grup 
27, el Ripoll va perdre 5 a 1 
a Montagut en el partit de la 
jornada 8.

L’Abadessenc acaba patint  
per guanyar i se situa segon

Sant Feliu de Codines El 
Borgonyà va fer una bona 
primera part perdonant en 
dues ocasions i al rebre el 
primer gol l’equip es va par-
tir i el Sant Feliu ho va apro-
fitar per acabar golejant.

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

EL9NOU.CAT

TERCERA CATALANA. GRUP 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pPradenc .....................11 8 2 1 22 10 26
 2.- Taradell ......................11 8 1 2 23 10 25
 3.- Voltregà ......................11 8 0 3 24 12 24
 4.- Centelles ....................11 7 2 2 25 15 23
 5.- St. Feliu de Codines ..11 7 1 3 33 20 22
 6.- Tona B .........................12 6 2 4 24 24 20
 7.- Sta. Eugènia ...............10 5 1 4 23 21 16
 8.- Olímpic La Garriga ....10 4 3 3 12 12 15
 9.- Moià ............................11 4 2 5 19 17 14
 10.- Manlleu B ...................12 3 5 4 19 18 14
 11.- Roda de Ter ................12 4 2 6 24 30 14
 12.- St. Vicenç ....................11 3 2 6 12 15 11
 13.- Seva .............................11 3 2 6 15 24 11
 14.- Llorençà ......................11 2 2 7 19 25 8
 15.- sAiguafreda ...............12 2 2 8 23 35 8
 16.- qBorgonyà ..................11 2 2 7 12 27 8
 17.- qCastellterçol ............10 1 3 6 15 29 6

GRUP 18

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pUnió Girona .............12 8 2 2 36 14 26
 2.- Abadessenc .............. 12 7 2 3 25 19 23
 3.- Fornells .......................11 6 4 1 19 9 22
 4.- EF Garrotxa ................12 6 4 2 19 14 22
 5.- St. Privat d’en Bas .....11 6 3 2 25 12 21
 6.- Les Preses ...................12 5 6 1 24 14 21
 7.- Fontcoberta ................12 5 4 3 22 21 19
 8.- St. Ponç At. .................10 5 2 3 21 18 17
 9.- Campdevànol .......... 12 4 4 4 21 20 16
 10.- St. Roc Olot ................11 5 1 5 19 19 16
 11.- EF Gironès-Sàbat .......12 3 3 6 20 23 12
 12.- Banyoles At. ...............12 3 3 6 17 26 12
 13.- Sta. Pau .......................11 4 0 7 23 34 12
 14.- Vilablareix ..................12 2 5 5 13 21 11
 15.- St. Gregori ..................11 1 6 4 15 18 9
 16.- Les Planes...................12 2 3 7 14 26 9
 17.- qHostoles ...................12 1 4 7 13 25 7
 18.- qCellera ......................11 1 4 6 10 23 7

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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Les Masies de Voltregà

EL 9 NOU

Els revolts de la carretera 
BV-4608 van viure diumenge 
una nova edició de la Puja-
da a la Trona, que enguany 
celebrava la setzena edició. 
Francesc Munné va ser el 
clar dominador en categoria 
de Velocitat, mentre que 
Joaquim Alsina i Joan Arge-
mí van ocupar la primera 
posició en les modalitats de 
Regularitat Sport i Regulari-
tat Súper Sport, respectiva-
ment.

La XVI Pujada a la Trona 
va començar amb les prime-
res pujades d’entrenament 
perquè els 92 pilots parti-
cipants poguessin prendre 
mides dels 5,7 quilòmetres 
de recorregut de la cursa, 
entre els punts quilomètrics 
13 i 7 de la mítica carretera 
osonenca. 

El pilot Francesc Munné, 
amb el seu Demon Car, ja va 
començar a demostrar un 
bon ritme en els entrena-
ments, un domini que es va 
fer palès en les dues pujades 
definitives. En la primera 
passada de la cursa, Munné 
va marcar el millor temps 
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per davant de Jaime Guitart 
(Demon Car), que va trigar 
3,8 segons més a recórrer el 
tram. Ramon Plaus (Silver 
Car) va fer el tercer millor 
temps, a 7,2 segons del pri-
mer.

La segona pujada de cursa 
va arrencar amb el mateix 
guió i Munné va aprofitar el 

coixí sobre els seus persegui-
dors per no fallar i emportar-
se la primera plaça, amb 1,6 
segons de marge davant de 
Guitart i 2,7 segons sobre 
Plaus. Edgar Montellà (Silver 
Car) i Joan Salvans (Porsche 
GT3) van ser quart i cinquè. 
La prova, que va comptar 
amb 66 pilots, és puntu-

able per al Campionat de 
Catalunya de muntanya.

A les categories de Regula-
ritat, grans noms de l’especi-
alitat es van citar a la Trona 
per aconseguir unes prime-
res posicions molt disputa-
des. En Regularitat Sport, 
22 pilots van prendre part 
d’una cursa que va guanyar 

El guanyador de la prova, Francesc Munné, durant una de les pujades

Sant Pere de Torelló

EL 9 NOU

Més d’un centenar de ciclis-
tes van tenir el santuari de 
Bellmunt al punt de mira 
aquest dissabte en la primera 
edició de la Crono Bellmunt, 
una exigent cronoescalada al 
punt més alt de Sant Pere de 
Torelló. Els participants van 
fer front a un recorregut de 
7,6 quilòmetres i 660 metres 
de desnivell positiu, des de 
la urbanització de la Riera 
fins al cim de la serra de 
Bellmunt. 

Malgrat l’amenaça de 
pluja, el bon temps es va 
obrir camí i va permetre als 
participants gaudir d’una 
tarda d’esforç i ambient fes-
tiu, especialment als últims 
revolts, on es va reunir bona 
part del públic assistent, 
i també a la Riera, que va 
acollir tant l’inici de la cursa 
com el lliurament de premis.

Cada trenta segons, un 
nou ciclista s’aventurava a 
l’ascens per intentar fer el 

millor temps i pujar al podi 
d’una de les dues modalitats 
de cursa: la cronoescalada 
general i l’esprint, que tenia 
en compte el millor temps 
en l’arribada al Pedronet, al 
quilòmetre 4,3. En categoria 
masculina, Tristan Cardew 
va ser el més ràpid en les 
dues modalitats masculines 
amb un temps total de 24 

minuts i 26 segons (12min 
i 28s en el tram esprint), 
seguit de Joan Ruvireta. 
El tercer lloc del podi en la 
general va ser per a Àlex 
Jiménez, mentre que en la 
versió curta el tercer millor 
classificat va ser el pilot de 
motociclisme Aleix Esparga-
ró. En categoria femenina, 
Alba Xandri va ser la més 

ràpida, amb un total de 31 
minuts i 25 segons (esprint: 
16min i 8s), seguida de Tina 
Castanyer. Manuela Vilaseca 
es va fer amb la tercera posi-
ció a la general, mentre que 
Lali Masriera va pujar al podi 
en esprint. Els guanyadors es 
van emportar un lot de pro-
ductes locals, un mallot i un 
ram de pastanagues.

Per Àxel Pérez, responsa-
ble de les activitats ciclistes 
del Centre Excursionista 
Torelló, entitat organitza-
dora de la cursa juntament 
amb el Centre Excursionista 
Serragrenyada, “la valoració 
dels participants ha estat 
molt positiva i ha sortit tot 
rodó, així que de ben segur 
que tindrà continuïtat”.

Els guanyadors de la nova cursa, en ple ascens al santuari
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Una estrena exitosa
Tristan Cardew i Alba Xandri estrenen el palmarès de la Crono Bellmunt, una nova cronoescalada ciclista

Pujada mítica a la Trona
Francesc Munné (Demon Car) s’emporta la XVI Pujada a la Trona en categoria de Velocitat

Joaquim Alsina (Autobianchi 
A112 Abarth) amb un resul-
tat final de 8,8 punts. El pilot 
va pujar al graó més alt del 
podi i va poder sumar-se així 
a la celebració del 50è aniver-
sari de l’Escuderia Costa Bra-
va, equip que va rebre durant 
el lliurament de premis una 
placa commemorativa per 
tots aquests anys d’activitat 
ininterrompuda. Els rivals 
d’Alsina no li ho van posar 
fàcil, ja que Josep Garcia 
(Porsche 911 SC), amb 9,1 
punts, i Carles Miró (Porsche 
911 SC), amb 10,1 punts, van 
pressionar-lo durant tota la 
prova per acabar ocupant, 
respectivament, la segona i la 
tercera plaça.

En Regularitat Súper 
Sport, competició amb nou 
participants, el domini de la 
cursa va ser per a Joan Arge-
mí (Alpine A-310), que va 
obtenir 29,8 punts i va repe-
tir la victòria aconseguida en 
l’anterior edició de la prova, 
l’any 2019. En segona posi-
ció va quedar Jordi Muniesa 
(VW Golf GTI MK2), amb 
un total de 34,1 punts, i ter-
cer va ser José Luis Moreno 
(BMW E30 320i), amb 40,4 
punts.
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Estella-Lizarra (Navarra)

EL 9 NOU

La primera prova de la 
Copa Espanya de trial es va 
disputar aquest diumenge 
amb presència osonenca. El 
vigatà Martí Riera (UC Vic) 
es va imposar amb autoritat 
sumant un total de 480 punts 
dels 500 possibles i es va con-
vertir així en el primer líder 
de la Copa Espanya Júnior.

En el cas de les proves 
reina, Eloi Palau (UC Vic), 
tot i marcar la segona millor 
puntuació a la prova classifi-
catòria d’Elit masculí, només 
va poder ser quart a la prova 
final, mentre que Alba Riera 
(UC Vic), que a la Copa Espa-
nya se li permet disputar 

la categoria Elit femení, va 
obtenir una meritòria segona 
posició només superada per 
la vigent campiona, la madri-
lenya Vera Barón.

A la cita navarresa que 
inaugurava la Copa Espanya 
d’enguany, va destacar tam-
bé el bon resultat de Martí 
Rusiñol (UC Lluçanès) a la 
categoria de Cadet. Després 
de patir dues fortes caigudes 
va poder recuperar punts a 
les zones restants que li van 
permetre finalitzar en terce-
ra posició.

El millor resultat pels 
osonencs en Infantil i Aleví 
va ser per a Marc Juvanteny 
(UC Vic) i Adrià del Rio (UC 
Vic), amb una novena i una 
vuitena posició, respectiva-
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ment. Entre els més petits, 
David López (CT ST Pere 
de Torelló) va obtenir la 
tercera posició en Promeses, 
mentre que Jan Valverde 
(CT ST Pere de Torelló) en 

Principiants es va quedar a 
les portes del podi havent de 
conformar-se amb una quar-
ta posició.

La Copa Espanya continu-
arà a Guadix de la Sierra el 

proper 12 de juny i tres pro-
ves més tindran lloc a partir 
del setembre, Cartagena el 
dia 25 de setembre, Cambrils 
el dia 10 d’octubre i Mazar-
rón el dia 24 d’octubre.

Resultats i classificacions 

Bàsquet

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

St. Narcís, 69 - CB Vic UVic, 60
Salt, 61 - Ceset, 56

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Ceset .................................5 3 2 341 312 8
 2.- CB Vic-UVic 2 ................ 5 3 2 326 324 8
 3.- St. Narcís ..........................5 2 3 308 325 7
 4.- Salt ....................................5 2 3 296 310 7

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Santpedor, 61 - Tona, 59

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 .........................3 2 1 191 185 5
 4.- Tona ............................... 3 0 3 187 197 3

TERCERA CATALANA. GRUP 10A

Guíxols, 95 - Tona B, 47
Palafolls, 57 - CB Vic-UVic 3, 81

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Calella ...............................6 6 0 501 343 12
 2.- CB Vic-UVic 3 ................ 5 5 0 390 290 10
 3.- Guíxols ..............................7 3 4 485 471 10
 4.- Tona B ............................ 5 0 5 273 415 5
 5.- Palafolls ............................5 0 5 297 427 5

SOTS-25 A. GRUP 3A

Vilatorrada, 53 - St. Pere, 52
Roda, 49 - St. Jordi, 69

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Pere..............................7 6 1 433 378 13
 2.- Vilatorrada .......................6 5 1 374 310 11
 3.- St. Jordi .............................7 4 3 480 455 11
 4.- Esparreguera ....................5 4 1 373 267 9
 5.- Roda ............................... 7 0 7 316 496 7
 6.- Puig-reig ...........................6 0 6 313 383 6

SOTS-25 B. GRUP 4A

Manlleu, 53 - L’Ametlla, 62
Canovelles, 68  - Tona, 28

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- L’Ametlla ..........................7 5 2 409 326 12
 2.- Canovelles ........................6 4 2 407 288 10
 3.- St. Nicolau ........................5 5 0 353 212 10
 4.- Manlleu ......................... 7 3 4 437 452 10
 5.- Parets ................................6 2 4 320 370 8
 6.- Tona ............................... 7 0 7 280 558 7

SOTS-21 NIVELL A1. GRUP 1B

Les Franqueses, 61 - Tona, 43
Montgat, 71 - Caldes, 70

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Caldes ...............................7 6 1 473 309 13
 2.- Minguella .........................6 3 3 298 292 9
 3.- Montgat ............................5 3 2 297 267 8
 4.- Les Franqueses ................5 2 3 258 320 7
 5.- Tona ............................... 5 0 5 192 330 5

SOTS-21 NIVELL B. GRUP 3

Mas de St. Lleï, 59 - CB Vic-UVic , 80
Teia, 64 - St. Cugat, 60

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- CB Vic-UVic  .................. 7 5 2 418 362 12
 2.- Teia ...................................5 5 0 329 284 10
 3.- Gramenet..........................6 2 4 299 325 8
 4.- Mas de St. Lleï .................5 2 3 295 335 7
 5.- St. Cugat ...........................5 0 5 229 264 5

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1A

Fontajau, 52 - Femení Osona, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cassanenc .........................6 6 0 397 269 12
 2.- Femení Osona ............... 7 2 5 391 418 9
 3.- Argentona ........................4 3 1 217 194 7
 4.- Fontajau............................5 1 4 210 311 6
 5.- GEiEG Unigirona .............4 1 3 212 235 5

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 3B

Vilassar de Dalt, 46 - Granollers 2, 37
Tona, 60 - Neus, 57

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vilassar de Dalt ...............7 5 2 388 324 12
 2.- Granollers 2......................6 5 1 320 237 11
 3.- Neus ..................................7 3 4 328 372 10
 4.- Premià ..............................6 3 3 315 345 9
 5.- Tona ............................... 7 2 5 372 416 9
 6.- Mataró B ...........................5 1 4 238 267 6

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 1B

Parets-Roda, sr.
Les Franqueses, 49 - St. Celoni, 62

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Celoni ..........................7 5 2 413 356 12
 2.- Canovelles ........................6 4 2 296 266 10
 3.- Parets ................................5 4 1 267 240 9
 4.- Les Franqueses ................7 2 5 344 351 9
 5.- Manlleu ......................... 5 2 3 271 292 7
 6.- Roda ............................... 6 1 5 279 365 7

FEMENÍ SOTS 25. GRUP 4B

Femení Osona C-Canet, ajornat
Bufalà, 55 - Lliçà de Vall, 53
Montgat, 46 - Gramenent, 58

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Gramenet..........................7 7 0 457 267 14
 2.- Montgat ............................7 5 2 455 337 12
 3.- Canet .................................7 3 4 340 390 10
 4.- Lliçà de Vall......................7 2 5 347 368 9
 5.- Bufalà ................................7 1 6 283 493 8
 6.- Femení Osona C ............ 5 2 3 255 282 7

Futbol

QUARTA CATALANA. GRUP 3

Sta. Eugènia B, 0 - Santperenca, 2
Corcó, 0 - Folgueroles, 3
Cantonigròs, 5 - Vic Riuprimer B, 1
Torelló B, 0 - Vinyoles, 0
Riudeperes B, 1 - Calldetenes, 3
Descansa: Voltregà B, La Gleva

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFolgueroles ................9 9 0 0 29 4 27
 2.- Santperenca .................8 5 1 2 17 12 16
 3.- Calldetenes ..................8 4 2 2 16 12 14
 4.- Voltregà B.....................8 3 4 1 20 14 13
 5.- Vinyoles ........................9 3 4 2 11 12 13
 6.- Cantonigròs .................9 3 2 4 20 22 11
 7.- Torelló B .......................9 3 2 4 19 21 11
 8.- Sta. Eugènia B ..............8 3 1 4 10 13 10
 9.- Corcó .............................9 3 1 5 16 21 10
 10.- Vic Riuprimer B...........8 2 1 5 9 17 7
 11.- La Gleva ........................8 1 1 6 12 20 4
 12.- Riudeperes B ................7 0 3 4 7 18 3

GRUP 4

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTaradell B ...................8 7 0 1 30 16 21
 2.- Caldes Montbui C .......7 5 2 0 15 6 17
 3.- St. Miquel Balenyà ......6 4 1 1 17 5 13
 4.- Gurb B ...........................8 4 1 3 19 17 13
 5.- Riudeperes ...................7 3 1 3 18 17 10
 6.- OAR Vic B.....................6 3 0 3 18 14 9
 7.- Figaró ............................7 2 1 4 13 14 7
 8.- St. Julià B ......................6 2 1 3 10 13 7
 9.- Collsuspina ..................7 2 0 5 12 22 6
 10.- Ol. La Garriga B ...........6 1 1 4 8 12 4
 11.- Viladrau ........................8 1 0 7 10 34 3

JUVENIL LLIGA NACIONAL. 
SEGONA FASE. GRUP D

UB Jabac Terrassa B, 0 - La Floresta, 1
Mercantil, 0 - Gim. Tarragona B, 3
Espanyol, 7 - Sants, 0
Grama, 5 - Vilaseca, 0
Manlleu, 3 - Prat, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Espanyol .......................5 5 0 0 20 2 15
 2.- Grama ...........................5 4 0 1 16 4 12
 3.- Manlleu ..................... 5 3 0 2 14 10 9
 4.- La Floresta....................5 3 0 2 7 7 9
 5.- Prat ................................5 3 0 2 8 12 9
 6.- Mercantil ......................5 2 0 3 6 9 6
 7.- UB Jabac Terrassa B ....5 1 1 3 2 6 4
 8.- Vilaseca ........................5 1 1 3 5 11 4
 9.- Gim. Tarragona B ........5 1 0 4 5 12 3
 10.- Sants .............................5 1 0 4 6 16 3

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGranollers C ...............9 8 1 0 24 10 25
 2.- Les Franqueses ............9 7 1 1 29 11 22
 3.- Parets B .........................9 6 0 3 40 15 18
 4.- Caldes Montbui ...........9 5 1 3 25 21 16
 5.- Cardedeu ......................7 4 2 1 14 5 14
 6.- Vic Riuprimer B ...... 10 4 1 5 19 19 13
 7.- Voltregà ..................... 8 4 1 3 18 19 13
 8.- Unif. Sta. Perpètua......8 4 0 4 17 22 12
 9.- Ol. La Garriga...............9 3 1 5 20 17 10
 10.- Torelló ....................... 7 3 1 3 16 13 10
 11.- Canovelles ....................8 3 1 4 14 17 10
 12.- qOl. Can Fatjo ..............7 3 0 4 15 20 9
 13.- qFUE Vic .................... 8 3 0 5 12 22 9
 14.- qLliçà d’Amunt ............9 0 1 8 7 30 1
 15.- qLlerona .......................9 0 1 8 6 35 1

GRUP 13

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFUE Olot ....................8 7 1 0 25 10 22
 2.- EF Bosc de Tosca .......10 6 2 2 25 16 20
 3.- Begur ............................9 6 1 2 24 14 19
 4.- L’Escala .........................9 6 1 2 19 9 19

 5.- Peralada ........................8 6 0 2 31 13 18
 6.- Roses ...........................10 4 3 3 16 12 15
 7.- Figueres C ....................8 4 1 3 13 12 13
 8.- Bisbalenc At. ................8 3 2 3 21 18 11
 9.- Vall del Ter ................ 9 2 5 2 16 14 11
 10.- Banyoles At. .................9 3 1 5 13 20 10
 11.- Celrà ..............................9 2 1 6 15 29 7
 12.- qEF Baix Ter .................6 2 0 4 10 14 6
 13.- qLes Preses ...................9 1 2 6 7 19 5
 14.- qGironès-Sàbat B .........9 1 2 6 13 31 5
 15.- qPorqueres ...................9 1 0 8 11 28 3

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 3

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Ripollès ............... 9 8 0 1 28 11 24
 2.- Torelló B .................... 8 6 2 0 26 6 20
 3.- Montagut .....................7 6 1 0 25 8 19
 4.- EF Bosc de Tosca B ......9 5 1 3 21 17 16
 5.- La Canya .......................8 4 3 1 23 12 15
 6.- Santjoanen ...................7 4 2 1 20 14 14
 7.- Olot At. .........................9 3 3 3 22 13 12
 8.- Banyoles B ....................9 4 0 5 16 17 12
 9.- Jov. St. Pere Màrtir......8 3 1 4 25 20 10
 10.- Besalú .........................10 2 2 6 25 29 8
 11.- Les Planes.....................8 2 2 4 16 22 8
 12.- Vilablareix C ................7 2 1 4 17 20 7
 13.- Les Preses B .................8 2 0 6 12 20 6
 14.- Vall del Ter B ............. 9 1 2 6 11 35 5
 15.- Vall d’en Bas .................8 0 0 8 7 50 0

GRUP 22

Roda, 2 - Riudeperes B, 3
Voltregà B, 4 - St. Vicenç, 0
Pradenc, 3 - Corcó, 4
Centelles, 4 - St. Julià, 1
Tona B, 0 - Manlleu B, 3
St. Quirze Besora, 6 - EF Ripollès, 1
Descansa: OAR Vic

