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Ripoll va reunir divendres al matí 
tres expresidents de la Generalitat en 
un acte organitzat per la plataforma 
Ripoll2030, per difondre els objectius 

de desenvolupament sostenible. Acom-
panyats per l’alcalde Jordi Munell, 
Quim Torra, Artur Mas i José Mon-
tilla van fer prèviament una visita al 

monestir de Ripoll. En la conferència, 
els tres expresidents van parlar dels 
reptes de futur que té Catalunya en 
l’horitzó del 2030.
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Tres expresidents de la Generalitat, a Ripoll

(Pàgina 7) Quim Torra, Jordi Munell, Artur Mas i José Montilla, davant la tomba de Guifré el Pilós, al monestir de Ripoll

El 80% dels vacunats amb 
AstraZeneca a Vic opten per 
no canviar en la segona dosi

(Pàgines 2 i 3)

El risc de rebrot a Osona baixa fins al 85, una xifra que no s’assolia des de l’estiu passat

La nova tarifa 
en la factura 
de la llum entra 
en vigor aquest 
dimarts

(Pàgina 4)

El centellenc Jordi 
Díez fa una escultura 
de Rafa Nadal per  
a Roland Garros

(Pàgina 33)

Buscant la independència
Eloi Collell, conegut per ser el primer 
presentador amb síndrome de Down, 
busca companys de pis per continuar 
vivint de forma autònoma a través d’un 
projecte amb estudiants de la UVic.

(Pàgina 9)

El Taradell 
empata i perd la 
plaça a OK Lliga

(Pàgina 18)

El Festus planta cara 
Malgrat la pluja puntual, el Festus 
de Torelló va tancar amb nota la 24a 
edició. Es van vendre 3.600 entrades i 
la majoria d’aforaments de la vintena 
d’espectacles van exhaurir localitats. 

(Pàgina 15)
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Anna Erra no 
descarta ara 
optar a un tercer 
mandat com a 
alcaldessa de Vic

(Pàgina 6)

Derrota a la final
El Voltregà Stern Motor es va quedar 
a les portes de la seva setena Lliga 
Europea. Va perdre a la final contra 
el Palau per 6 a 1. A semifinals, les de 
Sant Hipòlit van eliminar el Manlleu.

(Pàgines 18 i 19)
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El calendari d’Estabanell

Lliurament a l’interior
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El personal essencial que aquests 
dies està rebent la segona dosi 
de la vacuna contra la Covid-19 
es refia més de la recomanació 

de l’Agència Europea del Medi-
cament que la que fa l’Estat es-
panyol. També és evident que el 
vaccí està refredant la pandèmia.

El personal sanitari del Sucre administrant una de les vacunes contra la Covid-19

El 80% dels vacunats 
amb AstraZeneca opten 
per no canviar de vaccí
Al Sucre de Vic s’hi van posar dijous 504 segones dosis a persones de 
col·lectius essencials i, d’aquestes, 440 van firmar la renúncia a Pfizer

Vic/Ripoll

T. Vilamala / G. Freixa

A Osona i el Ripollès hi ha 
unes 3.600 persones de col·
lectius essencials a qui el 
febrer passat es va començar 
a vacunar amb AstraZeneca. 
Ara, que se’ls està cridant 
per a la segona dosi, la gran 
majoria demanen completar 
la pauta amb el mateix fàr·
mac i, per tant, no barrejar 
fórmules de laboratoris 
diferents. Això ha agafat per 
sorpresa els responsables 
dels dispositius de vacuna·
ció. I és que després dels 
canvis de criteri arran dels 
casos de trombosi –molt 
infreqüents–, la indicació de 
les autoritats espanyoles era 
passar a vacunar amb Pfizer. 
El que ha marcat la diferèn·
cia són els ciutadans, que un 
80% de les vegades demanen 
firmar el consentiment de 