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRiudeperes B .............9 8 0 1 67 18 24
 2.- OAR Vic ........................9 7 1 1 26 35 22
 3.- Manlleu B .....................9 5 4 0 37 14 19
 4.- Centelles ......................9 6 1 2 30 16 19
 5.- Roda ..............................9 5 1 3 33 21 16
 6.- St. Quirze Besora .......10 5 1 4 27 21 16
 7.- Voltregà B.....................9 5 1 3 19 14 16
 8.- Tona B .........................10 4 1 5 19 21 13
 9.- Corcó .............................9 4 0 5 26 28 12
 10.- Pradenc .........................8 1 1 6 11 35 4
 11.- St. Vicenç ......................8 1 0 7 7 30 3
 12.- St. Julià .........................8 0 1 7 8 33 1
 13.- EF Ripollès ...................7 0 0 7 5 29 0

Martí Riera, en plena acció a la primera prova de la Copa Espanya Trial disputada a Estella

Martí Riera s’endú 
la primera cita de la 
Copa Espanya
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GRUP 23

Moià, 2 - Tona, 0
OAR Vic B, 1 - Torelló C, 4
St. Julià - Sta. Eugènia, ajornat
Gurb, 2 - Taradell, 2
Osona Sud, 1 - Seva, 2
Riudeperes, 3 - FUE Vic B, 9
Descansa: Centelles B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pSt. Julià .......................8 6 2 0 39 6 20
 2.- Taradell ......................10 5 5 0 29 17 20
 3.- Sta. Eugènia .................7 6 1 0 30 11 19
 4.- Moià ..............................9 6 0 3 33 16 18
 5.- Gurb ..............................8 4 1 3 22 14 13
 6.- Tona ..............................8 4 1 3 12 10 13
 7.- FUE Vic B .....................9 4 0 5 25 20 12
 8.- Seva ...............................8 3 1 4 22 23 10
 9.- Torelló C .......................8 3 1 4 18 20 10
 10.- OAR Vic B.....................8 3 0 5 19 31 9
 11.- Osona Sud ....................7 2 0 5 10 22 6
 12.- Riudeperes ...................7 1 0 6 12 43 3
 13.- Centelles B ...................9 0 0 9 9 47 0

CADET PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pMercantil B ................9 8 1 0 52 7 25
 2.- Mollentenca ...............10 7 2 1 46 16 23
 3.- Mollet C ......................10 7 1 2 35 16 22
 4.- Polinyà ..........................8 6 1 1 26 9 19
 5.- Base Ripollet ..............10 6 0 4 33 20 18
 6.- Parets B .........................9 5 2 2 23 15 17
 7.- Vilassar Mar C .............9 5 1 3 17 13 16
 8.- Cerdanyola Vallès C ....9 5 1 3 16 16 16
 9.- Sabadell Nord ..............8 4 1 3 18 13 13
 10.-.Vic.Riuprimer.B....... 10. 4. 0. 6. 19. 17. 12
 11.- Barberà Andalucia ....10 3 1 6 16 25 10
 12.- Sabadell B ...................10 3 0 7 23 31 9
 13.- Unif. Sta. Perpètua......9 2 0 7 11 25 6
 14.- qEF Sabadell ................9 2 0 7 14 47 6
 15.- qCaldes Montbui .......10 1 1 8 8 47 4
 16.- qRipollet .....................10 1 0 9 7 47 3

GRUP 8

Torelló.B, 2 - Ametlla Vallès, 4
Ol. La Garriga, 3 - Cardedeu, 1
Mollet B, 1 - FUE.Vic, 1
Lliçà de Vall, 1 - Llerona, 2
Granollers C, 1 - Parets C, 3
Vallès At., 1 - Mercantil C, 2
Manlleu.B, 0 - Vic.Riuprimer, 6
Les Franqueses, 3 - St. Celoni, 2

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.pVic.Riuprimer........ 10. 9. 1. 0. 43. 8. 28
 2.- Ol. La Garriga...............9 9 0 0 40 6 27
 3.- Mercantil C ..................9 6 2 1 19 12 20
 4.- Les Franqueses ..........10 5 4 1 31 16 19
 5.-.FUE.Vic..................... 10. 5. 2. 3. 26. 13. 17
 6.- St. Celoni ......................9 4 1 4 18 13 13
 7.- Ametlla Vallès ...........10 4 1 5 18 26 13
 8.- Parets C ......................10 4 0 6 21 26 12
 9.- Cardedeu ....................10 3 2 5 20 19 11
 10.- Mollet B ........................9 3 2 4 23 25 11
 11.- Granollers C .................9 3 1 5 10 16 10
 12.- Vallès At. ....................10 3 1 6 12 24 10
 13.- Llerona .......................10 2 3 5 13 24 9
 14.- qLliçà de Vall ...............9 2 1 6 10 27 7
 15.-.qManlleu.B............... 10. 2. 1. 7. 7. 41. 7
 16.-.qTorelló.B................. 10. 2. 0. 8. 13. 28. 6

GRUP 17

Esplais, 2 - Banyoles, 3
Bisbalenc, 2 - FUE Olot B, 0
L’Escala, 4 - EF.Ripollès, 1
Porqueres, 0 - Figueres, 3
Begur, 2 - Peralada, 5
Sta. Eugènia, 2 - EF Bosc de Tosca, 7
EF Baix Ter, 6 - St. Gregori, 1
Descansa: Llagostera B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pPeralada ......................8 7 1 0 39 6 22
 2.- Bisbalenc ......................8 7 1 0 34 6 22
 3.- Banyoles .......................7 7 0 0 32 5 21
 4.- Figueres ........................8 6 2 0 41 3 20
 5.- L’Escala .........................8 4 2 2 16 8 14
 6.-.EF.Ripollès................. 9. 4. 2. 3. 18. 14. 14
 7.- FUE Olot B ...................8 4 1 3 21 10 13
 8.- Porqueres ...................10 3 3 4 10 18 12
 9.- EF Bosc de Tosca .........9 3 2 4 16 19 11
 10.- Llagostera B .................9 3 1 5 16 14 10
 11.- Begur ............................9 3 1 5 16 25 10
 12.- EF Baix Ter ...................9 1 2 6 12 26 5
 13.- qEsplais .........................8 1 1 6 16 26 4
 14.- qSt. Gregori ..................9 1 1 7 13 41 4
 15.- qSta. Eugènia ...............9 0 0 9 11 90 0

CADET SEGONA DIVISIÓ. GRUP 4

Vall d’en Bas, 4 - Jov. St. Pere Màrtir, 2
EF Gironès-Sàbat C, 4 - Torelló.D, 2
La Canya - Cornellà Terri, ajornat
EF Bosc de Tosca B, 2 - Porqueres B, 3
Banyoles At., 5 - Besalú, 0
St. Roc Olot - Les Preses, ajornat
Vall.del.Ter - Ter-Brugent, ajornat
Descansa: St. Gregori C

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pBanyoles At. ...............9 9 0 0 61 2 27
 2.-.Vall.del.Ter................. 8. 8. 0. 0. 50. 4. 24
 3.- La Canya .......................8 8 0 0 43 6 24
 4.- St. Roc Olot ..................8 6 0 2 40 11 18
 5.- Besalú ...........................9 6 0 3 33 13 18
 6.- EF Gironès-Sàbat C .....9 5 0 4 24 18 15
 7.- Ter-Brugent .................7 4 1 2 26 16 13
 8.- Les Preses .....................9 4 0 5 23 22 12
 9.- EF Bosc de Tosca B ......9 4 0 5 31 31 12
 10.-.Torelló.D................... 10. 4. 0. 6. 25. 32. 12

 11.- Porqueres B ................10 3 1 6 14 32 10
 12.- Vall d’en Bas .................8 3 0 5 13 17 9
 13.- Jov. St. Pere Màrtir......8 0 0 8 16 59 0
 14.- Cornellà Terri ..............9 0 0 9 5 71 0
 15.- St. Gregori C ................9 0 0 9 4 74 0

GRUP 24

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pVoltregà ......................9 9 0 0 38 5 27
 2.- Riudeperes ...................9 7 1 1 46 10 22
 3.- FUE Vic B .....................8 6 1 1 21 7 19
 4.- EF Ripollès B ................8 4 1 3 21 19 13
 5.- OAR Vic B.....................9 4 1 4 14 15 13
 6.- Torelló C .......................9 4 0 5 15 20 12
 7.- Manlleu C.....................8 3 1 4 21 24 10
 8.- St. Vicenç ......................8 2 2 4 12 30 8
 9.- Gurb ..............................9 1 3 5 11 27 6
 10.- Moià B...........................8 1 1 6 11 31 4
 11.- Centelles B ...................9 0 1 8 13 35 1

GRUP 25

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pFUE Vic C ...................9 9 0 0 40 9 27
 2.- OAR Vic ........................9 8 0 1 48 5 24
 3.- Centelles ......................9 8 0 1 48 6 24
 4.- Sta. Eugènia .................9 5 0 4 29 44 15
 5.- Avinyó...........................8 4 0 4 15 25 12
 6.- Tona ..............................7 3 1 3 23 15 10
 7.- Vic Riuprimer C ..........9 3 1 5 20 22 10
 8.- Riudeperes B ................7 3 0 4 14 17 9
 9.- Moià ............................10 3 0 7 23 43 9
 10.- Taradell ........................8 2 1 5 10 23 7
 11.- Seva ...............................8 2 0 6 20 36 6
 12.- St. Julià .........................7 1 1 5 20 25 4
 13.- Folgueroles ..................8 1 0 7 11 51 3

GRUP 36

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pSta. Eulàlia Ronçana .8 8 0 0 40 5 24
 2.- Granollers B .................9 6 1 2 35 11 19
 3.-.Centelles.C................. 9. 6. 1. 2. 21. 13. 19
 4.- Ol. La Garriga B ...........8 5 1 2 27 12 16
 5.- Bellavista Milan ..........9 5 1 3 28 20 16
 6.- Lliçà d’Amunt B ...........6 4 0 2 17 7 12
 7.- Vallès At. B ...................7 4 0 3 23 24 12
 8.- Cardedeu C ..................8 2 0 6 17 27 6
 9.- Ametlla Vallès B ..........9 1 1 7 8 44 4
 10.- Llinars B .......................6 0 1 5 3 20 1
 11.- Canovelles B ................9 0 0 9 7 43 0

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pMollet C .....................9 8 0 1 22 6 24
 2.- Sabadell B ...................10 7 2 1 32 7 23
 3.- Base Montcada ..........10 7 2 1 24 8 23
 4.- Vilassar Dalt B ...........10 7 0 3 28 13 21
 5.- Molletenca ...................8 6 0 2 21 15 18
 6.- Can Rull Romulo .......10 5 1 4 36 20 16
 7.- Cerdanyola Vallès B ....8 4 3 1 20 12 15
 8.-.Manlleu.B................... 9. 4. 2. 3. 21. 12. 14
 9.- Ripollet .........................9 4 0 5 22 24 12
 10.- Polinyà ..........................9 3 1 5 25 28 10
 11.- Martorelles ..................9 3 1 5 15 29 10
 12.- Lliçà de Vall................10 3 0 7 13 24 9
 13.- qBase Ripollet ............10 3 0 7 13 29 9
 14.- qVilanova Vallès ........10 2 1 7 9 25 7
 15.- qOl. La Garriga ............9 2 0 7 10 38 6
 16.-.qVic.Riuprimer.C..... 10. 0. 1. 9. 11. 32. 1

GRUP 8

St. Celoni, 8 - Canovelles, 2
Vic.Riuprimer.D, 3 - Parets B, 2
Mollet B, 3 - Manlleu, 1
Lliçà d’Amunt, 1 - Granollers B, 2
FUE.Vic, 2 - OAR.Vic, 1
Cardedeu, 5 - Vallès At., 0
Les Franqueses B, 2 - Unif. Sta. Perpètua, 3
Descansa: Torelló

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pSt. Celoni ....................9 9 0 0 40 9 27
 2.-.FUE.Vic....................... 9. 6. 1. 2. 25. 11. 19
 3.-.Vic.Riuprimer.D......... 9. 6. 1. 2. 16. 16. 19
 4.- Granollers B .................9 5 3 1 21 8 18
 5.- Cardedeu ......................9 5 1 3 30 12 16
 6.- Vallès At. ......................8 5 1 2 24 9 16
 7.- Mollet B ........................9 4 2 3 21 16 14
 8.- Unif. Sta. Perpètua......9 4 2 3 14 12 14
 9.-.Torelló........................ 9. 3. 2. 4. 19. 14. 11
 10.-.OAR.Vic...................... 8. 3. 1. 4. 14. 26. 10
 11.-.Manlleu...................... 9. 2. 2. 5. 18. 27. 8
 12.- qCanovelles ................10 2 2 6 14 35 8
 13.- qLes Franqueses B .......8 2 0 6 11 27 6
 14.- qLliçà d’Amunt ............6 0 0 6 8 30 0
 15.- qParets B.......................9 0 0 9 8 31 0

GRUP 18

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pEF Baix Ter ...............10 8 2 0 46 8 26
 2.- Begur ..........................10 8 1 1 39 19 25
 3.- Banyoles .......................9 7 2 0 30 3 23
 4.- Aro ..............................10 5 2 3 20 15 17
 5.- Figueres B ....................9 5 2 2 21 19 17
 6.- EF Bosc de Tosca .........9 5 0 4 17 21 15
 7.- Llagostera B .................9 4 2 3 26 20 14
 8.- Bisbalenc ....................10 3 5 2 20 21 14
 9.- Esplais ...........................9 4 1 4 17 19 13
 10.- Girona C .....................10 3 2 5 19 19 11
 11.- Peralada ........................8 2 2 4 16 20 8
 12.- Quart B .......................10 2 2 6 18 31 8
 13.- qFUE Olot B .................9 2 1 6 13 25 7
 14.- qPorqueres .................10 2 1 7 16 31 7
 15.-.qEF.Ripollès................ 9. 2. 0. 7. 6. 30. 6
 16.- qL’Escala .......................9 0 1 8 9 32 1

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 9

EF Bosc de Tosca B - Santjoanen, ajornat
La Canya, 4 - Les Preses B, 2
Torelló.D, 0 - Besalú, 14
FUE Olot C, 1 - Vall d’en Bas, 0
Banyoles At. - St. Roc Olot, ajornat
Jov. St. Pere Màrtir, 1 - Vall.del.Ter, 4
Descansa: EF.Ripollès.C

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.pVall.del.Ter............... 9. 9. 0. 0. 46. 8. 27
 2.- FUE Olot C ...................9 8 0 1 40 13 24
 3.- Banyoles At. .................7 7 0 0 49 4 21
 4.- Vall d’en Bas .................9 6 0 3 27 11 18
 5.- Besalú ...........................9 5 1 3 35 18 16
 6.- La Canya .......................9 5 0 4 24 30 15
 7.- EF Bosc de Tosca B ......9 3 1 5 21 34 10
 8.-.EF.Ripollès.C.............. 9. 3. 1. 5. 13. 38. 10
 9.- Les Preses B .................9 2 2 5 16 23 8
 10.- Santjoanen ...................8 2 0 6 31 42 6
 11.- Jov. St. Pere Màrtir......9 2 0 7 21 32 6
 12.-.Torelló.D..................... 8. 1. 0. 7. 8. 52. 3
 13.- St. Roc Olot ..................8 0 1 7 11 37 1

GRUP 30

Fruitosenc C - Manlleu, ajornat
FUE Vic B, 5 - Avinyó, 2
Taradell, 1 - OAR Vic B, 3
Torelló C, 3 - Moià, 5
Joanenc D, 0 - Gurb, 10
Riudeperes B, 14 - Centelles B, 1
Descansa: Sta. Eugènia B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pRiudeperes B ...........10 10 0 0 115 4 30
 2.- Moià ..............................9 7 1 1 43 14 22
 3.- Fruitosenc C .................8 6 1 1 47 5 19
 4.- Manlleu ........................8 5 1 2 38 18 16
 5.- Gurb ..............................8 5 1 2 32 14 16
 6.- FUE Vic B .....................8 5 0 3 26 19 15
 7.- OAR Vic B.....................9 4 2 3 24 18 14
 8.- Taradell ........................9 4 1 4 36 34 13
 9.- Sta. Eugènia B ..............8 2 1 5 14 57 7
 10.- Centelles B ...................9 2 0 7 19 49 6
 11.- Torelló C .....................10 2 0 8 19 65 6
 12.- Avinyó...........................9 1 0 8 7 56 3
 13.- Joanenc D .....................9 0 0 9 6 73 0

GRUP 31

EF Bosc de Tosca C - Tona, ajornat
Voltregà, 5 - Riudeperes C, 2
Pradenc, 3 - Les Preses, 1
Taradell B, 4 - FUE Vic C, 0
Centelles, 11 - Sta. Eugènia, 0
Descansa: Corcó, EF Ripollès B, Torelló B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pVoltregà ......................8 7 0 1 38 13 21
 2.- Corcó .............................7 5 2 0 37 11 17
 3.- Centelles ......................8 5 1 2 28 11 16
 4.- EF Bosc de Tosca C ......8 4 4 0 26 11 16
 5.- Riudeperes C ...............8 4 2 2 27 16 14
 6.- Pradenc .........................9 4 2 3 21 23 14
 7.- Tona ..............................6 4 0 2 45 8 12
 8.- Taradell B .....................8 3 1 4 13 16 10
 9.- Torelló B .......................6 3 0 3 18 9 9
 10.- Les Preses .....................7 2 0 5 10 39 6
 11.- FUE Vic C .....................6 0 0 6 7 29 0
 12.- Sta. Eugènia .................7 0 0 7 8 46 0
 13.- EF Ripollès B ................6 0 0 6 1 47 0

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ. GRUP 4

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pEF Mataró B .............10 7 3 0 37 15 24
 2.- Vilassar Dalt ..............10 7 2 1 42 22 23
 3.- Martinenc ..................10 7 1 2 46 28 22
 4.- Vilassar Mar ...............10 6 2 2 32 22 20
 5.- Santvicentí .................10 6 1 3 35 25 19
 6.- St. Cugat E ..................10 5 1 4 30 22 16
 7.- Premier Barcelona C ...9 3 4 2 33 25 13
 8.- Grama B ........................8 3 4 1 27 20 13
 9.- St. Gabriel B ...............10 3 3 4 23 25 12
 10.- Parets B .......................10 3 1 6 23 29 10
 11.- Alella .............................9 3 0 6 28 32 9
 12.- Mercantil B ..................9 2 3 4 18 29 9
 13.-.Vic.Riuprimer.D....... 10. 2. 2. 6. 18. 27. 8
 14.- qBadalona B .................9 2 1 6 17 37 7
 15.- qMollet B ......................9 2 0 7 18 38 6
 16.- qArgentona ..................9 1 0 8 10 41 3

GRUP 5

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

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pParets ..........................9 8 1 0 55 11 25
 2.- Cardedeu ....................10 7 3 0 40 21 24
 3.- Granollers...................10 6 1 3 52 35 19
 4.- Les Franqueses ..........10 5 3 2 24 21 18
 5.-.Manlleu.................... 10. 5. 1. 4. 26. 22. 16
 6.- Cerdanyola V. .............10 4 3 3 37 36 15
 7.- St. Cugat C ...................9 4 2 3 33 21 14
 8.- Mercantil C ..................9 4 2 3 26 25 14
 9.- Base Jabac Terrassa .....9 4 2 3 23 24 14
 10.- Base Montcada ..........10 4 2 4 31 33 14
 11.- Manresa C ..................10 2 4 4 16 17 10
 12.- Unif. Sta. Perpètua....10 2 2 6 17 38 8
 13.- Mollet C ........................8 2 1 5 19 34 7
 14.-.qVic.Riuprimer.C....... 9. 2. 1. 6. 16. 36. 7
 15.- qVilassar Dalt B .........10 2 0 8 24 42 6
 16.- qVallès At. ....................9 1 0 8 17 40 3

GRUP 11

PU Figueres, 2 - Vall.del.Ter, 9
Manlleu.B, 4 - Comacros, 3
Farners, 2 - Bescanó, 8
Llançà B, 0 - Les Preses, 8
Vall d’en Bas, 1 - FUE Olot C, 4
Banyoles At. - EF Bosc de Tosca B, ajornat
Figueres D, 8 - Gironès-Sàbat B, 0
Banyoles B, 6 - Ter Brugent, 1

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pComacros..................10 8 0 2 45 27 24
 2.- Banyoles At. .................9 7 1 1 51 17 22
 3.- Les Preses .....................9 7 1 1 48 16 22
 4.-.Manlleu.B................... 9. 7. 1. 1. 42. 21. 22
 5.- FUE Olot C .................10 6 1 3 42 32 19
 6.- Banyoles B ....................8 5 3 0 42 14 18
 7.- EF Bosc de Tosca B ......8 5 0 3 44 25 15
 8.- Figueres D ..................10 4 2 4 42 35 14
 9.- Bescanó .......................10 4 1 5 42 39 13
 10.- Vall d’en Bas ...............10 4 1 5 27 36 13
 11.-.Vall.del.Ter............... 10. 3. 2. 5. 32. 30. 11
 12.- Ter Brugent ..................9 3 2 4 28 30 11
 13.- Farners ........................10 2 1 7 23 42 7
 14.- qLlançà B ....................10 2 0 8 16 42 6
 15.- qGironès-Sàbat B .........8 0 0 8 14 55 0
 16.- qPU Figueres .............10 0 0 10 4 81 0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ. GRUP 8

Tona, 7 - Artés, 4
Joanenc B, 1 - Callús, 10
Manlleu.D, 2 - FUE.Vic, 10
Puigreig, 0 - Gim. Manresa E, 10
Manresa D, 3 - OAR.Vic, 3
Cardona, 6 - Riudeperes, 6
Berga B, 0 - Solsona B, 1
Descansa: Torelló

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pGim. Manresa E .........9 9 0 0 74 13 27
 2.-.FUE.Vic....................... 9. 8. 1. 0. 63. 19. 25
 3.- Callús ............................9 8 0 1 44 10 24
 4.-.Tona............................ 9. 7. 1. 1. 43. 19. 22
 5.-.Torelló........................ 9. 6. 0. 3. 32. 25. 18
 6.- Manresa D ..................10 5 2 3 39 36 17
 7.-.OAR.Vic...................... 9. 4. 2. 3. 41. 39. 14
 8.- Cardona ......................10 4 1 5 30 33 13
 9.- Berga B ..........................9 4 0 5 28 29 12
 10.- Puigreig ......................10 4 0 6 28 47 12
 11.- Solsona B ......................9 2 2 5 18 31 8
 12.-.Manlleu.D................. 10. 2. 0. 8. 14. 55. 6
 13.- qArtés ...........................9 1 1 7 16 42 4
 14.-.qRiudeperes............... 9. 0. 2. 7. 34. 58. 2
 15.- qJoanenc B..................10 0 0 10 16 64 0

GRUP 9

Vilanova V., 6 - Bellavista Milan, 1
St. Feliu Codines, 3 - Ametlla Vallès, 7
OAR.Vic.B, 10 - Ponent, 0
Llerona, 1 - Granollers C, 7
Cardedeu, 2 - Manlleu.C, 4
Canovelles B, 1 - Vallès At. B, 7
Les Franqueses C, 1 - Vic.Riuprimer.E, 0
Descansa: Pla d’en Boet

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.-.pOAR.Vic.B................. 9. 9. 0. 0. 68. 8. 27
 2.- Granollers C ...............10 9 0 1 63 17 27
 3.- Pla d’en Boet ................9 6 1 2 42 30 19
 4.- Les Franqueses C .......10 6 1 3 33 26 19
 5.- Vilanova V. ...................8 6 0 2 44 16 18
 6.- Llerona .........................8 5 1 2 47 25 16
 7.- Ametlla Vallès .............9 5 1 3 39 25 16
 8.- Vallès At. B .................10 4 1 5 32 22 13
 9.-.Manlleu.C................. 10. 3. 3. 4. 27. 30. 12
 10.-.Vic.Riuprimer.E......... 8. 4. 0. 4. 18. 30. 12
 11.- Bellavista Milan ..........8 3 0 5 20 38 9
 12.- Cardedeu ......................9 2 0 7 26 35 6
 13.- qSt. Feliu Codines .......9 1 0 8 14 60 3
 14.- qPonent ........................9 1 0 8 15 70 3
 15.- qCanovelles B ............10 0 0 10 19 75 0

GRUP 10

Llerona B, 0 - Vilassar Mar E, 10
Vilassar Dalt C, 1 - Canovelles, 2
Montmeló, 2 - EF Mataró D, 4
Mercantil G, 2 - Parets C, 2
Molletenca, 6 - Lliçà d’Amunt, 2
Granollers B, 7 - Mollet D, 6
Unif. Sta. Perpètua, 4 - Sabadell G, 2
Les Franqueses B, 5 - OAR.Vic.C, 0

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pParets C ....................10 9 1 0 61 22 28
 2.- Vilassar Mar E ...........10 9 0 1 66 23 27
 3.- Canovelles ..................10 7 2 1 49 25 23
 4.- EF Mataró D ...............10 6 2 2 43 33 20
 5.- Granollers B ...............10 6 1 3 52 36 19
 6.- Molletenca .................10 6 0 4 50 20 18
 7.- Mercantil G ................10 5 3 2 40 35 18
 8.- Les Franqueses B .......10 5 1 4 49 29 16

 9.- Mollet D .....................10 4 3 3 38 36 15
 10.-.OAR.Vic.C................. 10. 3. 4. 3. 42. 33. 13
 11.- Montmeló ....................9 3 1 5 31 31 10
 12.- Vilassar Dalt C .............9 2 1 6 26 41 7
 13.- Unif. Sta. Perpètua....10 2 0 8 29 48 6
 14.- qLliçà d’Amunt ..........10 1 2 7 25 58 5
 15.- qSabadell G ................10 0 1 9 20 52 1
 16.- qLlerona B ..................10 0 0 10 10 109 0

GRUP 33

St. Gregori E, 1 - Besalú, 11
Bell Lloc D, 6 - Bescanó C, 1
Porqueres C, 4 - Bisbalenc D, 5
FUE Olot F, 9 - St. Roc Olot B, 0
Sarrià Ter C, 5 - Banyoles D, 3
Vall.del.Ter, 0 - Jov. St. Pere Màrtir, 3
Descansa: Banyoles At. D

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pBesalú .......................10 10 0 0 98 14 30
 2.- FUE Olot F ...................9 8 0 1 70 14 24
 3.- Jov. St. Pere Màrtir......9 7 1 1 65 23 22
 4.- Porqueres C..................9 5 1 3 47 34 16
 5.- Bisbalenc D ................10 5 1 4 46 47 16
 6.- St. Roc Olot B ...............9 4 0 5 38 51 12
 7.- Banyoles D ...................9 2 4 3 31 38 10
 8.- Banyoles At. D .............9 2 3 4 31 41 9
 9.- Bell Lloc D ....................9 3 0 6 30 57 9
 10.- St. Gregori E .................9 2 2 5 22 59 8
 11.-.qVall.del.Ter............... 9. 2. 1. 6. 18. 33. 7
 12.- qBescanó C .................10 2 0 8 25 74 6
 13.- qSarrià Ter C ................9 1 1 7 19 55 4

GRUP 34

EF.Ripollès.B, 5 - Ter Brugent B, 1
Torelló.B, 11 - Besalú B, 1
FUE Olot - Montagut, ajornat
Les Preses, 1 - La Canya, 6
Banyoles At. C, 4 - Porqueres B, 4
Jov. St. Pere Màrtir, 6 - EF Bosc de Tosca D, 4
Descansa: Banyoles C, Vall.del.Ter.B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pJov. St. Pere Màrtir ...8 8 0 0 72 17 24
 2.-.Torelló.B..................... 8. 7. 1. 0. 76. 16. 22
 3.- Porqueres B ..................8 6 1 1 47 20 19
 4.- Banyoles C ....................8 6 0 2 42 33 18
 5.- FUE Olot .......................7 5 1 1 58 21 16
 6.- Banyoles At. C .............9 5 1 3 53 42 16
 7.- Montagut .....................8 5 0 3 46 35 15
 8.- EF Bosc de Tosca D ......9 4 1 4 39 46 13
 9.-.Vall.del.Ter.B.............. 8. 2. 1. 5. 28. 34. 7
 10.-.EF.Ripollès.B.............. 8. 2. 1. 5. 35. 45. 7
 11.- Ter Brugent B ..............9 2 0 7 14 53 6
 12.- qBesalú B ......................9 1 1 7 29 65 4
 13.- qLa Canya .....................9 1 0 8 25 78 3
 14.- qLes Preses ...................8 0 0 8 6 65 0

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ. GRUP 14

Taradell B, 2 - Fruitosenc D, 3
Pradenc B - St. Julià B, ajornat
Riudeperes B, 10 - Osona Sud, 3
Roda, 3 - Sta. Eugènia B, 3
Centelles B, 4 - FUE Vic C, 3
Descansa: Moià, Tona B

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pTona B .........................8 7 1 0 39 18 22
 2.- Riudeperes B ................8 7 0 1 56 23 21
 3.- Centelles B ...................7 5 0 2 38 21 15
 4.- FUE Vic C .....................9 4 2 3 37 24 14
 5.- Pradenc B .....................6 4 1 1 43 16 13
 6.- Moià ..............................8 4 1 3 41 36 13
 7.- Fruitosenc D ................8 3 1 4 26 37 10
 8.- Sta. Eugènia B ..............9 2 3 4 24 33 9
 9.- Osona Sud ....................9 2 1 6 18 57 7
 10.- St. Julià B ......................7 1 3 3 15 21 6
 11.- Taradell B .....................8 1 2 5 17 33 5
 12.- Roda ..............................9 0 1 8 16 51 1

GRUP 15

EF Bosc de Tosca E - Centelles C, ajornat
Ribetana, 12 - OAR Vic D, 3
Sta. Eugènia C, 1 - Voltregà, 11
Torelló C - Manlleu, ajornat
EF Ripollès C, 1 - FUE Vic B, 6
St. Vicenç, 4 - Folgueroles, 1
Descansa: Pradenc

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pPradenc .......................8 8 0 0 60 8 24
 2.- St. Vicenç ......................9 8 0 1 65 21 24
 3.- Folgueroles ..................8 7 0 1 57 10 21
 4.- FUE Vic B .....................9 6 1 2 44 27 19
 5.- Ribetana .......................7 6 0 1 49 20 18
 6.- Centelles C ...................7 3 1 3 38 26 10
 7.- Voltregà ......................10 3 1 6 42 60 10
 8.- EF Bosc de Tosca E ......7 3 0 4 27 34 9
 9.- Torelló C .......................6 2 0 4 29 30 6
 10.- Manlleu ........................8 2 0 6 28 46 6
 11.- EF Ripollès C................5 1 0 4 12 42 3
 12.- OAR Vic D ....................9 0 1 8 31 77 1
 13.- Sta. Eugènia C ..............9 0 0 9 8 89 0

GRUP 16

Roda B, 4 - Moià B, 5
Calldetenes - Sta. Eugènia, ajornat
Centelles, 2 - St. Julià, 3
Pradenc C, 3 - Taradell, 4

Equips...............................PJ..PG..PE..PP. .GF. .GC. .Pt.
 1.- pCentelles ..................10 9 0 1 87 12 27
 2.- St. Julià .......................10 9 0 1 63 13 27
 3.- Taradell ........................9 5 1 3 41 36 16
 4.- Sta. Eugènia .................8 5 0 3 48 33 15
 5.- Moià B.........................10 4 0 6 36 54 12
 6.- Pradenc C .....................9 2 2 5 29 54 8
 7.- Calldetenes ..................9 1 1 7 23 49 4
 8.- Roda B ...........................9 0 0 9 6 82 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Vilassar Mar B, 7 - Barberà Andalucia, 1
Molletenca - Unif. Sta. Perpètua, ajornat
Mollet B, 11 - Cardedeu B, 1
Parets, 3 - Gim. Manresa E, 0
Granollers, 6 - Manlleu, 2
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Mercantil B, 4 - OAR Vic, 1
Base Montcada - Ol. La Garriga, ajornat
Les Franqueses, 3 - Vic Riuprimer C, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMollet B ....................10 10 0 0 51 7 30
 2.- Gim. Manresa E .........10 8 0 2 47 17 24
 3.- Parets ............................9 8 0 1 36 7 24
 4.- Mercantil B ................10 7 1 2 33 22 22
 5.- Granollers...................10 7 0 3 44 16 21
 6.- Les Franqueses ............9 6 1 2 37 21 19
 7.- Base Montcada ............9 6 0 3 35 23 18
 8.- Vic Riuprimer C ........10 4 1 5 32 24 13
 9.- Vilassar Mar B ...........10 4 1 5 27 21 13
 10.- Manlleu ................... 10 3 1 6 23 48 10
 11.- Unif. Sta. Perpètua......9 3 0 6 15 31 9
 12.- Molletenca ...................9 2 0 7 18 35 6
 13.- Ol. La Garriga...............7 2 0 5 16 37 6
 14.- qBarberà Andalucia ....8 1 0 7 11 47 3
 15.- qCardedeu B ..............10 1 0 9 19 60 3
 16.- qOAR Vic ................. 10 0 1 9 18 46 1

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 8

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVilanova Vallès ..........8 8 0 0 56 1 24
 2.- Folgueroles ................ 8 6 1 1 38 15 19
 3.- Llerona .........................8 6 0 2 41 13 18
 4.- Canovelles ....................9 6 0 3 35 30 18
 5.- Parets D ........................8 5 2 1 37 18 17
 6.- St. Feliu Codines .........8 4 3 1 26 24 15
 7.- OAR Vic B .................. 9 3 2 4 46 41 11
 8.- Llinars ...........................8 3 2 3 29 35 11
 9.- Manlleu B .................. 9 3 1 5 32 39 10
 10.- Granollers B .................8 3 1 4 29 38 10
 11.- Pradenc ...................... 9 2 1 6 25 46 7
 12.- qRiudeperes .............. 8 2 0 6 20 41 6
 13.- qCardedeu C ................9 1 1 7 22 51 4
 14.- qOl. La Garriga B .........9 0 0 9 20 64 0

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP 9

FUE Vic, 2 - Corcó, 2
Centelles, 1 - Torelló B, 1
Sta. Eugènia, 5 - Fruitosenc E, 1
Taradell - OAR Vic C, ajornat
Calldetenes, 2 - FUE Vic B, 7
Descansa: Osona Sud, Moià

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTorelló B .....................9 7 1 1 31 13 22
 2.- Calldetenes ..................8 6 0 2 50 22 18
 3.- OAR Vic C ....................8 6 0 2 43 21 18
 4.- FUE Vic B .....................6 5 1 0 40 7 16
 5.- Sta. Eugènia .................7 5 0 2 20 20 15
 6.- Moià ..............................8 4 2 2 22 14 14
 7.- Centelles ......................9 3 3 3 22 18 12
 8.- Taradell ........................8 2 0 6 20 36 6
 9.- Osona Sud ....................7 2 0 5 21 42 6
 10.- FUE Vic .........................8 1 2 5 25 34 5
 11.- Corcó .............................8 1 1 6 17 24 4
 12.- Fruitosenc E .................8 0 0 8 3 63 0

GRUP 10

FUE Vic C, 8 - Vic Riuprimer D, 1
Moià B, 3 - EP Olot B, 6
Torelló C, 3 - Centelles B, 3
Les Preses B, 3 - EF Ripollès B, 3
Vall del Ter B, 2 - EF Bosc de Tosca E, 4
Descansa: Manlleu C, Roda

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRoda ......................... 9 8 1 0 56 18 25
 2.- FUE Vic C ................... 8 6 1 1 53 18 19
 3.- EP Olot B ......................7 6 0 1 29 15 18
 4.- Torelló C .................. 10 5 1 4 26 32 16
 5.- EF Bosc de Tosca E ......8 5 0 3 44 27 15
 6.- Vall del Ter B ............. 9 3 3 3 22 19 12
 7.- Moià B ........................ 8 3 1 4 32 32 10
 8.- Vic Riuprimer D ........ 8 3 0 5 15 33 9
 9.- Centelles B ................. 8 2 1 5 21 36 7
 10.- Manlleu C .................. 8 2 0 6 12 31 6
 11.- EF Ripollès B ............. 7 1 1 5 19 35 4
 12.- Les Preses B ...............10 1 1 8 16 49 4

PREBENJAMÍ. GRUP 19

OAR Vic, 2 - Berga, 0
Pirinaica, 2 - Vic Riuprimer, 5
Torelló, 9 - Manresa, 1
Joanenc, 0 - Manlleu, 2
Descansa: Gim. Manresa, Fruitosenc

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Manlleu ..................... 9 7 1 1 43 10 22
 2.- Vic Riuprimer ........... 9 7 1 1 45 17 22
 3.- Torelló ....................... 8 5 1 2 38 20 16
 4.- OAR Vic ..................... 8 5 0 3 34 11 15
 5.- Gim. Manresa ..............8 4 3 1 39 17 15
 6.- Joanenc .........................8 4 1 3 23 16 13
 7.- Pirinaica .......................8 2 0 6 30 33 6
 8.- Berga .............................8 2 0 6 19 35 6
 9.- Manresa ........................8 1 1 6 7 54 4
 10.- Fruitosenc ....................8 0 0 8 5 70 0

FEMENÍ PREFERENT. GRUP 1

St. Cugat, 1 - Cerdanyola Vallès, 1
Pubilla Casas, 1 - Fontsanta-Fatjo, 3
Palautordera, 0 - Porqueres, 3
Martinenc, 4 - La Roca PBB, 1 (s.a.)
Llerona, 4 - Manlleu, 2
Cornellà, 1 - Manu Lanzarote, 1
At. Vilafranca, 2 - AEM B, 0
Enfaf Andorra, 2 - Sabadell, 0
Júpiter, 5 - Verdu-Vall del Corb, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFontsanta-Fatjo .......13 11 1 1 40 18 34
 2.- Cornellà ......................14 9 2 3 34 16 29
 3.- La Roca PBB ...............13 9 2 2 25 15 29
 4.- St. Cugat .....................14 8 4 2 36 21 28
 5.- Martinenc ..................13 8 3 2 43 14 27

 6.- Porqueres ...................14 7 5 2 23 15 26
 7.- Manu Lanzarote ........14 6 5 3 45 19 23
 8.- Palautordera ..............14 6 2 6 32 21 20
 9.- Pubilla Casas ..............13 6 1 6 24 20 19
 10.- At. Vilafranca.............14 5 4 5 20 21 19
 11.- AEM B .........................14 5 3 6 29 18 18
 12.- Cerdanyola Vallès .....13 5 2 6 31 22 17
 13.- Manlleu ................... 14 4 2 8 24 22 14
 14.- Enfaf Andorra ............11 3 2 6 12 19 11
 15.- qSabadell ....................14 3 2 9 28 39 11
 16.- qJúpiter.......................14 3 1 10 15 42 10
 17.- qLlerona .....................14 2 1 11 13 40 7
 18.- qVerdu-Vall del Corb 12 0 0 12 5 97 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

Sta. Susanna, 1 - Figueres, 1
FUE Olot, 6 - St. Quirze Vallès , 2
Cassà, 2 - Seagull BDN B, 5
Base Montcada, 0 - EF Mataró, 7
Unif. Sta. Perpètua, 0 - Vilassar Mar, 3
Descansa: Sta. Eugènia, Torelló, Pontenc, 
Molinos

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pPontenc.......................8 7 1 0 38 9 22
 2.- Torelló ....................... 8 7 1 0 25 7 22
 3.- EF Mataró .....................9 7 0 2 36 12 21
 4.- Unif. Sta. Perpètua......9 7 0 2 26 10 21
 5.- Seagull BDN B ...........10 6 0 4 21 18 18
 6.- Figueres ........................9 4 1 4 20 17 13
 7.- Vilassar Mar .................9 4 0 5 23 20 12
 8.- Cassà .............................8 4 0 4 21 28 12
 9.- Sta. Susanna .................8 2 2 4 14 23 8
 10.- Sta. Eugènia .................9 2 1 6 17 28 7
 11.- qSt. Quirze Vallès  .....10 2 1 7 12 31 7
 12.- qFUE Olot ....................7 2 0 5 15 20 6
 13.- qMolinos ......................8 1 1 6 10 26 4
 14.- qBase Montcada ..........8 0 2 6 9 38 2

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 5

Gerunda - Castellterçol, ajornat
Moià, 1 - Voltregà, 6
L’Armentera, 3 - Vilafant, 2
Cornellà Terri, 5 - L’Estartit, 0
Vic Riuprimer B - La Pera, ajornat
Descansa: Taradell, OAR Vic

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic Riuprimer B ...... 7 7 0 0 40 8 21
 2.- Voltregà ..................... 8 5 1 2 22 9 16
 3.- Cornellà Terri ..............8 5 1 2 20 9 16
 4.- Taradell ..................... 9 4 3 2 24 11 15
 5.- OAR Vic ..................... 8 4 0 4 19 18 12
 6.- La Pera ..........................7 3 2 2 21 16 11
 7.- Gerunda ........................7 3 0 4 16 17 9
 8.- L’Estartit .......................6 3 0 3 19 21 9
 9.- L’Armentera .................7 2 2 3 17 31 8
 10.- Castellterçol .............. 6 2 1 3 7 16 7
 11.- Vilafant .........................9 1 0 8 12 33 3
 12.- Moià ........................... 8 1 0 7 9 37 3

FEMENÍ AMATEUR F-7. GRUP 3

Vallgorguina, 2 - Montmeló, 6
Vall del Ter - Base Llagostera, sr.
Camallera, 7 - Llavaneres, 0

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Montmeló ....................9 7 1 1 46 16 22
 2.- Camallera .....................8 7 0 1 47 12 21
 3.- Vall del Ter ................ 7 4 1 2 26 10 13
 4.- Vallgorguina ................7 2 0 5 25 33 6
 5.- Llavaneres ....................9 2 0 7 18 62 6
 6.- Base Llagostera ............6 0 0 6 12 41 0

FEMENÍ JUVENIL PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSt. Gabriel B .............10 9 1 0 25 8 28
 2.- Seagull BDN ...............10 8 1 1 22 9 25
 3.- Vic Riuprimer ......... 10 8 0 2 39 13 24
 4.- Palautordera ................9 5 2 2 17 12 17
 5.- Pontenc .......................10 4 4 2 22 15 16
 6.- L’Estartit .......................9 5 1 3 20 15 16
 7.- Fontsanta Fatjó B ......10 5 0 5 20 26 15
 8.- Torelló ..................... 10 4 2 4 14 14 14
 9.- Cornellà B...................10 4 2 4 15 16 14
 10.- Girona B ......................10 3 1 6 14 18 10
 11.- Vilassar Mar ...............10 3 1 6 10 17 10
 12.- Llerona B ....................10 3 1 6 17 26 10
 13.- Cirera ..........................10 3 0 7 16 24 9
 14.- qLa Roca PBB B ..........10 3 0 7 11 23 9
 15.- qManu Lanzarote C ..10 2 1 7 24 39 7
 16.- qSta. Susanna B .........10 1 1 8 18 29 4

FEMENÍ JUVENIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Mataró, 3 - Seagull BDN D, 0
OAR Vic, 5 - Molinos, 1
Mollet, 4 - La Roca PBB C, 0
St. Pol, 10 - Centelles, 3
Martinenc B, 0 - Vic Riuprimer, 4
Descansa: Vilassar Mar B, Masnou At., St. 
Feliu Codines