renúncia a aquesta fórmula i, 
així, completar la pauta amb 
AstraZeneca. En el cas del 
recinte firal del Sucre de Vic, 
dijous es van administrar 504 
segones dosis a col·lectius 
essencials i 440 d’aques·

tes persones van optar per 
AstraZeneca. Al conjunt de 
Catalunya s’està repetint la 
mateixa situació, igual que 
en comunitats com Galícia, 
Múrcia o Andalusia. Anna 
Moreta, directora del Servei 
d’Atenció Primària Osona, 
explica que “ens hem trobat 

algú que arriba dubitatiu i 
vol que nosaltres li donem 
la solució, però no ho podem 
fer. Ens limitem a seguir les 
directrius del Departament 
de Salut, els diem que la 
prioritzada és Pfizer, però 
que poden escollir”. Curio·
sament, qui no ho acaba de 
veure clar opta per canviar, 
mentre que els d’AstraZene·
ca arriben convençuts. És el 
cas de Jordi Rossell, que en 
parlava dijous des del Sucre 
davant les càmeres d’EL 9 
TV: “La primera dosi la vaig 
rebre fa 12 o 13 setmanes i 
ara he decidit que preferia 
no barrejar”. Susana Roger 
es va basar en les directrius 
de “l’Agència Europea del 
Medicament, que recomana 
AstraZeneca. Em refio més 
d’aquest organisme que 
d’Espanya, que sempre va al 
revés”.    

Com que amb antelació no 

es consulta als ciutadans, no 
es pot preveure quina vacuna 
escollirà cada persona, i el 
que es fa al Sucre és tenir 
preparades les mateixes 
dosis dels dos vaccins. Si que·
da algun vial obert posterior·
ment s’aprofita per a la gent 
amb prioritat no pertanyent 
a col·lectius essencials.

Quan es va paralitzar la 
vacunació amb AstraZeneca 
a causa de la relació provada, 
però molt infreqüent, amb 
casos de trombosi, a Osona i 
el Ripollès s’havia adminis·

trat la primera dosi a un 60% 
del cens de col·lectius essen·
cials. Entre dijous i aquest 
dissabte la crida es tornava a 
centrar en aquest segment de 
població i es va acabar d’ad·
ministrar la pauta completa 
a una tercera part de les per·
sones que havien quedat als 
llimbs a principis d’abril.

Malgrat les preferències 
dels ciutadans, la ministra 
de Sanitat, Carolina Darias, 
recordava la setmana passada 
que el govern espanyol basa 
la recomanació de passar a 

L’argument, que 
es repeteix, és no 
barrejar fàrmacs 

de diferents 
laboratoris

Manlleu ha destinat 415.000 
euros a ajuts directes per pal·liar 
els efectes de la Covid-19
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Betlem Parés, Àlex Garrido i Eudald Sellarès, divendres al matí

Manlleu

T.V.

L’Ajuntament de Manlleu 
va ser pioner l’any passat en 
ajuts econòmics per inten·
tar pal·liar els efectes de la 
Covid·19. A la primera convo·
catòria, al mes d’abril, se n’hi 
va sumar una altra a la tardor 
i una tercera i una quarta 
–per a la qual encara s’ad·
meten sol·licituds– aquest 
2021. Això fa que en total 
el consistori hagi destinat 
415.000 euros a la reactivació 
econòmica i amb l’encert, 
com destacava divendres 
l’alcalde, Àlex Garrido (ERC·
JfM), d’haver intuït molt 
d’hora l’abast de la crisi: “No 
sabíem quant duraria, però sí 
que tindria una repercussió 
molt negativa. Ens vam posar 
a treballar en l’elaboració de 
les bases dels ajuts, que va 

ser complicada, perquè no hi 
havia cap exemple a seguir”.