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOAR Vic ................... 9 7 2 0 34 3 23
 2.- Vic Riuprimer ........... 8 7 1 0 41 4 22
 3.- Vilassar Mar B .............7 5 1 1 28 5 16
 4.- Molinos ........................7 5 0 2 26 10 15
 5.- La Roca PBB C..............8 5 0 3 24 14 15
 6.- Mollet ...........................8 4 1 3 27 9 13
 7.- Mataró ..........................9 3 1 5 24 22 10
 8.- Martinenc B .................8 3 0 5 13 27 9
 9.- St. Feliu Codines .........7 2 1 4 6 11 7
 10.- St. Pol ............................8 2 1 5 17 33 7
 11.- Seagull BDN D .............7 2 0 5 5 26 6
 12.- Masnou At....................7 1 0 6 2 11 3
 13.- Centelles ......................7 0 0 7 3 75 0

FEMENÍ CADET. GRUP 4

Unif. Sta. Perpètua, 9 - Vallès At., 0
Taradell, 9 - Bellavista Milan, 1
Llerona, 2 - Palautordera, 5
Mollet, 1 - Barberà Andalucia, 9
Palafrugell, 2 - Singuerlin, 2
Castellar, 4 - Molinos, 2
Descansa: Base Montcada

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Palautordera ..............10 9 0 1 62 14 27
 2.- Unif. Sta. Perpètua......9 8 0 1 64 10 24
 3.- Barberà Andalucia ....10 8 0 2 70 33 24
 4.- Vallès At. ......................9 5 0 4 30 48 15
 5.- Llerona .........................9 4 2 3 39 33 14
 6.- Singuerlin ..................10 4 2 4 34 35 14
 7.- Castellar .......................9 3 3 3 31 29 12
 8.- Mollet ...........................8 3 2 3 22 26 11
 9.- Taradell ..................... 8 2 3 3 34 27 9
 10.- Molinos ........................8 2 1 5 18 35 7
 11.- Base Montcada ............8 1 1 6 24 62 4
 12.- Palafrugell ...................9 0 3 6 20 43 3
 13.- Bellavista Milan ..........9 0 1 8 24 77 1

FEMENÍ INFANTIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Cardona, 8 - Ol. Can Fatjó, 1
Barberà Andalucia B, 3 - Terrassa B, 2
OAR Vic, 9 - Baco Unión, 0
Gim. Manresa, 3 - Júnior, 3
St. Cugat B, 3 - Manu Lanzarote C, 2
Descansa: Puigreig, Can Parellada

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOAR Vic ................... 8 7 1 0 61 7 22
 2.- Cardona ........................8 7 0 1 41 12 21
 3.- Ol. Can Fatjó ................9 5 1 3 35 23 16
 4.- St. Cugat B ....................8 5 0 3 28 15 15
 5.- Manu Lanzarote C ......8 5 0 3 23 19 15
 6.- Júnior ............................8 4 1 3 30 33 13
 7.- Puigreig ........................7 4 0 3 12 13 12
 8.- Can Parellada ...............9 4 0 5 18 45 12
 9.- Baco Unión ...................8 3 0 5 32 31 9
 10.- Barberà Andalucia B ...6 1 0 5 9 30 3
 11.- Gim. Manresa ..............7 0 1 6 6 30 1
 12.- Terrassa B .....................8 0 0 8 7 44 0

GRUP 6

FUE Vic - Vallès At., sr.
St. Feliu Codines, 1 - Martorelles, 7
Mollet, 9 - OAR Vic B, 1
La Roca PBB B, 9 - La Romanica, 1
Mercanitl, 10 - Llerona C, 1
Descansa: Masnou B, Centelles

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMollet .........................8 7 0 1 46 11 21
 2.- Mercanitl ......................8 7 0 1 41 10 21
 3.- La Roca PBB B ..............8 4 2 2 29 15 14
 4.- Llerona C ......................9 4 1 4 35 37 13
 5.- Centelles .................... 7 4 0 3 31 21 12
 6.- Masnou B .....................7 3 2 2 30 11 11
 7.- FUE Vic ...................... 6 3 2 1 28 11 11
 8.- OAR Vic B .................. 9 3 1 5 28 38 10
 9.- Vallès At. ......................7 3 0 4 23 26 9
 10.- Martorelles ..................6 2 0 4 16 29 6
 11.- St. Feliu Codines .........6 1 0 5 6 41 3
 12.- La Romanica ................9 0 0 9 3 66 0

FEMENÍ ALEVÍ SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 4

Llavaneres, 0 - Torelló, 6
Unif. Sta. Perpètua, 6 - OAR Vic, 1
Manu Lanzarote B, 4 - La Roca PBB B, 5
Mollet, 1 - Centelles, 0
Vilassar Mar, 3 - Cirera, 2
Descansa: Sinera, Terrassa C, Llerona B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVilassar Mar...............9 9 0 0 67 5 27
 2.- Unif. Sta. Perpètua......8 7 0 1 69 15 21
 3.- Torelló ....................... 7 7 0 0 54 6 21
 4.- Cirera ............................9 6 0 3 53 27 18
 5.- OAR Vic ..................... 7 5 0 2 23 16 15
 6.- La Roca PBB B ..............9 5 0 4 26 46 15
 7.- Manu Lanzarote B .......7 2 2 3 23 27 8
 8.- Llerona B ......................8 2 2 4 17 28 8
 9.- Terrassa C .....................8 2 1 5 12 33 7
 10.- Mollet ...........................8 2 1 5 6 30 7
 11.- Llavaneres ....................7 1 0 6 9 39 3
 12.- Sinera ............................7 1 0 6 12 43 3
 13.- Centelles .................. 10 0 0 10 6 62 0

FEMENÍ BENJAMÍ. GRUP 2

Llerona, 0 - Fontsanta-Fatjó, 3
Terrassa, 11 - Centelles, 1
Ol. Can Fatjó, 2 - MF St. Adrià, 1
Torelló, 9 - Sabadell, 0
Baco Unión, 7 - Mataró, 1
Descansa: Unif. Sta. Perpètua

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Fontsanta-Fatjó ...........9 9 0 0 70 9 27
 2.- Ol. Can Fatjó ................9 7 0 2 56 14 21
 3.- Baco Unión ...................9 6 0 3 33 22 18
 4.- Torelló ..................... 10 5 1 4 32 22 16
 5.- Unif. Sta. Perpètua......9 5 0 4 29 18 15
 6.- MF St. Adrià .................9 5 0 4 28 17 15
 7.- Terrassa ........................8 4 1 3 38 31 13
 8.- Llerona .........................9 4 0 5 24 28 12
 9.- Sabadell ........................8 2 0 6 26 51 6
 10.- Mataró ..........................9 1 0 8 15 63 3
 11.- Centelles .................... 9 0 0 9 8 84 0

Futbol Sala

DIVISIÓ D’HONOR. GRUP 1

Ripollet B, 6 - Pineda de Mar, 4
Barri Can Calet, 6 - Riudellots, 3
Vilamajor, 4 - Lloret, 4
Manlleu, 4 - Sporting Montmeló, 4
Castellar, 5 - Montcada, 7
Vilafant, 0 - Sant Cugat, 5
Malgrat, 4 - Cardedeu, 5
St. Julià de Ramis, 3 - Parets, 7

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMontcada .................13 12 0 1 68 33 36
 2.- pSant Cugat ................13 9 2 2 56 36 29
 3.- Manlleu ................... 13 9 1 3 53 40 28
 4.- Parets ..........................13 8 1 4 55 43 25
 5.- Ripollet B ...................13 7 2 4 61 44 23
 6.- Vilamajor ....................13 6 1 6 51 55 19
 7.- Castellar .....................13 4 5 4 48 50 17
 8.- Pineda de Mar ...........13 5 2 6 45 47 17
 9.- Lloret ..........................13 4 5 4 45 47 17
 10.- Vilafant .......................13 5 1 7 49 56 16
 11.- St. Julià de Ramis ......13 5 1 7 36 58 16
 12.- Barri Can Calet ..........13 4 2 7 51 57 14
 13.- Riudellots ...................13 3 2 8 41 50 11
 14.- qCardedeu ..................13 3 1 9 50 58 10
 15.- qSporting Montmeló 13 2 4 7 37 51 10
 16.- qMalgrat .....................13 1 4 8 35 56 7

PRIMERA NACIONAL

Ol. Argentona - Llagostense, ajornat
Albelda, 0 - Sansur, 5
Prat, 4 - Padre Damian, 2
Montsant, 9 - Teià B, 3
Betània, 3 - Ripoll, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Betània ..........................3 3 0 0 14 4 9
 2.- Padre Damian ..............4 3 0 1 12 7 9
 3.- Sansur ...........................4 2 1 1 17 11 7
 4.- Ripoll ......................... 4 2 1 1 11 9 7
 5.- Prat ................................3 1 2 0 8 6 5
 6.- Montsant ......................4 1 1 2 15 11 4
 7.- Ol. Argentona ..............3 1 1 1 9 8 4
 8.- Albelda .........................4 1 0 3 7 16 3
 9.- Teià B ............................4 0 1 3 10 20 1
 10.- Llagostense ..................3 0 1 2 5 16 1

SEGONA NACIONAL

Centelles, 7 - At. Arrahona, 7
At. Aguilar Segarra, 3 - St. Feliu Llobregat, 6
Sansur B, 0 - Teià, 10
Padre Damian B, 7 - Sagrerenc, 2
Autocorb, 2 - La Garriga, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTeià .............................4 4 0 0 29 9 12
 2.- pLa Garriga...................4 3 1 0 17 9 10
 3.- Autocorb.......................4 3 0 1 25 9 9
 4.- St. Feliu Llobregat.......4 3 0 1 21 17 9
 5.- Padre Damian B ...........4 2 1 1 21 15 7
 6.- Sagrerenc......................4 2 0 2 10 15 6
 7.- At. Aguilar Segarra .....4 1 0 3 15 22 3
 8.- Centelles .................... 4 0 1 3 14 20 1
 9.- At. Arrahona ................4 0 1 3 19 30 1
 10.- Sansur B ........................4 0 0 4 2 27 0

PRIMERA TERRITORIAL

Ripoll B, 0 - Llinars, 8
At. Aguilar Segarra , 4 - At. Arrahona B, 11
Tecla Futsal, 4 - Ol. Argentona, 2
Bigues i Riells C, 5 - Unión Llagostense B, 3
Can Llong, 5 - Centelles B, 1
St. Feliu Llobregat, 2 - Canada Place-Fènix, 7

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Can Llong .....................8 7 1 0 45 9 22
 2.- At. Arrahona B .............8 6 1 1 44 29 19
 3.- Bigues i Riells C ..........7 6 0 1 45 11 18
 4.- Canada Place-Fènix .....7 5 2 0 50 15 17
 5.- Llinars ...........................8 4 0 4 34 23 12
 6.- Tecla Futsal ..................8 4 0 4 32 33 12
 7.- Ol. Argentona ..............7 4 0 3 22 23 12
 8.- Unión Llagostense B ...8 3 1 4 49 31 10
 9.- St. Feliu Llobregat.......8 2 0 6 30 42 6
 10.- Ripoll B ...................... 8 1 0 7 18 45 3
 11.- Centelles B ................. 7 0 1 6 10 29 1
 12.- At. Aguilar Segarra  ....6 0 0 6 8 97 0

SEGONA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

Racing Pineda, 4 - Santvicentí, 1
Arenys de Mar, 11 - Castellterçol, 1
At. Català, 10 - At. Masnou, 3
Montmeló, 5 - Hummel Alella B, 6
Aiguafreda, 1 - Caldes B, 3
Ciutat Mataró B, 7 - St. Celoni, 3
Descansa: St. Cebrià Vallalta

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRacing Pineda ............9 7 1 1 47 20 22
 2.- pCaldes B ......................8 6 1 1 54 22 19
 3.- Arenys de Mar .............9 6 0 3 41 22 18
 4.- Santvicentí ...................8 6 0 2 38 27 18
 5.- At. Català ......................9 5 1 3 38 23 16
 6.- St. Cebrià Vallalta .......8 5 1 2 40 31 16
 7.- Hummel Alella B .........8 4 1 3 38 36 13
 8.- Aiguafreda................. 8 3 1 4 30 23 10
 9.- Ciutat Mataró B ...........8 3 1 4 34 32 10
 10.- Montmeló ....................9 3 0 6 39 46 9
 11.- qAt. Masnou ................8 1 1 6 23 45 4
 12.- qCastellterçol ............ 8 1 0 7 25 66 3
 13.- qSt. Celoni ....................8 0 0 8 12 66 0

TERCERA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

Ciutat Granollers B, 8 - Unió Mollet B, 1
PB Montmeló, 2 - Dosrius, 3
Premià de Dalt B, 6 - Base Montcada B, 1
Palauenc, 6 - Racing Pineda B, 4
Descansa: Vilamajor B, Manlleu B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Ciutat Granollers B .....8 7 1 0 40 11 22
 2.- Premià de Dalt B .........6 5 1 0 32 10 16
 3.- Base Montcada B .........7 4 1 2 19 18 13
 4.- Palauenc .......................6 3 0 3 23 22 9
 5.- Dosrius .........................6 3 0 3 13 16 9
 6.- Racing Pineda B...........7 3 0 4 20 28 9
 7.- Manlleu B .................. 6 2 1 3 12 13 7
 8.- Vilamajor B ..................7 2 0 5 15 21 6
 9.- Unió Mollet B ..............7 2 0 5 16 29 6
 10.- PB Montmeló ...............6 0 0 6 10 32 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
BARCELONA GRUP 1

Dosrius, 0 - Manlleu, 7
Quart, 1 - Blanesport, 1

Cardedeu, 4 - PB Montmeló, 1
Descansa: Riudellots, Vilamajor, Palafolls

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCardedeu ....................5 5 0 0 25 5 15
 2.- pPB Montmeló .............5 4 0 1 27 5 12
 3.- Manlleu ..................... 6 3 2 1 17 8 11
 4.- Riudellots .....................6 3 1 2 26 7 10
 5.- Blanesport ....................6 3 1 2 13 4 10
 6.- Vilamajor ......................6 2 1 3 9 13 7
 7.- Palafolls ........................5 2 0 3 12 15 6
 8.- Quart .............................6 1 1 4 12 39 4
 9.- Dosrius .........................7 0 0 7 0 45 0

Hoquei

PRIMERA CATALANA. GRUP 
1-1

Ripollet-Roda, ajornat
Arenys de Munt, 3  -GEiEG, 1
Malgrat, 3 - Voltregà-Masies, 3
Sentmenat, 6 - Cassanenc, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Malgrat .........................5 4 1 0 16 10 13
 2.- Sentmenat ....................5 2 1 2 13 13 7
 3.- Cassanenc .....................5 2 1 2 22 23 7
 4.- Voltregà-Masies ........ 5 2 1 2 27 26 7
 5.- Arenys de Munt ..........5 2 0 3 9 13 6
 6.- GEiEG ............................5 2 0 3 14 17 6
 7.- Roda ........................... 4 1 1 2 18 16 4
 8.- Ripollet .........................4 1 1 2 16 17 4

GRUP 1-2

La Garriga, 0 - Plafrugell, 4
Bigues i Riells, 1 - Lloret, 2
St. Cugat, 5 - Folgueroles, 4
Espanyol, 3 - Ripoll, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Lloret ............................6 5 0 1 19 10 15
 2.- Farners ..........................5 4 0 1 22 9 12
 3.- St. Cugat .......................5 4 0 1 22 12 12
 4.- Bigues i Riells ..............5 3 0 2 19 17 9
 5.- Ripoll ......................... 6 3 0 3 10 10 9
 6.- Palafrugell ...................6 3 0 3 14 14 9
 7.- Espanyol .......................5 2 0 3 13 22 6
 8.- Folgueroles ................ 5 0 0 5 11 20 0
 9.- La Garriga .....................5 0 0 5 11 27 0

SEGONA CATALANA. GRUP 
1-1

Girona, 3 - Centelles, 1
St. Jordi Desvalls, 10 - Ripoll B, 8
Jonquerenc, 3 - Caldes, 4
Olot, 5 - St. Feliu, 7

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- St. Feliu ........................6 6 0 0 47 17 18
 2.- Girona ...........................6 5 1 0 21 9 16
 3.- Olot ...............................6 3 0 3 21 20 9
 4.- St. Jordi Desvalls .........6 3 0 3 18 37 9
 5.- Centelles .................... 6 2 1 3 21 20 7
 6.- Caldes ...........................6 2 1 3 21 27 7
 7.- Ripoll B ...................... 6 1 1 4 29 39 4
 8.- Jonquerenc ...................6 0 0 6 15 24 0

GRUP 1-2

GEiEG, 2 - Vic C, 6
Shum, 2 - Tona B, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Tona B ........................ 4 3 0 1 14 9 9
 2.- Vic C ........................... 4 3 0 1 13 9 9
 3.- Shum .............................4 2 0 2 15 17 6
 4.- GEiEG ............................3 1 1 1 13 14 4
 5.- Roda B ........................ 3 1 0 2 12 12 3
 6.- Cassanenc .....................4 0 1 3 13 19 1

TERCERA CATALANA. GRUP 1-1

Vilassar, 8 - Bigues i Riells, 5
Centelles B, 3 - Salt, 5
Cerdanyola, 4 - Voltregà D, 5
Shum, 4 - Taradell C, 6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Taradell C .................. 6 5 1 0 32 19 16
 2.- Voltregà D ................. 6 3 2 1 29 28 11
 3.- Vilassar .........................6 3 1 2 29 21 10
 4.- Salt ................................6 3 1 2 21 19 10
 5.- Bigues i Riells ..............6 3 1 2 35 37 10
 6.- Shum .............................6 2 1 3 33 27 7
 7.- Centelles B ................. 6 1 1 4 22 34 4
 8.- Cerdanyola ...................6 0 0 6 18 34 0

GRUP 1-2

Taradell B, 7 - Figueres, 4
Arenys de mar, 7 - Barberà, 6

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Farners ..........................4 2 1 1 14 13 7
 2.- Arenys de Mar .............3 2 0 1 14 12 6
 3.- Barberà ...................... 3 1 1 1 17 12 4
 4.- Taradell B .................. 3 1 0 2 13 14 3
 5.- Figueres ........................3 1 0 2 9 16 3

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 1

Reus, 4 - Girona, 4
Manresa, 3 - Tona, 4
Sferic, 4 - Cerdanyola, 3
Cubelles, 2 - Arenys de Mar, 5

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Arenys de Mar .............6 5 1 0 30 18 16
 2.- Girona ...........................6 4 1 1 41 16 13
 3.- Reus ..............................6 4 1 1 39 19 13
 4.- Cerdanyola ...................6 3 0 3 20 17 9
 5.- Cubelles ........................6 2 1 3 15 22 7
 6.- Manresa ........................6 1 1 4 14 31 4
 7.- Sferic .............................6 1 1 4 14 32 4
 8.- Tona ........................... 6 1 0 5 19 37 3
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Apostant per la inclusió
Centelles

Ferran Morera

La capacitat econòmica en el 
món de l’esport ha suplantat 
la feina ben feta d’entitats 
esportives que basaven els 
seus èxits en l’esforç. Mostra 
d’això és l’Agrupació Espor-
tiva Centelles. L’entitat neix 
el 1979 i és un dels clubs 
més antics de Catalunya en 
aquesta modalitat. Durant 
els seus més de 40 anys de 
trajectòria, per les files de 
l’entitat hi han passat juga-
dors i entrenadors que han 
arribat a formar part de la 
selecció catalana. El 2016, 
després de 35 anys en mans 
de la família Naranjo, Robert 
Santamaria es va posar al 
capdavant del club, amb 
l’ajuda de la neta del funda-
dor, Cristina Naranjo.

L’ambició per tenir un 
equip de futbol sala a Cen-
telles va facilitar les compli-
cacions dels inicis, quan no 
comptaven amb el suport de 
ningú i havien de jugar en 

una pista exterior d’asfalt. 
De mica en mica, les dificul-
tats es van anar superant i a 
l’any 1988, el club va viure 
un dels moments més àlgids 
de la seva història, amb 
l’ascens a la màxima divisió 
de futbol sala en l’àmbit 
nacional. Amb una economia 
solvent i una 
bona estruc-
tura de club, 
l’Ajuntament 
de Centelles 
va aprofitar 
per construir 
un pavelló. 
El temps que 
va durar la 
construcció 
va portar el club a jugar com 
a local a Taradell. Uns anys 
més tard, el 2000, el club 
va començar un projecte de 
futbol sala femení. Cinc tem-
porades després de l’aposta 
pel futbol sala femení a Cen-
telles, el club ja comptava 
amb cinc equips en total i 
l’equip en categoria Sènior 
situat a la màxima divisió 

de Catalunya. La temporada 
2008/09 es va celebrar el 
primer ascens del femení en 
categories estatals. Com amb 
el masculí, la feina ben feta 
durant tant temps va viure 
el seu moment de màxima 
esplendor l’any 2012, quan 
el primer equip femení va 

aconseguir 
l’ascens a la 
màxima cate-
goria estatal 
de futbol 
sala. Malau-
radament, la 
seva estada 
a la Primera 
Divisió va 
ser efímera i 

va baixar en aquella mateixa 
temporada. 

Enguany el club compta 
amb sis equips. Els més 
petits del club són l’Esco-
leta, infants de 4 a 8 anys. 
També disposen d’un equip 
en categoria Aleví i Infan-
til. Pel que fa a la categoria 
Sènior, el club té tres equips, 
dos masculins i un femení, 

que aquesta temporada s’ha 
proclamat campió de lliga 
amb molta solvència i sense 
conèixer la derrota.

Fa dues temporades, el 
club va emprendre un nou 
camí amb la Federació Cata-
lana de Futbol Sala. “Érem 
conscients que podíem 
perdre equips”, assegura 
Naranjo, que afegeix “que era 
necessari, perquè s’ajustava 
als nostres valors, basats en 
la formació de jugadors i 
l’esportivitat”. És cert que hi 
ha més nivell a la Federació 
Catalana de Futbol, però a 
la de Futbol Sala “hi ha més 
oportunitats” per a juga-
dors que destaquin en clubs 
humils “per jugar a la selec-
ció catalana”, comenta. 

Amb l’entrada de la nova 
junta amb Santamaria i 
Naranjo al capdavant, el club 
“ha fet una aposta per uns 
valors inclusius” i on es bus-
ca que tots els jugadors del 
club es puguin sentir còmo-
des i gaudir d’aquest esport 
“per davant dels resultats”.

Últim minut

El triple 
fracàs del 
Patí Vic
Sagi Raurell

Periodista

L’hoquei 
actual conviu 
amb dues 
clares reali-
tats: en els 
darrers anys 
ha baixat el 
nivell dels 

jugadors i el potencial eco-
nòmic dels clubs és també 
molt menor. Aquests dos 
clars fets negatius bene-
ficien, però, uns equips 
concrets: els que millor 
treballen la seva base.

És moment en el qual, 
sense falses humilitats, els 
clubs amb bons planters 
han de ser valents i han 
d’aspirar a lluitar pels 
primers llocs de les classi-
ficacions amb uns equips 
nodrits amb jugadors de 
les seves pròpies escoles, 
i és que poques vegades 
havia estat tan assequi-
ble competir a l’OK Lliga 
amb jugadors de casa. I en 
aquest sentit és on, proba-
blement, rau el gran fracàs 
de l’actual Club Patí Vic 
per ser incapaç d’aprofitar 
l’oportunitat que tenia 
davant.

És una evidència la críti-
ca situació global del club 
fruit de la nefasta direcció 
i gestió dels darrers anys, i 
pel que fa al primer equip, 
la pèrdua de categoria ha 
significat només la culmi-
nació d’un fracàs anun-
ciat per un equip que les 
darreres temporades s’ha 
passejat per les pistes sen-
se cap projecte. Probable-
ment, però, el gran fracàs 
del Patí Vic és l’exagerada 
pèrdua de pes dins l’ho-
quei base català. En aquest 
sentit la situació social del 
club no és cap excusa.  

Era –o potser encara hi 
és a temps– el moment 
de presentar un projecte 
ambiciós dins l’hoquei 
base i treballar amb un 
objectiu clar: tornar a llui-
tar per guanyar títols amb 
jugadors del mateix plan-
ter, una realitat que no 
és cap utopia per tots els 
clubs que treballen la seva 
base amb objectius clars.

El Patí Vic és una entitat 
que ja va viure altres vega-
des situacions crítiques, 
sempre se’n va sortir i ara 
segur que ho tornarà a fer. 
La realitat actual, però, 
és la que és i enguany el 
fracàs del Patí Vic ha set 
triple: social, primer equip 
i hoquei base. 

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

“La FCFS 
coincideix amb 

els nostres 
valors: formació 

i esportivitat”

Agrupació 
Esportiva Centelles
Any de fundació
1979
Socis
65 

Cristina 
Naranjo

La passió pel futbol sala li ve d’herència i s’ha convertit 
en una de les pioneres del futbol sala a Centelles. “Vaig 

créixer en un pavelló, seguint primer el meu pare i 
després el meu germà”, comenta Naranjo, que “van 

ser els primers passos que va desenvolupar en el 
futbol sala”. Tot i haver passat moltes hores dins 
d’un pavelló, com a jugadora va començar sobre el 
verd. Amb el canvi de segle, Naranjo també va fer 
el canvi a futbol sala amb la creació d’un equip 
femení. Unes temporades més tard, va començar 
a formar-se com a entrenadora i compagina-
va dirigir equips amb jugar. Entre 2012 i 2016, 
Naranjo va deixar el futbol sala per centrar-se en la 

maternitat, però s’hi va tornar a reincorporar amb 
la retirada del seu pare. Endinsada un altre cop en el 

futbol sala, Naranjo va començar ajudant Santamaria 
en tasques de club i les ganes van fer que tornés a les 

pistes. Durant una temporada va jugar amb el Caldes de 
Montbui mentre buscava noies per tornar a crear un equip, 

com ja havia fet anys enrere. 
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Retenir 
talent, 
principal 
preocupació 
de la UIER

Ripoll

EL 9 NOU

Formar i retenir talent a 
la comarca per garantir el 
relleu generacional és una 
de les prioritats de la Unió 
Intersectorial Empresarial 
del Ripollès (UIER), segons 
van explicar al congrés de 
pimes de Catalunya organit-
zat per Fepime-Catalunya. 
Altres preocupacions són 
la manca de professionals 
qualificats, l’excessiva càr-
rega burocràtica, la poca 
inversió en infraestructures 
i l’augment de preus de les 
matèries primeres. El pre-
sident de la UIER, Eudald 
Castells, va reclamar més 
participació privada en els 
projectes públics perquè “si 
no quedem limitats. Una 
col·laboració publicopriva-
da real pot servir per donar 
respostes a les pimes”. El 
secretari general de l’entitat, 
Josep Pascal, va explicar els 
projectes que té en mar-
xa l’entitat però també va 
reclamar que events com 
els Jocs Olímpics d’hivern 
“serien una oportunitat pel 
Ripollès i la Cerdanya per 
millorar la línia R3 i atraure 
inversió”, perquè es podria 
fer la connexió amb Andorra 
i França. A la sessió també hi 
van participar Laura Moreno, 
administradora d’Asseguran-
ces Moreno; Anna Masllo-
rens, secretària del Gremi 
de Constructors; José Navío, 
propietari de Fusteria Navio; 
Benjamí Monforte, adminis-
trador de Comercial Pirine; 
Marc Costa, administrador 
de l’empresa Ski & Moun-
tain, i Joan Capdevila, en 
representació del sector. Tots 
demanaven més mà d’obra 
qualificada. 

Jornada sobre els 
ajuts a la gestió 
de les dejeccions 
ramaderes, dijous

Vic Organitzada per la Llotja 
de Vic i el Banc Sabadell, es 
farà aquest dijous a partir de 
les 5 de la tarda i via webinar 
la jornada “Els ajuts com a 
impuls per a la millora en 
la gestió de les dejeccions 
ramaderes”. Es tracta d’una 
jornada que estarà conduïda 
pel director d’Anprogapor, 
Miguel Ángel Higuera, i que 
comptarà també amb el lliu-
rament dels premis Osona a 
les millors explotacions que 
cada any es feia pel Mercat 
del Ram. La jornada compta-
rà amb una taula rodona par-
ticipada per Arturo Daudén, 
coordinador de l’ofici de 
projectes del centre aragonès 
CITA; l’enginyera agròno-
ma del GSP de Lleida Rosa 
Gallart; el coordinador de la 
Taula per a la Gestió Sosteni-
ble de la Ramaderia a Osona, 
Ricard Carreras, i la subdi-
rectora general d’Agricultura 
del DARP, Neus Ferreté. 

Ripoll promou el 
comerç local per 
internet amb “A 
casa en un clic”

Ripoll Tècniques de l’àrea 
de Projecció Econòmica de 
l’Ajuntament de Ripoll estan 
visitant els comerços del 
municipi per explicar als pro-
pietaris el projecte “A casa 
en un clic”. La plataforma 
de la Diputació de Girona 
afavoreix que les botigues 
siguin actives en aquesta pla-
taforma, de forma gratuïta, 
per donar-se a conèixer i pro-
mocionar-se. Els clients que 
s’interessin pels productes 
de cada comerç podran fer-
ho per telèfon, WhatsApp, 
correu electrònic o la resta 
de xarxes socials. A part de la 
promoció també els oferei-
xen la possibilitat de poder 
fer vendes a través d’inter-
net, en aquest cas amb un 
cost afegit. J.R. 

Llotja de Bellpuig (17-5-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: 1,11 (+0,04) – 1,35 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,86 (+0,06) – 2,14 (=) 
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 (21-5-21) 

PORC: 2,024 / 2,036 (+0,037)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 72 / 73,50 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,96/3,82/3,60/ 3,31 (-0,03)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,01 /3,83/3,65 /3,40 (-0.03)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,56/ 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 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 105 / 220 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (21-5-21)

PORC VIU selecte: 1,530 (+0,28) 
LLETÓ 20 kg: 51,00 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 3,32 (=)  
XAI (25 a 27 kg): 3,17 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 246 (-4)
BLAT PA: 250 (-4)
MORESC: 278 (-7)

ORDI LLEIDA: 231 (-2)   
COLZA: 500 (=)

Llotja de Barcelona (18-5-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 412/t (–33)
MORESC UE: 286/t (–2)
BLAT: 254/t (–3)
ORDI PAÍS: 243/t (–2) 
FARINA DE PEIX: 1.090/t (=)
GIRA-SOL: 330/t (=)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 348/t (=)
SORGO: s.c. Lluçanès (9-4-21)

Grans del Lluçanès (21-5-21)

GRA DE COLZA: 488  (+38)
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El complex d’El Montanyà ocupa, amb les seves diferents instal·lacions, 100.000 metres quadrats

La cadena d’hotels Senator 
assumeix la gestió d’El Montanyà
El complex encara no ha obert des que va tancar per la pandèmia

Seva

D.A.

La cadena d’hotels Senator 
ha assumit la gestió en règim 
d’arrendament del complex 
hoteler d’El Montanyà, a 
Seva, en un moment en què 
l’hotel es preparava per reo-
brir després d’estar tancat a 
causa de la pandèmia i amb 
tots els seus treballadors 
en ERTO. Senator Hotels & 
Resorts és una cadena pro-
pietat de la família andalusa 
Rossell i que té 42 hotels a 
Espanya, Mèxic i la Repúbli-
ca Dominicana. Ara hi suma 
El Montanyà, un complex 
de categoria quatre estrelles 
que disposa de 192 habitaci-
ons i un edifici annex amb 31 
apartaments. En uns 100.000 
metres quadrats també ofe-
reix un espai de spa, sales de 
convencions, un auditori, un 
pavelló i una zona esportiva 
amb camps de futbol, pistes 
de tennis i un centre d’equi-

tació. De fet, el complex ha 
estat sempre conegut per 
haver acollit concentracions 
esportives d’equips com el 
Futbol Club Barcelona i per 
dur-hi a terme, el 1992, les 
proves olímpiques d’hípica.

El complex hoteler d’El 
Montanyà va ser ideat per 

Valentí Leiro, l’empresari 
que havia començat de pica-
pedrer, que va obrir un res-
taurant en aquesta zona on 
després es va desenvolupar 
tota una urbanització que 
pren el nom d’una masia del 
1041, vil·la Montannan. Això 
va ser el 1973 i el 1991 ja 
feia el segon hotel a la zona 
i primer de quatre estrelles 

d’Osona. El complex va ser 
propietat de Plexo Diseño 
Industrial, empresa de Leiro, 
fins l’any 2015, quan s’ho 
va vendre a la gestora de 
fons suïssa Patrimonium i 
el fons alemany-holandès 
CHT amb seu a Groningen 
(Holanda). Des del 2011, 
quan Plexo va entrar en con-
curs de creditors, la gestió de 
l’hotel la portava la també 
cadena hotelera Serhs, que 
va assumir a partir del 2013 
també el lloguer de les instal-
lacions i es va fer càrrec dels 
treballadors. Ara la gestió ha 
passat a mans de Senator.

Segons expliquen des de 
3Capital Real Estate, empre-
sa que ha assessorat en 
l’operació, Senator s’ha com-
promès a renovar les instal-
lacions i preveu tenir-ho 
obert tot l’any. De moment, 
però, es manté tancat tot i 
que amb l’objectiu d’obrir 
i tenir-ho a punt abans de 
començar l’estiu. 

Fins ara la gestió 
la portava la 

també cadena 
hotelera Serhs
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de Catalunya. La majoria de 
centres que hi participen són 
osonencs, però en aquesta 
edició n’hi ha també del 
Ripollès, el Moianès i un del 
Solsonès, i en altres també 

n’hi ha hagut del Vallès Ori-
ental. La pandèmia, com en 
tot, s’ha deixat notar, i en 
aquesta edició la participació 
ha baixat de 33 a 21 centres. 
El proper curs s’espera poder 
recuperar el nivell anterior. 
“Més de 28.000 alumnes són 
una gran llavor per estimar 
l’art contemporani”, va dir 
la regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Vic, Susag-
na Roura, fent balanç d’una 
experiència que “és més que 
un taller, és donar als partici-
pants eines per a la vida”. 

Dilluns, 24 de maig de 202134 Tres exposicions i un aniversari a l’ACVic

De ‘manualitats’ a art contemporani
El programa Art i Escola celebra els 10 anys, amb més de 28.000 estudiants que hi han participat

Vic

Jordi Vilarrodà

La preocupació d’un grup de 
docents que volien “fugir del 
concepte clàssic de manuali-
tats” i la inquietud de l’AC-
Vic que acabava de néixer 
per trobar un perfil propi van 
confluir ara fa 10 anys en la 
creació d’Art i Escola. Aquest 
programa de pedagogia i cre-
ació que celebra l’aniversari 
amb un balanç que els seus 
promotors no haurien ima-
ginat al principi: un total de 
28.253 alumnes participants, 
des d’Educació Infantil fins a 
Batxillerat, 315 projectes des-
envolupats i la implicació de 
fins a 73 centres educatius. 
Aquest dijous a 2/4 de 6 de la 
tarda es fa al Temple Romà 
(també es pot seguir al You-
tube d’ACVic) la presentació 
del llibre que recull la trajec-
tòria del projecte.  

“Vam trobar una nova 
manera de treballar l’art”, 
explica David Segalés, del 
Centre de Recursos Pedagò-
gics d’Osona. Més propera 
a l’art contemporani que a 
les activitats de plàstica de 
sempre, i amb la implicació 
de professors de diferents 
matèries. L’alumne aconse-
gueix “posar-se en la situació 
de què passa quan un artista 
està creant”, i se li obren 
“noves formes d’expressió”. 
La mecànica ja funciona com 
un rellotge: a principi de cada 
curs, es proposa un tema de 
treball (fins ara s’ha tocat 
des del tabú fins al refugi, 
passant pel caos o la ficció) 
i es proporcionen assessors 

El joc, tema de     
la desena edició

Vic Des dels jocs inventats 
fins als jocs tradicionals, 
des de les propostes lúdi-
ques al visitant fins a una 
acció expressiva amb pin-
tura. Aquestes són algunes 
de les propostes que es 
poden veure a l’exposició 
“Art + Escola + Joc”, que 
fins al 25 de juliol es pot 
veure a la sala principal 
de l’ACVic. És una selec-
ció d’entre les que s’han 
treballat durant el curs. 
“Hem creat espais oberts 
per facilitar distàncies a 
l’exposició, a la vegada que 
això en facilita una lectura 
de conjunt còmoda”, expli-
ca Toni Garcia, professor 
de l’Escola d’Art de Vic 
i comissari de la mostra 
d’aquest any. El visitant 
també pot conèixer els 
projectes que no hi han 
tingut cabuda a través de 
codis QR. 
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Toni Garcia, comissari d’Art i Escola en aquesta edició, a la sala d’ACVic on s’exposen els treballs seleccionats

JO
R

D
I 

PU
IG

 / 
A

LB
ER

T
 L

LI
M

Ó
S 

Exposicions de dues edicions d’Art i Escola, les de 2013 i 2017, dedicades a l’entorn i la ficció, respectivament

a les escoles o instituts per 
fer formació en aquell àmbit 
concret. Després, cada cen-
tre treballa els projectes i 
aquests es presenten en unes 
jornades a l’Aula Magna de 
la UVic-UCC, on durant tres 

jornades coincideixen cente-
nars d’estudiants. O almenys 
era així fins que va arribar la 
pandèmia. Finalment, s’escu-
llen alguns dels projectes per 
fer una exposició a l’ACVic. 

Art i Escola s’ha demostrat  

com una experiència “molt 
vàlida”, i la prova és que cada 
vegada s’ha anat escampant 
més l’experiència, que des 
del Departament d’Ense-
nyament ja es considera un 
model de referència arreu 

El programa Art i Escola compleix 
10 anys, convertit en un emblema de 
l’ACVic, Centre d’Arts Contemporà-
nies. Una iniciativa que converteix en 

creadors els escolars, des d’Educació 
Infantil i Primària fins a Batxillerat. 
Fins al moment hi han participat més 
de 28.000 alumnes, sobretot d’Oso-

na, que en cada edició han treballat 
sobre un mateix tema. Art i Escola és 
objecte ara de dues exposicions, una a 
l’ACVic i una altra al Temple Romà. 

Artistes ‘grans’ treballen els mateixos temes
Vic Els 10 anys d’Art i Escola ha incorporat altres artistes en la 
mostra “Complicitats”, exposició que es podrà veure al Temple 
Romà fins al 27 de juny. Són 10 creadors grans als quals s’han 
demanat obres sobre els mateixos temes que han treballat els joves 
a l’Art i Escola, “les complicitats que ha anat teixint entre els dife-
rents nivells de l’art contemporani”, diu Miquel Bardagil, que n’ha 
estat el curador. Entre aquests artistes hi ha noms consagrats de 
l’art contemporani català, com el fotògraf Joan Fontcuberta, amb 
un treball sobre la ficció, o l’artista multimèdia Francesc Abad, 
sobre la memòria. També hi ha creadors osonencs, com l’arquitec-
te i fotògraf Ferran Blancafort, sobre la llum; la ceramista Carme 
Collell, sobre el buit, o l’artista i llibreter Toni Ferron, sobre la xar-
xa. Completen l’exposició el fotògraf Jorge Yeregui, sobre l’entorn; 
la pintora Jo Milne, entorn del caos; l’arquitecte Santiago Cirugeda 
i l’equip Recetas Urbanas reflexionant el concepte de refugi; Ana 
Álvarez-Errecalde, sobre el tabú, i Tere Recarens, treballant el joc, 
tema d’enguany. A la fotografia, un moment de la inauguració de 
l’exposició. També s’ha editat una publicació commemorativa que 
recull la trajectòria del projecte.
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Albert Llimós, a l’espai dedicat a 
fotoperiodisme amb Gerard Guix
Vic L’espai de L’Aparador continua el cicle 
“Relats fotogràfics”, dedicat als fotoperio-
distes osonencs, amb una imatge a partir de 
la qual un escriptor crea un text. En aquest 
cas, el protagonista és Albert Llimós, fotò-
graf d’EL 9 NOU, que ha escollit una imatge 
captada a la tradicional Tria de Mulats d’Es-
pinavell, en el moment en què els cavalls 
travessen el riu. A través d’ella convida a 
explorar “els detalls importants que es troben 
observant amb atenció”. El text que l’acompa-
nya és de l’escriptor vigatà Gerard Guix, i con-
vida a mirar la fotografia des de les diferents 
perspectives que ofereix a l’espectador “els 
detalls importants que es troben observant 
amb atenció”. 
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“70 metres”, ceràmica de Roger 
Coll treballada a prop d’ACVic
Vic Roger Coll (a la fotografia, amb la seva 
filla) ha instal·lat el seu taller prop de l’AC-
Vic, aproximadament a uns 70 metres. I “70 
metres” és precisament el títol de l’exposició 
que presenta dins del cicle dedicat als ceramis-
tes osonencs. Una mostra eclèctica, perquè “no 
volia exposar les peces de sempre sinó que la 
mostra fos representativa de la meva manera 
de treballar”, explicava ell mateix en la inau-
guració. Colors, formes i textures, essència del 
seu treball, i l’ús de la repetició com a recurs, 
perquè un element que es repeteix moltes 
vegades, ni que sigui senzill, “acaba agafant 
força”. A “70 metres”, el visitant s’endurà una 
imatge del que es trobaria si entrés realment 
en el seu espai de creació. 
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Quan es va crear 
l’ACVic, ara fa 10 

anys, en el marc d’un desple-
gament de centre d’art con-
temporani pel territori, havia 
de construir un projecte que 
li donés identitat pròpia. I el 
va trobar en el programa Art 
i Escola, en el qual va tenir 
una participació decisiva el 
seu primer director, l’oso-
nenc Ramon Parramon. En 
una dècada de funcionament, 
s’ha demostrat un encert, 
per la capacitat d’incidència 
que ha tingut i per la conne-
xió que ha establert entre 
l’ACVic i el món educatiu. 
Ensenyants i alumnes han 
connectat amb el projecte: 
més de 28.000 infants i joves 
ja no veuran l’art contempo-
rani com a inaccessible, per-
què ells mateixos han vist 
que són capaços de participar 
d’un procés creatiu i d’ex-
plicar-lo, i al final l’han vist 
exposat en un espai que deixa 
de ser un temple per a conei-
xedors i entesos. Art i Escola 
té recorregut per endavant, 
i ho demostra el fet que s’es-
tà escampant a poc a poc des 
d’Osona cap a centres educa-
tius d’altres comarques. 

Jordi 
Vilarrodà

La identitat     
de l’ACVic

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, 24 de maig de 2021 35Tres exposicions i un aniversari a l’ACVic
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La novel·la de Jordi Bosch sobre els 
milicians a Vic, al Club de Premsa

‘El filat de la llibertat’ es presentarà dimarts a la seu d’EL 9 NOU, amb l’historiador Josep Casanovas

Vic

EL 9 NOU

La novel·la El filat de la lli-
bertat (Çtrencada Edicions), 
en què Jordi Bosch narra els 
anys previs a la Guerra Civil 
i els mesos de l’esclat del 
conflicte des de la mirada 
de dos milicians, es presen-
tarà aquest dimarts a la seu 
d’EL 9 NOU en un acte del 
Club de Premsa que comen-
çarà a 2/4 de 8 del vespre. 
Comptarà amb la presència 
del mateix autor i de l’his-
toriador Josep Casanovas, 
especialista en el període 
de la Guerra Civil, a més de 
l’editor Àlex Bassols, i serà 

introduït per Jordi Vilarrodà, 
d’EL 9 NOU. 

El filat de la llibertat és 
un relat de ficció que té 
una sòlida base històrica i 
parla de com Vic va viure un 
moment decisiu de la seva 
història. Ho fa a través dels 
ulls de dos joves milicians, 
personatges de ficció –en 
Valentí i la Roser–, que viuen 
també una història d’amor 
enmig del conflicte. La 
novel·la va partir de l’interès 
del seu autor pel personatge 
de Vicenç Coma, conegut pel 
malnom d’El Coix del Carrer 
de Gurb, que va ser un dels 
membres destacats del comi-
tè de milícies antifeixistes de 

Vic l’any 1936, i a qui es con-
sidera un dels responsables 
de l’assassinat de religiosos 
i persones de dretes. El pro-
tagonista de la novel·la és un 
jove sindicalista ple d’ideals 
que es veu immers en la 
dinàmica revolucionària 
del moment i també en els 
fets més obscurs, cosa que li 
provoca un conflicte intern. 
“Veu com les idees que tenia 
se’n van en orris, però no 
sap sortir-se’n”, explica Jordi 
Bosch, que anteriorment 
ja havia escrit El fals testa-
ment. Per assistir a l’acte de 
dimarts cal inscriure’s prè-
viament al correu <jbauma-
tell@gmail.com>. Jordi Bosch

L’escolapi moianès 
Marian Baqués fa un 
viatge evangèlic al 
llibre ‘En el camí’
Moià Marian Baqués, esco-
lapi de Moià, ha publicat 
el seu darrer llibre, que fa 
un viatge imaginari en un 
recorregut per l’evangeli de 
Sant Lluc, amb el títol d’En 
el camí. Enamorat de l’evan-
gelista i seguint fragments 
escollits del seu evangeli, fa 
una proposta oberta al lector 
portant-lo a narracions vitals 
dels fets de Jesús durant la 
seva vida pública. Cada capí-
tol està farcit de diferents 
escrits fent un itinerari pel 
motiu que els encapçala, 
glosant les vivències huma-
nes que hom es pot aplicar 
fàcilment a la pròpia vida. 
El llibre, publicat per PPC 
Editorial, està ple de cites 
literàries i religioses.

La biblioteca de 
Taradell convoca la 
19a edició del Premi 
Literari Solstici
Taradell La Biblioteca 
Antoni Pladevall i Font de 
Taradell ha fet pública la 
convocatòria de la 19a edició 
del Premi Literari Solstici. La 
novetat d’aquesta és que les 
obres s’hauran de presentar 
en format digital a través del 
web, fins al dia 25 de juny. 
S’hi poden presentar treballs 
en prosa i poesia, de tema 
lliure i en tres categories 
(fins a 12 anys, de 13 a 17 
anys i a partir de 18 anys). 
En les dues primeres, els 
premis són d’un lot de llibres 
i un llibre electrònic. En la 
d’adults, és de 500 euros per 
al guanyador i 200 per al 
segon premi. La proclamació 
del veredicte serà el dia 25 
de setembre. 

Micromecenatge 
per completar la 
‘Geografia literària’ 
de Llorenç Soldevila
Vic Llorenç Soldevila, pro-
fessor emèrit de la UVic-
UCC i col·laborador d’EL 
9 NOU, ha obert un micro-
mecenatge per completar 
la Geografia literària dels 
Països Catalans, ambiciós 
projecte iniciat fa deu anys 
que relaciona llocs geogràfics 
amb fragments d’obres d’es-
criptors. El darrer volum es 
titularà Universos literaris.  
Vuitanta-dues semblances i 
serà el dotzè de la col·lecció, 
amb més de 500 pàgines. 
En els anteriors ha comptat 
amb suports institucionals 
però en aquest “no es pot 
interpel·lar directament cap 
institució” i per això recorre 
al mecenatge. Es fa a través 
de la plataforma Verkami i 
espera recaptar 13.000 euros. 

“Art per tu”, a Taradell

Taradell El projecte “Art per tu”, impul-
sat des de la Fundació Irla, es va presen-
tar dissabte a la Font Gran de Taradell. 
L’artista Lídia Azagra va presentar-hi 
Retrobament, una obra que es podia 
veure en un moral exposat al mateix 
espai. Inspirada en una empremta dac-
tilar tridimensional, l’obra tracta sobre 
el civisme. De fet, aquest va ser un dels 
temes amb els quals van conversar amb 
l’artista local Jesús Ramos, que, com a 
coincidència, en les seves darreres expo-
sicions també ha tractat aquest tema. 
L’objectiu d’aquest projecte és apropar 
l’art contemporani als pobles. A l’acte 
també hi van participar Joan Vila, crític 
d’art; Míriam Martínez, regidora de Cul-
tura i Patrimoni, i Joan Manuel Tresser-
ras, president de la Fundació Irla.
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Recital Flors del Desvari, a la Damunt

Folgueroles L’ermita de la Damunt va ser aquest dissabte, 
novament, l’escenari del recital Flors del Desvari, convertit ja 
en una cita habitual de la Festa Verdaguer i que aplega noves 
generacions de veus poètiques. Amb presentació d’Oriol Sau-
leda, exponent de la poesia improvisada i dita en públic, van 
passar per l’escenari Laia Carbonell, Esteve Plantada i Sònia 
Moya, amb la música d’Adrià Ballús, Arnau Musach i Roger 
Sena. Els actes de la Festa Verdaguer s’acabaran diumenge 
vinent amb un altre recital, en aquest cas el que organitza el 
Patronat d’Estudis Osonencs a la font del Desmai. 
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Presenten la guia digital de l’Esquerda

Roda de Ter Els actes del Dia Internacional dels Museus 
s’han allargat fins aquest cap de setmana, amb la presentació 
de la nova guia digital del jaciment de l’Esquerda de Roda 
de Ter i la visita virtual. La guia permetrà que els visitants, a 
través d’un codi QR, puguin accedir a un recorregut pels llocs 
més significatius del camp arqueològic i visualitzar-ne imat-
ges que el recreen. A la pàgina web es troba la visita virtual, 
per preparar la real o per treballar-la posteriorment des dels 
centres educatius. L’aplicació web s’ha creat des de La Farine-
ra, Centre d’Arts Visuals de Vic. 
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Retrobament 
del món coral    
a Montesquiu, 
als Premis Clavé

Montesquiu

J.V.

El castell de Montesquiu 
i el seu entorn es van con-
vertir dissabte a la tarda en 
l’epicentre del món coral 
català, amb l’entrega dels 
tercers Premis Clavé, que la 
Federació Catalana de Cors 
Clavé convoca per premiar 
les millors iniciatives i les 
trajectòries més destacades 
d’aquest àmbit de la músi-
ca. Després de celebrar la 
segona edició en línia, la de 
Montesquiu era una trobada 
“que significa la resistència” 
en un any complicat, segons 
Bruno Nàjera, president 
dels Cors Clavé i director de 
corals osonenques. Per això 
s’havien introduït noves 
categories com la de produc-
cions en vídeo, que va ser 
per a la cantata Tot anirà bé, 
del Conservatori de Cervera, 
creada durant el confina-
ment. El guardó a la millor 
producció en directe va per a 
El cant de la Sibil·la, del Cor 
Francesc Valls de Barcelona. 
“És probable que el format 
de vídeo es mantingui en 

edicions posteriors del pre-
mi”, explica Cabero. En la 
mateixa línia es va premiar el 
Departament d’Educació pel 
protocol de cant coral per als 
instituts, que ha fet possible 
recuperar-lo. 

També es va reconèixer 
la trajectòria del mestre 

Manuel Cabero en el món 
coral, tot i que als seus 95 
anys ell no va recollir perso-
nalment el premi. En l’apar-
tat de corals, el premi a la 
trajectòria va ser per al Cor 
Madrigal. L’entrega dels pre-
mis va tenir lloc als jardins 
del castell de Montesquiu, 

respectant les normatives 
sanitàries vigents, amb actu-
acions de diverses corals, 
entre elles les històriques 
Retorn Planenc, de les Pla-
nes d’Hostoles (Garrotxa), 
que enguany celebra el 
centenari, i Lo Pom de Flors 
de Sant Just Desvern. Els 

gegants de Montesquiu es 
van sumar a la celebració, 
que va presidir la directora 
general de Cultura Popular, 
Maria Àngels Blasco, i que 
va acabar amb una recepció 
oficial a la sala noble del 
castell i la foto de família a 
l’exterior. 

La fotografia de família dels guardonats en la tercera edició dels Premis Clavé del món coral, aquest dissabte davant del castell de Montesquiu

La música ha tornat a sonar  
a la Jazz Cava, el cap de setmana

Vic Les notes del saxo de Marcel·lí Bayer van ser 
divendres les primeres que van sonar en una Jazz 
Cava recuperada per als concerts en directe, per 
primera vegada des del març de 2020. Va ser en 
una sessió molt jazzística, amb un dels músics 
que millor encarnen el món de la improvisació a 
Catalunya. Marcel·lí Bayer, alternant saxo baríton i 
soprano, va oferir un concert en què va voler traslla-
dar a la Jazz Cava l’esperit del treball que ha gravat 
al Konvent, l’espai de l’antiga colònia de Cal Rosal 
(Berguedà), on el músic ha volgut jugar amb el so 
especial d’aquell espai. No era el mateix a la Jazz 
Cava, “però tocaré en funció del disc”, va dir. I va 
oferir un recital, per a un públic encara escàs però 
feliç de poder tornar a la Jazz Cava. J.V.
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L’Espardenya Teatre estrena ‘La 
nit de glòria d’AM’ a Calldetenes

Calldetenes Abans de l’esclat de la pandèmia, 
L’Espardenya Teatre de Calldetenes ja tenia pre-
vist posar en escena l’obra La nit de glòria d’AM, 
que finalment aquest cap de setmana ha pogut 
estrenar en dues sessions, dissabte i diumenge. 
Maido Codina, Quim Bofill, David Noguer, Ester 
Pérez, Pep Alsina i Montse Muñoz, sota la direcció 
d’Albert Freixer, interpreten els papers d’aquesta 
obra que parla d’un sopar en què sis persones que 
van estudiar junts a la universitat es troben de nou 
al cap de vint anys, i cadascú presenta als altres una 
vida que no és exactament real. “És molt actual, i 
una reflexió sobre el que som i la imatge que volem 
donar, com volem ser vistos”, explica Alsina. A la 
fotografia, una escena de l’obra, dissabte. J.V.
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Kiko Amat presenta 
al Casino de Vic la 
novel·la ‘Revancha’

Vic L’escriptor Kiko Amat 
(Sant Boi de Llobregat, 
1951) ha ambientat en el 
món dels grups violents a 
l’entorn del futbol i del trà-
fic de droga la seva novel·la 
Revancha (Anagrama), que 
dimecres a les 7 de la tarda 
es presenta al Casino de Vic, 
en un acte organitzat per la 
llibreria Foster & Wallace. 
L’autor conversarà amb Ben-
ja Villegas, músic, grafista 
i també escriptor. El públic 
podrà participar en un quiz 
sobre la novel·la.

La Taula de les Arts 
Visuals premiarà un 
projecte artístic

Vic/Manresa La Taula 
de les Arts Visuals de la 
Catalunya Central ha convo-
cat un premi per a un projec-
te artístic que serà finançat 
amb 1.000 euros i s’exposarà 
a la sala de la Plana de l’Om 
de Manresa. S’hi poden pre-
sentar artistes relacionats 
amb les comarques d’aquesta 
àrea, fins al 6 de juny. Les 
propostes s’han de fer arri-
bar de forma telemàtica a 
l’adreça <contemporanis@
tavcc.cat>.
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Formatgeria sostenible

Vic El concurs d’aquest 
any incorporava un nou 
guardó, el Premi Format-
geria Sostenible Lactium, 
que va recollir Mas Mar-
cé, de Siurana d’Empordà, 
una formatgeria que ha 
apostat de ple per l’efici-
ència energètica, la bio-
diversitat o l’economia 
circular. “Són els clients 
els que ens fan el seu 
reconeixement dia a dia”, 
va agrair Manel Marcé, 
que va posar en marxa la 
formatgeria l’any 2006.

CATEGORIA FORMATGE FORMATGERIA POBLACIÓ

Tomes de vaca i búfala Ceretani Moli de Ger Ger

Tomes de cabra El Gran Pep Formatges Sant Gil d’Albió Albió

Serrats i formatges de pasta dura d’ovella El Serrat Ubach Formatgers Vic

Pastes àcides de vaca i búfala Fermió Formatges La Balda Granollers de Rocacorba

Pastes àcides de cabra La Llossassa Formatges Cuirols La Nou de Berguedà

Pastes àcides d’ovella Àvid Formatgeria La Cleda Canovelles

Pastes toves de vaca i búfala Puigpedrós Moli de Ger Ger

Pastes toves de cabra El Pla Formatgeria Mas Alba Terradelles

Pastes toves d’ovella EL Cuines Formatgeria del Miracle Riner

Tupins Tupí de Ger Moli de Ger Ger

Blaus Glaüc Formatgeria Xauxa Les Preses

Formatges de pasta cuita El Miner Formatgeria d’Espinelves Espinelves

Garrotxa Garrotxa Formatges Blancafort Casserres del Berguedà

Guanyadors Concurs Lactium 2021

Vic

Miquel Erra

“Això és molta feina”. És el 
lacònic agraïment de Ramon 
Ubach, tercera generació 
d’Ubach Formatgers, de Vic, 
en el moment de recollir 
una de les 13 medalles d’or 
del Concurs Lactium. Una 
constatació de ben segur 
compartida no només per 
les altres formatgeries guar-
donades sinó per les 40 que 
van participar en aquest 13è 
Lactium, una mostra que ha 
esdevingut un dels grans apa-
radors del bon moment que 
viu el sector del formatge 
artesà al país. “Rebre premis 
sempre fa gràcia però també 
són relatius; no t’has de desa-
nimar si no els reps”, advertia 
moments abans el seu fill, 
Carles Ubach, que juntament 
amb el seu germà Marc repre-
senten ja la quarta generació 
d’aquesta formatgeria que 
va obrir el seu besavi a Vic 
l’any 1939. “Actualment hi ha 
més de 100 formatgeries a tot 
Catalunya”, advertia Ubach, 
posant xifra a l’esclat d’un 
sector que, segons ell, està 
apostant decididament per la 
qualitat. 

I d’una de les formatgeri-
es més veteranes a una de 
les més joves: Xauxa, de les 
Preses, la que es va endur el 
Premi al Millor Formatge 

Fira i formatges  
amb credibilitat

Unes 18.000 persones han passat aquest cap de setmana pel 

Lactium de Vic, amb els formatgers com a grans protagonistes

Al voltant de 18.000 persones van 
passar entre dissabte i diumen-
ge pel 13è Lactium, la mostra de 
formatges catalans, a Vic, que ha 

consolidat format i discurs, grà-
cies a la presència dels mateixos 
formatgers a cada parada. Alguns 
d’ells, amb premi inclòs.

Català 2021, escollit entre els 
guanyadors de les 13 catego-
ries en joc. Ho van fer amb el 
seu formatge blau, el Glaüc, 
una de les tres modalitats 
que té al mercat aquesta for-
matgeria nascuda fa dos anys 
i mig de la mà de Paula Fono-
llà i Albert Grebolosa. Era la 
quarta edició d’aquest premi 
absolut de la fira, que fins 
ara sempre havien guanyat 
formatgeries osonenques 
(El Reixagó d’Olost, El Molí 
de la Llavina de Centelles i 
Formatgeria d’Espinelves). 
“S’està fent molta feina”, 
deixava anar una aclaparada 
Fonollà després de recollir el 
guardó. No menys sorprès es 

mostrava Pere Pujol, del Molí 
de Ger, formatgeria oberta 
fa 12 anys en aquest muni-
cipi de la Cerdanya i que es 
va endur 3 dels 13 Lactiums 
d’Or. “No m’ho esperava”, 
apuntava Pujol, corroborant 
el bon estat de salut que viu 
un sector que va qualificar 
de “viu, dinàmic, jove i ple 
d’atreviment”.

La credibilitat de la mostra, 
amb la presència dels for-
matgers a cada parada com a 
tret diferencial, es va veure 
recompensada, un any més, 
amb una notable presència 
de públic. L’aforament del 
recinte del parc Balmes, amb 
un sostre de 1.000 persones, 
va superar en molts moments 
el pic del 95% d’ocupació. En 
total hi van passar uns 18.000 
visitants. “La gent ha respost 
i ho ha fet amb molta res-
ponsabilitat”, destacava diu-
menge al vespre el director 
de la fira, Isaac Gelabert, tot 
recordant que fa poques set-
manes encara hi havia dubtes 
de si es podria celebrar. El 
nou Txis Bar –amb 1.500 fus-
tes servides– o l’eliminació 
del trànsit són algunes de les 
apostes que han arribat per 
quedar-se, en una mostra que 
“evoluciona favorablement”, 
es felicitava. La veu de Gem-
ma Humet va posar punt 
final a aquesta primera edi-
ció de la nova normalitat.

A dalt, foto de família de premiats al concurs i autoritats; a baix, a l’esquerra, Paula Fofollà amb el Premi Millor Formatge Català i a la dreta, Pere Pujol, de Molí de Ter, amb tres Lactiums d’Or

Ruta per redescobrir les 
eines del camp i cistelleria 
del Colomer, a Taradell
Vic Des de fa dos anys, l’Ajuntament 
de Taradell està potenciant el patri-
moni i la cultura locals a través d’unes 
rutes que serveixen per (re)descobrir 
el municipi. Diumenge, una cinquan-
tena de persones van caminar fins al 
mas El Colomer per visitar una de les 
col·leccions més completes d’eines del 
camp, guarniments d’animal i objectes 
de cistelleria que la família Lleopart 
té al Museu del Blat. La ruta va estar 
guiada pels membres del Centre Excur-
sionista. Divendres també es va fer “Un 
passeig entre vinyes” a Masia Vilarrasa i 
un tast dels seus vins, i el cicle culmina-
rà dissabte vinent amb la ruta que servi-
rà per conèixer la flora local. LA
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Tona viurà una 
‘pinzellada’ de 
l’Aplec de la Rosa

Tona El context de pandè-
mia ha obligat a suspendre 
l’Aplec de la Rosa a Lurdes 
i el Castell, però per pre-
sentar-ne el record s’han 
organitzat per aquest dilluns 
les “Pinzellades d’Aplec”. 
Aquest dilluns a les 11 del 
matí, a la plaça de l’Església, 
l’Esbart Dansaire Castell de 
Tona farà un tastet de danses 
tradicionals catalanes, i a 
partir de les 5 de la tarda, al 
puig del Castell, hi haurà una 
ballada de sardanes amb la 
Cobla Sant Jordi.
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Curs de sommelieria  
i maridatge a l’Escola 
d’Hostaleria a Ripoll

Ripoll Descriure les dife-
rents característiques orga-
nolèptiques dels vins i saber 
relacionar-los amb el menjar 
més adequat de cada zona. 
És l’objectiu d’un Curs de 
Sommelieria i Maridatge que 
ha convocat l’Aula d’Hosta-
leria del Ripollès, amb seu a 
Ripoll, bàsicament adreçat a 
gent del sector hostaler. El 
curs, que impartirà la som-
melier Maya Garcia, arrenca 
aquest dimecres i continuarà 
els dies 2, 9 i 16 de juny, amb 
una durada total de 20 hores. 

Cinc mares i formatgeres expliquen com han afrontat la conciliació fa-
miliar en un món que cada vegada compta amb més presència de dones

“No desconnectes mai”

Vic

M.E.

“No tindré relleu”, es 
lamentava Joan Puigcorbé, 
impulsor de la formatgeria 
de Mas el Lladré, de les 
Llosses, quan va veure que 
només havia tingut dues 
filles i cap vailet. El pronòs-
tic, fruit de la mentalitat 
d’anteriors generacions, 
va resultar errat. Avui són 
aquestes dues filles, la 
Marina i la Laia, les que 
comanden el negoci. Ho 
explicava diumenge la ger-
mana gran, la Marina, amb 
un somriure als llavis, en el 
marc d’un dels debats pro-
gramats al Txis Corner, que 
portava per títol “Dones de 
llet: mares i formatgeres”. 

Cinc dones formatgeres 
van relatar com han anat 
trampejant la conciliació 
de la vida familiar amb la 
feina a l’obrador. “Treballes 
18 hores, però tot ho acabes 
fent”, reconeixia Amaia 
Gólez (Formatgeria de 
Clua), per a qui dedicar-se 

a aquest món ha esdevin-
gut “tot un estil de vida”. 
De fet, la majoria d’elles 
hi han arribat procedents 
d’altres professions. La 
mateixa Marina Puigcorbé 
havia estat vuit anys fent 
de mestra abans de decidir 
centrar-se exclusivament 
en el negoci familiar. “Al 
principi va ser dur però ara 
és la meva vida; sí que hi 
dedico moltes hores, però 
faig el que m’agrada”. Tam-
bé Laia Muguruza (Format-
ges Blancafort), que havia 
estudiat Psicologia i com-
paginava les dues feines, es 
va acabar decantant per la 
formatgeria quan va tenir 
la segona filla. “És molt 
sacrificat, no desconnectes 
mai”. Totes elles s’han ave-
sat a organitzar la feina en 
funció dels horaris escolars, 
les visites al metge o els 
casals d’estiu. “Sort n’hem 
tingut dels avis, també”, 
apuntava Lourdes Casas 
(Cal Músic), que va entrar 
en aquest món fa tres anys 
–havia estudiat Relacions 

Laborals– i avui està “molt 
contenta” d’aquest canvi de 
model de vida.

“Hi tens el pare?”, “hi tens 
el marit?”, li havien pregun-
tat sovint a Clara Ferrando 
(Casa Mateu) alguns pro-
veïdors quan arribaven a 
la formatgeria. Vells clixés 
que encara perduren, “com 
si aquest negoci l’hagués de 
portar un home”, lamenta-
va. La realitat, però, demos-
tra que el formatge artesà 
és viu, jove, dinàmic, però 
també cada vegada més 
femení. Que quatre dels 
guardons del concurs d’en-
guany els recollissin dones 
n’és una petita mostra. 

Des del mateixa fira, 
aquest any es va apostar 
per la paritat de gènere en 
tota la programació d’acti-
vitats, com una mesura més 
de sostenibilitat social. La 
sostenibilitat ha estat un 
dels eixos del Lactium d’en-
guany i la mateixa fira ha 
aplicat mesures concretes 
per oferir una mostra més 
sostenible i responsable. 
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Un moment del debat de les cinc formatgeres i mares, diumenge al matí a l’espai del Txis Corner

CATEGORIA FORMATGE FORMATGERIA POBLACIÓ

Tomes de vaca i búfala Ceretani Moli de Ger Ger

Tomes de cabra El Gran Pep Formatges Sant Gil d’Albió Albió

Serrats i formatges de pasta dura d’ovella El Serrat Ubach Formatgers Vic

Pastes àcides de vaca i búfala Fermió Formatges La Balda Granollers de Rocacorba

Pastes àcides de cabra La Llossassa Formatges Cuirols La Nou de Berguedà

Pastes àcides d’ovella Àvid Formatgeria La Cleda Canovelles

Pastes toves de vaca i búfala Puigpedrós Moli de Ger Ger

Pastes toves de cabra El Pla Formatgeria Mas Alba Terradelles

Pastes toves d’ovella EL Cuines Formatgeria del Miracle Riner

Tupins Tupí de Ger Moli de Ger Ger

Blaus Glaüc Formatgeria Xauxa Les Preses

Formatges de pasta cuita El Miner Formatgeria d’Espinelves Espinelves

Garrotxa Garrotxa Formatges Blancafort Casserres del Berguedà

Guanyadors Concurs Lactium 2021

Dues formatgeries d’Osona 
entre les 13 categories en joc
Vic Dues formatgeries osonenques han acabat 
figurant al podi del Concurs Lactium 2021, amb 
un total de 13 categories en joc i més de 170 for-
matges inscrits. La històrica formatgeria Ubach, 
de Vic, es va imposar en la categoria de serrat i 
formatges de pasta dura d’ovella, mentre que la 
Formatgeria d’Espinelves, que fa dos anys es va 
endur el guardó al millor formatge del Lactium, 
va guanyar en la de formatges de pasta cuita. 
Enguany les sessions de deliberació es van cele-
brar de manera prèvia, per garantir les mesures 
sanitàries. En concret, es van fer nou punts de 
deliberació a Vic, Adrall, Granollers, Girona, 
Manlleu, Barcelona i Cornudella de Montsant, 
amb la participació de 50 experts i formatgers.

Bona arrencada de les rutes 
als tallers d’artesans del 
carrer de la Riera a Vic
Vic Dissabte es va posar en marxa un 
nou cicle de visites guiades gratuïtes 
al carrer de la Riera, des de fa tres anys 
investit Punt d’Interès Artesanal per 
la quinzena de tallers d’artesania que 
s’hi apleguen. “És dels carrers amb més 
encant de Vic”, va arrencar Carme Abe-
yà, la guia de Vic Informadors Turístics 
que va dirigir l’estrena. La proposta va 
omplir la quinzena de places disponi-
bles. Els participants van poder entrar 
al taller de pell d’NQuart (a la foto); a 
l’Espai Bisell, amb la ceramista Sol Roca, 
o a Mava Joies amb Cristina Martí. Les 
rutes es repetiran cada dissabte fins a 
finals de juny, i si funcionen s’allarga-
ran juliol i agost dimarts i dissabtes. M

IQ
U

EL
 E

R
R

A

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

A dalt, foto de família de premiats al concurs i autoritats; a baix, a l’esquerra, Paula Fofollà amb el Premi Millor Formatge Català i a la dreta, Pere Pujol, de Molí de Ter, amb tres Lactiums d’Or



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 24 de maig de 202140

ens anirem normalitzant; ha 
estat complicat, però ara sí 
que es veu que ja no hi haurà 
marxa enrere”, deixava anar. 

La colla va viure el seu 
últim concurs el passat 27 de 
setembre, per la Mercè de 
Barcelona, i just la setmana 

següent es van tornar a anul·
lar totes les convocatòries. 
Aquest 2021 encara no s’han 
estrenat. Tot i que encara 
no han concretat calendari, 
“tenim la intenció, d’entrada, 
de fer el concurs de colles de 
la festa major de Vic”. 

El que és una evidència 
és que el món de la sardana 
esportiva ha quedat tocat per 
tants mesos d’inactivitat. “En 
l‘últim any i mig no ha entrat 
ningú nou a la colla”, exem·
plificava Puigferrat. I en una 
de les franges d’edat que més 

Vic

Miquel Erra

El món sardanista, i el de la 
sardana esportiva en particu·
lar, intenta anar recuperant 
el pols. Malgrat que encara 
no hi ha un protocol espe·
cífic per a la represa de les 
ballades i els concursos, des 
de les agrupacions i les colles 
comencen a veure la llum al 
mig de la rotllana, malgrat 
que el sector ha quedat tocat. 
A Osona els primers a reac·
tivar·se han estat l’històric 
Grup Riallera, de Vic, que 
aquests dies han tornat als 
assajos presencials, tot i que 
encara no saben quan repren·
dran les competicions.  

“Segur que ens costarà 
agafar el ritme, però esperem 
posar·nos aviat en forma”, 
apuntava Carles Puigferrat, 
president del Grup Riallera, 
aquest dissabte durant la 
primera sessió del cicle “Sar·
danes al carrer”, a la plaça de 
la Catedral de Vic. Puigferrat 
és conscient que el món sar·
danista, com la majoria de 
modalitats de cultura popu·
lar, ha viscut uns mesos d’un 
autèntic “maldecap”. Amb 
el final de l’estat d’alarma i 
les limitacions horàries, la 
colla ha pogut tornar a plani·
ficar assajos –fins ara només 
n’havien mantingut parcial·
ment, la majoria telemàtics–. 
Encara ho fan amb mascareta 
però ja donant·se les mans en 
tractar·se de grups tancats. 
“En les properes setmanes 

Retorn progressiu
La Colla Riallera de Vic torna als assajos i espera recuperar efectius per al retorn als concursos de sardanes

es nota és en la canalla i els 
joves. De moment, la Trè·
vol (alevins) i la Montseny 
(juvenils) no han reprès els 
assajos i l’Arquiris (infantils) 
ha perdut efectius. “Just 
abans de la pandèmia està·
vem en un moment molt bo, 
amb molta canalla nova, i ara 
alguns s’han despenjat. Hau·
rem de tornar a fer una feina 
que ja teníem feta, però no 
perdem l’esperança”, apun·
tava Aina Amat, entrenadora 
dels infantils. Tampoc la 
colla d’adults, la Riallera, 
va sobrada d’efectius. “Ara 
mateix som les cinc parelles 
justes per competir”, recor·
dava Amat, que també n’és 
una de les components.

“La veritat és que es tro·
ba a faltar”, admetien uns 
metres més enllà Marc 
Pratdesaba i Núria Puig, que 
porten 25 i 19 anys respecti·
vament ballant sardanes amb 
la Riallera i dissabte aprofi·
taven per marcar uns passos 
d’assaig mentre sonava la 
Cobla Lluïsos. “Haurem de 
tornar a recuperar la forma 
progressivament”, apunta·
ven, tot i que durant aquests 
mesos han aprofitat per tre·
ballar, telemàticament, altres 
aspectes tècnics com el de 
l’equilibri o la posició. “Ara 
també ens caldrà que entri 
gent jove, perquè ja érem 
justos i això ho ha parat tot”, 
coincidien tots dos. Les dife·
rents colles del grup assagen 
els divendres al vespre al 
local que tenen al Seminari.

Audicions i cursets d’iniciació
Vic Dissabte arrencava la segona edició del 
cicle Sardanes al Carrer –la primera va tenir 
lloc el setembre–. Es tracta de l’alternativa 
al tradicional No Giris Cua, amb cinc tallers 
oberts durant cinc dissabtes, però únicament 
per a principiants i encara sense agafar·se 
de les mans. El curset està precedit per una 
audició, amb el públic assegut a la mateixa 
plaça de la Catedral. La primera va estar pro·

tagonitzada per la centenària Cobla Lluïsos, 
de Taradell. “Sembla que de mica en mica 
la cosa es comença a animar”, apuntava el 
representant de la cobla, Carles Casanova. En 
el que porten d’any tot just han fet la meitat 
de les actuacions habituals, “però l’any passat 
ens vam quedar amb una quarta part”. Aquest 
estiu esperen recuperar terreny. Dissabte 
que ve hi haurà la segona sessió del curset i 
audició amb la Jovenívola de Sabadell.
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Festa major ‘possible’ a Vila-seca

Vila-seca Una breu engegada de coets va posar 
el punt final aquest diumenge al migdia a la festa 
major de Vila·seca, a Sant Vicenç de Torelló. La 
festa, la primera de la temporada a Osona (que 
coincideix cada any amb el cap de setmana de la 
Pasqua Granada), va arrencar divendres amb una 
plantada de flors als carrers de la colònia. Dissabte, 

al matí es va fer la tradicional caminada popular 
fins al Sot Gran (a la foto de l’esquerra) i a la tarda 
es va poder seguir l’espectacle Les aventures de la 
família Ratón, de Titelles Naip. Des de la comissió, 
tenint en compte que l’any passat ja van haver de 
fer una festa de mínims, tenien clar que volien un 
espectacle “de qualitat” pensat sobretot per als més 
menuts i, amb totes les garanties sanitàries, el pati 
de la Torre de les Monges es va omplir per gaudir 

d’un espectacle històric que té els dies comptats, 
ja que els vigatans Titelles Naip sembla que podri·
en penjar els hàbits (o els titelles) la temporada 
vinent. L’activitat a Vila·seca es va tancar diumen·
ge amb la tradicional xocolatada i una ballada de 
gegants a càrrec d’en Vila i la Seca (a la dreta). 
Durant tot el matí, a més, al carrer principal de la 
colònia s’hi va poder veure una mostra de fotogra·
fies de la festa major confinada de l’any passat.  
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Consulteu altres ofertes entrant a:
9club.el9nou.cat

Tel. Informació (de 9 a 13h)
93 889 46 59 

Oferta
subscriptors

Visites guiades

2x1
Presentant
el carnet
a la granja

Oferta
subscriptors

Esport

2x1
en curs iniciació 
nòrdic walking 
Presentant
el carnet

Equip de professionals titulats 
amb una àmplia experiència en 

el món del guiatge i l’esport

Cursos d’iniciació al
NOrdiC WalkiNg

Tel. informació i reserves:
620 76 24 32

www.aquaterraclub.com
Vilanova de Sau

Oferta
subscriptors

Aventura

Descompte
de 30
per viatge

Oferta
subscriptors

Esport

Amb el carnet 
gaudeix del 
mateix dte.
que els socis
del
Club Tennis

1h 15’ de vol
Brindis amb cava a 1.000m
Cd del reportatge fotogràfic

diploma acreditatiu
Esmorzar

informació i reserves:
vineavolar@volaventura.cat

Tel. 678 60 30 69
Preu del vol 170

Vine a volar

i et deixarem pilotar!

Oferta
subscriptors

Oci

2x1
en circuit de 
maquetes i 
circuits d’aventura. 
Presentant
el carnet
a taquilles

www.catalunyenminiatura.com
Tel. 93 689 09 60

Torrelles de llobregat

CaTaluNya
EN MiNiaTura
Viu una nova 
experiència!

Oferta
subscriptors

Visites guiades

2x1 en les 
visites guiades 
al Castell 
presentant el 
carnet als guies
(Les entrades al 
museu, castell i molí 
no estan incloses en 
el 2x1)

El MOlí PETiT
Vols saber com es feia el pa 

antigament?
T’explicarem com funcionava un molí 

fariner medieval.

Sant Joan de les Abadesses

CaSTEll dE
MaTaPlaNa

Visita del museu, gorg i castell de 
Mataplana, on ens deixarem encisar per 

la història, la llegenda i el mite del 
comte arnau. Gombrèn

Tel. informació: 972 72 13 17
www.alt-ter.org

Oferta
subscriptors

Oci

2x1
Presentant
el carnet

L’espai dedicat al món 
del tren en miniatura

Tel. 93 883 51 30 
Sta. Eugènia de Berga 

magicmondeltren@gmail.com

Oferta
subscriptors

Oci

2x1
En l’entrada 
familiar
Presentant
el carnet
a taquilles

Jardí BOTÀNiC
MariMurTra

la botànica i el paisatge més 
espectacular de la Costa Brava,

més de 4.000 espècies vegetals,
la majoria exòtiques

(declarat Bé Cultural d’interès Nacional)

Pg. Carles Faust, 9 - Blanes 
Tel. 972 33 08 26

Oferta
subscriptors

Visites guiades

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

ViSiTES a la FiNCa
CaSTEll dEl rEMEi:

- Passegeu per les vinyes, els 
estanys i visiteu el santuari 
de la Mare de déu del remei.

- Visita guiada pel celler.
- Tast de vi.

Per informació d’horaris i reserves:

97 358 02 00 o bé

info@castelldelremei.com
Castell del remei - lleida

MÀgiC MóN
dEl TrEN

www.granjacalrei.com

Mas Cal rei
Santa Eugènia de Berga

Tel. 606 35 08 73 - 669 44 83 01
(cal concertar cita per les visites)

Visites guiades a una
granja de vaques de llet

per a totes les edats
amb obsequi d’un tastet

de llet amb xocolata

Oferta
subscriptors

Oci

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C/ Cabrerès, 2 - Pi Malloles
ViC - Tel. 93 886 60 36
info@circuitosona.com 
www.circuitosona.com

imprescindible reserva prèvia, 
indicant oferta 2x1
límit d’aforament.

Consulteu mesures Covid-19
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de falda per al Petit Ós. Amb 
Judith Navarro. Amb reserva 
prèvia. Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font. 17.30.

Vic. Presentació del llibre 
Revancha, de Kiko Amat. 
L’autor conversarà amb 
Benja Villegas. Tot seguit, 
gran quiz revancha amb 
els assistents i premis 
exclusius. Casino de Vic. 
19.00.

Dijous 27

Centelles. Tertúlia literària. 
Del llibre El monstre de 
la memòria, de Yishai 
Sarid. Cal inscripció. A 
les 15.30 presencial i a les 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 
16.45 virtual. Biblioteca La 
Cooperativa.

Roda de Ter. Taller 
d’escriptura terapèutica. 
A càrrec de les psicòlogues 
Bruna Bas i Judit Farré. 
Fundació Miquel Martí i Pol. 
18.30.

Taradell. Ruta literària. 
Lectura de poemes de Rosa 
Codina per diferents indrets 
del poble. Font Gran. 19.00.

Tona. Festival DocsAProp. 
Projecció del documental 
Altsasu (Gau Hura), d’Amets 
Arzallus i Marc Parramon. 
Sala La Canal. 20.00.

Vic. Presentació de la 
publicació dels 10 anys d’Art 
Vic. Per celebrar el desè 
aniversari del programa 
Art i Escola, també s’ha 
realitzat una publicació 
que recull la trajectòria 
del projecte al llarg de les 

seves 10 edicions, amb les 
visions de diverses persones 
implicades. Temple Romà i 
canal de YouTube d’ACVic. 
17.30.

Converses a l’Ateneu de 
Vic: humanisme, ciència 
i societat. “Perspectives 
ètiques a l’entorn de la 
Covid-19”, a càrrec de Joan 
Manel del Pozo i Ester 
Busquets. Modera la sessió, 
Núria Jar. Sala Modernista 
del Casino de Vic i canal 
YouTube de l’Ateneu de Vic. 
19.00.

Tertúlies de poesia. Del llibre 
El colós, de Sylvia Plath. Amb 
Núria Busquet Molist. Casino 
de Vic. 19.00.

Píndoles per a la Covid, 
cinquena dosi. La ballarina 
i coreògrafa Ona Fusté ens 
ofereix una dansa facial 
original que anomena Rictus. 
Sala 4 de L’Atlàntida. 21.30.

Dilluns 24

Tona. Pinzellades d’Aplec. 
11.00, plaça de l’Església, 
tastet de danses tradicionals 
catalanes amb l’Esbart 
Dansaire Castell de Tona. 
17.00, al puig del Castell, 
ballada de sardanes amb la 
Cobla Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona, amb inscripció 
prèvia.

Dimarts 25

Centelles. Tallers de 
poesia. Guspira poètica. Cal 
inscripció. Biblioteca La 
Cooperativa. 19.00-20.00.

Manlleu. Club de lectura 
L’escriba a la Biblioteca. 
Comentarem la novel·la 
La biblioteca dels llibres 
rebutjats, de David 
Foenkinos. Conduït per Aida 
Montoya. Cal inscripció. 
Biblioteca Municipal de 
Manlleu BBVA i en línia. 
19.00.

Taradell. Club de lectura. 
De La memòria de l’arbre, 
de Tina Vallès. A càrrec de 
Núria Bermúdez. Reserva 
prèvia. Biblioteca Antoni 
Pladevall i Font. 19.30.

Vic. Club de lectura La 
Butaca Daurada. Presentació 
del llibre Entre mundos. 
Una autobiografía, de Leo 
Lionni. Xerrada amb Maica 
Bernal i Teresa Duran per 
parlar de l’autor de literatura 
infantil i juvenil. Activitat 
dirigida a públic adult. Cal 
inscripció prèvia a contacte@
elpetittresor.com. Casino de 
Vic. 18.30.

Club de Premsa EL 9 NOU. 
Presentació del llibre El filat 
de la llibertat, de Jordi Bosch. 
A càrrec de Jordi Vilarrodà, 
periodista, i Josep Casanovas, 
historiador. Sala Verdaguer 
i Callís, a la seu d’EL 9 NOU. 
19.30.

Conferències de l’AAd’O. 
“Com es mouen i com 
s’alimenten alguns 
microorganismes”, a càrrec 
de Lluís Montoliu Viñeta, 
Llicenciat en Filosofia i 
Lletres i soci de l’AAd’O. En 
línia. 20.00.

Dimecres 26

Roda de Ter. Hora del conte. 
Els contes d’en Mimatura, 
a càrrec d’en Gemat. Cal 
inscripció prèvia. Plaça de les 
Tres fonts. 17.30.

Taradell. Petits lectors. Jocs 

Farmàcies

Vic

✚ATLÀNTIDA

C. Montserrat, 11 | dia 24

✚AUSA

C. Pare Huix, 15 | dia 25

✚POU

Av. Olímpia, 5 | dia 26

✚YLLA-CATALÀ

Pl. Paradís, 2 | dia 27

Roda de Ter

✚CONSTANÇÓ

C. Sant Josep, 1 | dies 25, 
26 i 27

St. Quirze de Besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 25, 26 
i 27

Tona

✚JAIME

C. Antoni Figueras, 11 | 
dia 24

✚FABRÉ

C. Barcelona, 2 | dies 25, 
26 i 27

Torelló

✚PRAT

C. del Pont, 17 | dia 24

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 25

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 26

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 27

Manlleu

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 24

✚MARTA

Av. Roma, 100-102 | dia 25

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 26

✚PIUS CORNELLAS

Ctra. Olot, 61 | dia 27

Olost

✚LÓPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 25

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dies 24 i 26

Sant Bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dia 27

Ripoll

 ✚PRUJÀ

Pl. Sant Eudald, 2 | dies 24, 
25, 26 i 27

St. Joan Abadesses

✚SUNYER

C. Pere Rovira, 14 | dies 24, 
25, 26 i 27

CARTELLERA

RIPOLL  Dilluns

Comtal El olvido que seremos 20.30

VIC  Dimarts

L’Atlàntida Res pública (VOSC) 20.00 (Cineclub Vic)

VIC  Dilluns  Dimarts a dijous

Sucre Barbie y Chelsea: el cumpleaños perdido 17.10 -
 Tiburón blanco 20.25 20.25
 Poliamor para principiantes 16.20, 18.15 i 20.10 18.15 i 20.10
 Spiral: Saw 16.50, 18.35 i 20.20 18.35 i 20.20
 Ejército de los muertos 19.00 19.35
 Este cuerpo me sienta de muerte 16.10 i 20.25 17.50
 El olvido que seremos 17.55 19.45
 First Cow 18.05 -
 Aquellos que desean mi muerte 16.05 18.00
 Godzilla vs Kong 18.15 18.15
 Los hijos del sol 16.00 -
 Nomadland 20.05 20.05
 Nadie 18.25 i 20.20 18.10
 Rondinaire, el conte d’un bruixot 16.25 -
 Chaos Walking 18.00 18.00
 First Cow (VOSE) - 19.55
 Raya y el último dragón (3D) 16.45 17.25
 Otra ronda 20.10 19.55

PLAçA DE L’ESGLéSIA
TONA
Dilluns, una petita 
pinzellada de l’Aplec 
de la Rosa amb l’Esbart 
Dansaire Castell de Tona
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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 Quirze de Besora

Sala d’exposicions Can Tija. 
Exposició “Retalls d’infantes”. 
Pintures d’Encarna Tolosa. 
Horari: dissabtes i diumenges de 

17.00 a 19.30. Fins al 30 de maig.

Taradell

Vestíbul del Centre Cultural 
Costa i Font. Exposició 
fotogràfica “La saviesa de ser 
dona”. Històries de vida de 13 
dones grans. Horari: de dilluns a 

diumenge, excepte dimarts, de 18.00 

a 21.00. Fins al 3 de juny.

Tona

Centre d’Interpretació del 
Camp de les Lloses. Exposició 
“Caput aut navis. A cara o creu”. 
Horari: de dimarts a divendres de 

10.00 a 14.00 i dissabtes i diumenges 

d’11.00 a 14.00. Fins al 29 d’agost.

Centelles

Sala d’exposicions Niu del 
Palau. Exposició “Racons de 
contes i històries” mostra de 
dibuix escolar de Sant Jordi. 
Horari: dissabtes de 18.00 a 20.00 i 

festius de 12.00 a 14.00 i de 18.00 a 

20.00. Fins al 30 de maig.

Folgueroles

Sala de Plens de l’Ajuntament. 
Exposició fotogràfica 
“L’Arbre de Maig”. Horari: el de 

l’Ajuntament. Fins al 10 de juny.

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.

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: el de la 

biblioteca. Fins al 30 de maig.

Espai Rama. Exposició “Dream 
Team”, de Nan Orriols. 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.

Horari: de dilluns a divendres de 

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00. 

Tancat 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 la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes. Fins al 25 de maig.

Galeria Tres-e-u. Exposició 
“Records”, de Ricard Jordà. 
Horari: dilluns dimecres i divendres 

de 17.00 a 20.00 i dimarts, dijous i 

dissabtes de 10.00 a 13.00. Fins al 2 

de juny.

Museu de l’Art de la Pell. 
Exposició “L’essència de la vida”, 
del Col·lectiu Prisma. Horari: de 

dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 

i de 16.00 a 19.00, dissabtes d’11.00 a 

14.00 i de 16.00 a 19.00 i diumenges 

i festius d’11.00 a 14.00. Fins al 25 

de juny.

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.

Temple Romà. Exposició 
“Complicitats”, a cura de Miquel 
Bardagil. Horari: de dimarts 

a diumenge de 18.00 a 20.00 i 

dissabtes d’11.00 a 13.00. Fins al 27 

de juny.

Torre dels Frares de la UVic-
UCC. Exposició “Afrontant 
reptes globals. Els objectius de 
desenvolupament sostenible a 
la UVic-UCC”, de la Secretaria 
General de la UVic-UCC. Horari: 

el de la Universitat. Fins al 15 de juliol.

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. Fins 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. Fins 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. 

Dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 

19.00. Fins 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.

Escola d’Art de Vic. Exposició 
“Esborradís i blanc”, d’Aina 
Roca, a cura d’Ana M. Palomo. 

EXPOSICIONS 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Entrada al plató en el pa-
per de fantasma. Mar moguda, al cor de la Car-
me / 2. És a la guia com a la tia la tieta. Com que 
treballa pels reis no s’ha convertit en un pegat 
/ 3. Espina de turbot. Es ballava de pressa i ben 
arrambada. No fa gaire temps / 4. Ajudi com un 
autèntic cavaller de Saidí. Quan és secreta es 
descuida el nom i tot / 5. Té tanta barra que a 
primera hora del matí ja plega de treballar. Dia 
feiner que no es fa feina / 6. La més lluenta del 
riu. Abracen el trotskisme / 7. Vocalitzen les 
real•lusions. Galtes que ningú acusa de penques 
/ 8. A la vençuda va la tercera. Rebaixes que ni 
rebaixades, les volem. El sorprenent gir de la 
Georgina / 9. Porta d’entrada a can Teixidor. De 
tan almívar que ven sembla que abrigui / 10. 
Glandularment secreta per fora. Os d’èpiques 
ressonàncies gregues / 11. Sempre posant con-
dicions. Castigo amb una pena pecuniària. La 
quinta a forca / 12. Greixi el motor com si fos 
una amanida. Jesús de Natzaret en versió cien-
tífic italià / 13. Connexió sense internet. Re-
producció d’un dibuix a imatge i semblança del 
castellà.

VERTICALS: 1. No està escrit, el caos de Fraga. 
D’acord, aquests són els experts / 2. La prime-
ra de les noies, com a mínim a can Peret. Lluny 
de casa, allà on es fan corrandes / 3. Avís immi-

nent de carai. Desil•lusió no, però engany sí. 
A l’interior de la mina / 4. Objecte de vene-
ració de l’any de la picor. Pica d’una manera 
que el capi s’altera tot / 5. Les mitges de les 
meitats. Bramaré com una ambulància. El 
mànec de la paella / 6. Per ser un pagès porta 
un calçat de molta qualitat. Ressons de brin-
dis / 7. Per pioc li falta poc. Soroll llunyà que 
anuncia la tempesta d’insectes. A les portes de 
Yaiza i a la panxa del carronyaire / 8. Creador 
d’opalescència. Combustible fet de butà i es-
perit d’aquell de cremar / 9. Sal d’àcid adípic. 
No parla pas de la Puri sinó de la merda dels 
porcs / 10. Agredeixo a base d’un renec en cas-
tellà. Quina murga, amb el gremi de la gramo-
la! / 11. Extrems del Racing. Tot ell és irrepro-
txable, sense descuidar-se’n cap tros. Article 
de pell / 12. No és tan lleig com sembla, només 
un intercanvi de lletres. Un ronc com aquest 
no té bona cura.
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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: 25-5-21.

Teatre

Dissabte 29 de maig - A les 17h i a les 20h

Sala 1 Ramon Montanyà / 10 / 22 / 27 / 29

Cobertura
Amb Clara Segura i Bruno Oro

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

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig especial d’un lot de jocs i puzles.
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 25-5-21

SORTEIG ESPECIAL • 1 puzle 500 peces, del port de 
Tenby

• 1 puzle 60 peces infantil capsa 
llauna

• 1 joc Coyote
• 1 llibreta per anotar resultats
• 1 puzle dels Beatles
• 1 pot de cola per enganxar 

puzles

us regala un fantàstic 
lot de jocs de taula i puzles,
per a petits i grans.

Diversió per a tota la família!

Juguem? Valorat en 65 
Per gentilesa de:

PromocióOferta
subscriptors

Aconseguiu el vostre codi de descompte entrant a: 9club.el9nou.cat.
Novetat: el codi dte. es pot fer servir tantes vegades com es vulgui, utilitzant el codi del mes de maig.

supermercat-online

bonpreuesclat.com

Sempre
productes
de qualitat

Amb la garantia de Bonpreu i Esclat

Compra online:
fàcil, ràpida
i còmoda.

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

Dilluns, 24 de maig de 202144
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J. Dinarès i Prat
Metge–Uròleg

UROLOGIA GENERAL I INFANTIL

UROLOGIA

HORES CONVINGUDES
dinaresvic@hotmail.com

Rda. Camprodon, 26 • Escala D. baixos
VIC - 93 885 27 56

C. Macià Bonaplata, 4 • Escala B2, 2n 1a
Ripoll - 972 71 43 54 (edifici Casino)

DERMATOLOGIA
Dr. Josep M. Arimany

Dra. M. A. González-Enseñat
- Dermatologia 

i Dermatologia PeDiàtrica
- teràpia fotodinàmica - làser
rambla Hospital, 4, pral. 1a

tel. 93 885 24 36 - 08500 Vic

Anàlisis clíniques

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 20.00 i dissabte 
de 8.00 a 14.00
Horari d’extracció:
de dilluns a divendres de 7.30 a 19.00 i dissabte 
de 8.00 a 13.00

Rambla del Passeig, 54 · 93 883 23 04
www.synlab.es

Vic PAsseig

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

Per demanar cita prèvia:
wwww.synlab.es

o també podeu trucar al
681 15 42 12

Horari de treball i extraccions

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

DES DE L’INICI DE LA PANDÈMIA ENS HAN ESTAT SUCCEINT 
ESDEVENIMENTS NOUS QUE NO TENÍEM RECURSOS MENTALS 
PER AFRONTAR. PARAULES COM CONFINAMENTS, RESTRICCI-
ONS, TRANSMISSIÓ COMUNITÀRIA, PCR, TESTS D’ANTÍGENS... 
HAN PASSAT EN EL NOSTRE VOCABULARI COMÚ DEL DIA A 
DIA.

EfEctEs nEuropsicològics
dE la coVid-19

Quines són les principals afectacions psicològiques?

• Ansietat: s’incrementa quan apareix un estímul que ens gene-
ra por i no tenim estratègies d’afrontament.
Sensació d’aïllament i solitud: apareix a l’haver de mantenir dis-
tància social.
• Fatiga mental: sensació de cansament per les restriccions i 
pèrdua de llibertat individual continuada en el temps sense data 
final.
• Depressió: baix estat d’ànim per la sensació d’impotència i 
frustració davant d’una situació nova i que no depèn de nosal-
tres.
• Apatia i dèficits cognitius: pèrdua de concentració, alenti-
ment en la velocitat del processament de la informació per em-
pobriment d’estímuls externs.
• Judici social: problemes de relació entre la ciutadania i/o fa-
mília davant de l’incompliment de les restriccions i/o irresponsa-
bilitat social.

Estratègies per afrontar els efectes psicològics de la Covid-19. 
Aprendre a conviure amb el virus sense por. Aquest aspecte ens 
donarà la sensació de recuperar el focus de control intern i no 
ens sentirem amenaçats.

• Gestionar en present. No anticipar escenaris futurs que ens 
condueixen a sentir pors i incerteses. Gestionem el dia a dia.
Obrir vies de comunicació. Estar en contacte dia a dia amb les 
persones que estimem, compartir emocions i sentiments ens 
ajudaran a reduir la sensació d’aïllament i solitud. I recordar que 
no estem mai sols/es, sempre estem amb nosaltres mateixos/
es.
• Gaudir de cada moment ens ajudarà a no pensar en què no 
podem fer sinó a poder gaudir del que sí que podem fer. Poster-
gar el reforç positiu a llarg termini ens donarà una recompensa 
millor en el temps.
• Alimenta el teu espai personal. Fes activitats que estimulin 
la teva creativitat, la teva activitat física i mental. Optimitza el 
teu temps i et serà més fàcil reconduir cap a pensaments més 
positius.
• Centra’t en el que depèn de tu. No és bo jutjar els altres, 
millor centrar-te en el que depèn de nosaltres i poder viure amb 
més tranquil·litat.
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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
93 889 49 49

guia gaSTRONÒMiCa

La teva guia
de referència

GUIA GASTRONÒMICA

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

PETITS ANUNCIS

93 889 49 49

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres)

Escriviu el vostre missatge en MAJÚSCULES i deixeu una casella en blanc entre paraula i paraula

NIF .................................................

Tel. ..................................................

Nom i cognoms ........................

...........................................................

............................................................

Població ........................................

............................................................

CP ....................................................

És subscriptor

Sí                   No

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

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

Direcció d’obres

guia SeRveiS

Serveis

Detectius Privats Pagès i Gas-

só. Investigacions familiars, 

laborals i mercantils. Control de 

menors. Telèfon 93 883 28 33.

Treball

Servei oficial del sector de l’au-

tomoció de la comarca d’Osona 

busca mecànic amb experièn-

cia i coneixements d’electròni-

ca. 696 56 37 40.

peTiTS aNuNCiS



LA GUIANOU9EL Dilluns, 24 de maig de 2021 47EL 9 TV

Corcia Teatre, 
a ‘La tramoia’
Jordi Sunyer conversarà 
dimarts amb Joan Roura i 
Xavier Boada sobre l’obra 
Reinventats, que Corcia 
Teatre estrenarà al Teatre 
Centre de Manlleu.  

La tramoia 
dt., 22.00; dc., 21.00 i 23.30

‘Torn de tarda’, 
cada dia
Clàudia Dinarès (a la 
foto) presenta cada tarda 
el magazín en directe 
que fa un recorregut 
per les comarques de la 
Catalunya Central.  

Torn de tarda 
de dl. a dv., 18.30, 20.00 i 23.00

Conversa amb 
Àlvar Valls, dimarts
Jordi Vilarrodà entrevista 
aquest dimarts l’escriptor 
Àlvar Valls per parlar de 
la novel·la Entre l’infern i 
la glòria, sobre la vida de 
Jacint Verdaguer.

Quatre paraules 
dimarts, 21.00 i 23.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 24

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Sant Jeroni. 
6.30 GAUDEIX LA FESTA. 
Anastasi de represa a Badalona. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Informatiu. Presenta: Thaïs 
Trujillo. 

9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Garrigues Altes. 

12.30 ... I BONA LLETRA. Una 
mirada pausada a l’actualitat 
en conversa amb Josep Maria 
Reniu, politòleg i senador per 
ERC; Maria Guix, investigadora 
de l’Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya, i anàlisi de l’actuali-
tat amb Enric Xicoy, periodista. 
Presenta: Natàlia Peix.
13.30 TU QUI ETS? I ARA, QUÈ? 
13.45 GASTROMÒBIL. Cuina. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 RESUM DE LA CURSA 
‘BERGA-RASOS-BERGA’ + 
CATALUNYA STARS. ART I 
ESPORT SOBRE PATINS.  
15.30 EXCEL·LENT! Garrotxa. 
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 TEMPS AFEGIT. Entre-
vista a Jordi Boada i Mia Ordeig, 
entrenadors del CP Manlleu 
Magic Studio i el CP Voltregà 
Stern Motor, que a partir de 
dijous disputaran la final a 8 de 
l’Eurolliga. Presenten: Esther 
Rovira i Guillem Freixa.
22.30 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 TEMPS AFEGIT.
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.20 CONNECTI.CAT. 
2.20 AVENTURA’T. 

Cabeza de Manzaneda. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.   

Dimarts 25

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. 
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 QUATRE PARAULES. 
Entrevista a Àlvar Valls, escrip-
tor, sobre Entre l’infern i la glò-
ria. Presenta: Jordi Vilarrodà. 
21.30 PAISATGES ENCREUATS.  
22.00 LA TRAMOIA-ESCENA. 
Entrevista als actors Joan Roura 
i Xavier Boada, de Corcia Teatre, 
que estan a punt d’estrenar Rein-
ventats al Teatre Centre de Man-
lleu. Presenta: 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. Maga-
zín. 2.20 QUATRE PARAULES.  
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.  

Dimecres 26

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA. 
12.30 QUATRE PARAULES.  
13.00 LA TRAMOIA-ESCENA. 
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Castellar de 
n’Hug. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició Migdia. 
14.30 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 QUATRE PARAULES. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín.  
17.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 

D’OSONA. Francesc Mauri, 
meteoròleg: “El canvi climàtic: 
què hi podem fer nosaltres?”.
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 al músic de Gurb Pau 
Pratso, que ens vindrà a presen-
tar el seu primer disc, Mala bufa. 
Presenta: Jordi Sunyer.
21.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Francesc Mauri. 
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. 
1.20 CONNECTI.CAT. Magazín. 
2.20 AVENTURA’T.  
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Dijous 27

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 EL 9 INFORMATIU.  
12.30 TORN DE TARDA.  
13.00 LA TRAMOIA. Escena i 
música.  
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 LA PORTERIA. . 
15.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Castellar de 
n’Hug. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT.  
20.00 TORN DE TARDA.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Meritxell Garriga. 

21.00 ANGLE OBERT. Entre-
vista a Albert Serra, portaveu 
d’IPR a l’Ajuntament de Roda 
de Ter, i Ramon Casals, alcalde 
de Perafita. Presenten: Guillem 
Rico i Txell Vilamala.
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. Magazín. 
2.20 GAUDEIX LA FESTA. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

La prèvia de la 
final a 8 europea
Manlleu i Voltregà dispu-
taran, a partir de dijous, 
la final a 8 de l’Eurolliga 
a Palau de Plegamans. En 
parlarem dilluns amb els 
dos entrenadors.  

Temps afegit 
dilluns, 21.00 i 23.30

Les notícies 
d’Osona, cada dia
Natàlia Peix (a la foto) 
presenta cada vespre 
l’informatiu d’Osona. 
Algunes notícies s’avan-
cen a l’edició migdia de 
les 2.  

El 9 Informatiu 
de dl. a dv., 14.00, 20.30 i 22.30

Conferència de 
Francesc Mauri
El meteoròleg Francesc 
Mauri serà el ponent 
dimecres de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària. 
Parlarà sobre el canvi 
climàtic.

Aula d’Extensió Universitària 
dimecres, 17.30 i 21.30
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Addicte a les xarxes soci-
als? 

Sí, molt.
Una cançó?
Still Young, de The Cat 

Empire.
Un llibre?
Chocolate, de Ramon Mora-

tó.
Una pel·lícula?
The Goonies.
Un programa o sèrie de 

televisió?
FAQS.
Un programa de ràdio?
Soc més de Spotify.
L’última obra de teatre 

que ha vist? 
Segurament tot el que 

passa al Parlament de 
Catalunya.

Un restaurant?
Cal Jutge (Orís).
El plat preferit?
L’arròs d’en Romario.
Una beguda? 
Una coca-cola a l’estiu a la 

terrassa de Can Ton, amb els 
amics.

L’últim viatge que ha fet?
Amb avió, l’any 2020, quan 

es podia, a Itàlia; dues setma-
nes abans del confinament.

El millor lloc de la comar-
ca? 

No considero que sigui el 
lloc sinó la companyia, però 
com un capvespre a Sant 
Sebastià no hi ha res.

I de Catalunya?
Sense cap mena de dubte, 

Osona; sol, boira, muntanya, 
rius...

I del món?
Probablement tots aquells 

racons que estan per desco-
brir.

On no portaria mai ningú?
A la creu de Gurb una tarda 

d’estiu.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar? 
Amb Anna Erra, l’alcaldes-

sa de Vic.
Amb qui no faria mai el 

cafè? 

Al primer secretari del 
PSC d’Osona, Antoni 
Poyato, el dia que va 
venir a l’Angle obert li 
vam preguntar qui gua-
nyaria les eleccions al 
Parlament i va dir que 
Salvador Illa i qui s’en-
duria la Lliga de futbol 
i va dir que l’Atlètic de 
Madrid. Ho clava tot. 
El pròxim dia li dema-
narem el número de la 
grossa de Nadal...

Un dels premis del 
concurs del Lactium 
va ser per a La Cleda, 
que va ser presentada 
com una formatgeria de 
Cardedeu. La mateixa 
formatgera, en recollir 
el guardó, es va encar-
regar d’esmenar-ho: 
són de Canovelles. Va 
fer constar, però, que 
no tenien res contra els 
seus veïns vallesans.

Del Vallès

Aquest diumenge a 
la tarda el cel estava 
encapotat: amenaçava 
pluja. I al partit entre 
el Pradenc i el Tona B, 
de Tercera Catalana, tot 
d’una va semblar que 
plovia però no: eren els 
aspersors de regar el 
camp que es van dispa-
rar a mig partit. L’encar-
regat del camp, diligent, 
va anar a la idea i ho va 
resoldre a l’instant. 

La pluja

Nandu Jubany ens té 
acostumats a impulsar 
molts projectes, però 
de tant en tant també 
tanca alguna etapa. És 
el cas del restaurant 
Petit Comitè, del grup 
Majestic, el primer que 
va comandar a Barcelona. 
Al capdavant hi ha ara el 
seu bon amic Carles Gaig. 
Si volen cuina d’en Nan-
du a Barcelona, el Pur.

El restaurant

L’endeví

Cromos
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“Em llevo a les 4.05, per 
no veure el 3 al rellotge”

Amb tot aquell que encara 
que no comparteixi els teus 
pensaments tampoc els res-
pecti. M’entens, oi?

Quin és l’últim regal que 
li han fet? 

El llibre d’Amaury 
Guichon, un referent dins el 
món de la pastisseria.

A quina hora es lleva? 
A les 4.05, per no veure el 

3 al rellotge.
Una paraula que li agradi?
Actitud.
Un insult?
Desvirga gallines.
Una mania? 
Repassar mil vegades si he 

tancat el cotxe.
Un personatge històric? 
El filòsof Plató, per la seva 

gran frase “Només sé que no 
sé res”. Tant de bo tothom 
l’apliqués al seu dia a dia.

Qui és el seu/seva crush? 
Pels qui em coneixen, 

saben que sempre he defen-
sat que ningú és perfecte 
i que en les mancances de 
cada persona deriva la seva 
part més bonica. Per tant, 
podria dir que és la persona 
que dia a dia m’ho demostra 

tot!
Un hobby? 
La meva feina.
Un lema?
Xampany o cuneta (o tot 

o res).
El treball dignifica? 
Sí, i molt sempre que el 

visquis i et sentis teu tot el 
que fas.

Què el treu de pollegue-
ra? 

El desordre.
Què li fa riure? 
Els estereotips.
I plorar?
La impotència de no acon-

seguir una cosa per la qual 
has lluitat.

Quin esport practica? 
Ciclisme.
És fanàtic del Barça?
No.
El paper de vàter, plegat o 

arrugat? 
Millor una fulla.
L’últim partit polític que 

ha votat? 
El partit és indiferent, el 

més important és que anem 
JUNTS.

Què faria si li diguessin 
que demà serà el seu últim 

dia a la Terra?
Segurament coses que faig 

cada dia, perquè intento 
viure’ls com si cada dia fos 
l’últim.

Què repetiria si tornés a 
tenir 20 anys? 

Prendre exactament les 
mateixes decisions que vaig 
prendre per decidir el meu 
futur.

Què canviaria del seu cos?
No ser un glop de llet.
I del seu caràcter? 
En certs moments, tenir 

una mica més de mala hòs-
tia.

Els seus amics de veritat 
caben en una mà?

En una mà potser no, però 
gairebé.

A sobre o a sota?
Sempre m’agrada tenir el 

control de la situació.
Què haurem après de la 

pandèmia? 
Haurem après i aplicat tots 

aquell lema del “menos es 
más”.

Quina resposta ha hagut 
de pensar més estona?

En totes has de pensar una 
mica.

Lluc Crusellas

SOC AIXÍ...

Sta. Eulàlia de Riuprimer

Pastisser