Segons Garrido, just des·
prés de publicar·les van 
rebre trucades de prop de 
80 municipis d’arreu del 
país interessant·se a seguir 
el mateix model. Les valo·
racions que els han arribat 
posteriorment per part d’em·
presaris i comerciants també 
han sigut positives, i per això 
l’Ajuntament defensa que 
haver posat en marxa aques·
tes mesures ha evitat que 
negocis manlleuencs abai·
xessin la persiana, al costat 
de la qualitat de les botigues 
o un comerç dimensionat a 
les necessitats de la població. 
Sumant l’assessorament tèc·
nic a la ciutadania per trami·
tar ajuts d’altres administra·
cions, el pla de reactivació a 
Manlleu ascendeix a 734.000 
euros.

La línia que es pot sol·
licitar encara actualment, 
que compta amb una dotació 
de 130.000 euros, s’adreça 
específicament a persones 
físiques i jurídiques que des·
envolupin la seva activitat 
a Manlleu i hagin hagut de 
fer front a despeses eco·
nòmiques per tancament 
o adaptacions arran de les 
mesures, com ara gimna·

sos o locals d’oci nocturn. 
En paral·lel, el consistori 
continua treballant amb 
activitats més transversals 
que afavoreixin la reacti·
vació en tots els sentits. 
Eudald Sellarès, regidor de 
Promoció Econòmica, expli·
cava divendres que estan 
preparant una nova edició 
del Viu Manlleu. A partir 
de dimarts també es comen·

EN XIFRES
1a fase

sol·licituds tramitades124
euros concedits69.800

2a fase

sol·licituds tramitades85
euros concedits47.700

3a fase

sol·licituds tramitades96
euros concedits297.234

4a fase

(oberta fins diumenge que ve) 

Dotació

euros130.000

çaran a muntar a la plaça 
Fra Bernadí els tendals que 
es van estrenar l’any passat 
per ampliar l’ombra i que 
puguin créixer les terrasses 
de bars i restaurants.
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El personal sanitari del Sucre administrant una de les vacunes contra la Covid-19

Pfizer en l’anomenat estudi 
Combivacs, que va concloure 
que posar primer AstraZe-
neca i després Pfizer aug-
mentava la immunitat dels 
vacunats, és segur i té pocs 
efectes secundaris.

 EL RISC DE REBROT 
BAIXA DELS 100 PUNTS

En l’última setmana amb 
dades consolidades –del 20 
al 26 de maig–, Osona ha 
viscut un punt d’inflexió: 

el risc de rebrot, que marca 
el creixement potencial del 
contagi, ha baixat per sota 
dels 100 punts, fent evident 
la contenció de la malaltia. 
En concret la xifra s’ha situat 
en els 85 punts, molt lluny 
del pic que es va registrar a 
l’octubre, quan Osona, un 
dels territoris més castigats 
de Catalunya, es va enfilar 
fins als 1.844. Al Ripollès, 
encara no s’ha baixat dels 100 
punts (161), però es manté 
una tendència a la baixa i 
s’ha posat distància amb les 
dades que van comportar 
el tancament de la comarca 
abans de Nadal, quan es van 
assolir els 1.985. Aquest 
refredament dels indicadors 
s’ha traduït en una menor 
pressió als hospitals: a Vic 
hi ha 16 ingressats per 
la Covid-19 a l’hospital 
universitari –6 dels quals a la 
unitat de cures intensives–, 
i 15 al de la Santa Creu. A 
Manlleu, n’hi ha dos, mentre 
que a Campdevànol no hi 
ha persones amb infecció 
activa però n’hi ha 6 que 
es recuperen dels efectes. 
Mentre la llum al final 
del túnel de la pandèmia 
es va fent cada cop més 
gran, també es mantenen 
les mostres de suport als 
sanitaris. Dijous, un noi es va 
presentar al recinte firal del 
Sucre de Vic amb bombons. 
L’objectiu, agrair-los la feina.

Falta decidir quan començarà la campanya

La vacunació dels joves de 12  
a 16 anys es vol fer als instituts

Vic/Barcelona

EL 9 NOU

Divendres passat l’Agència 
Europea del Medicament va 
avalar la vacunació dels joves 
d’entre 12 i 16 anys amb la 
vacuna de Pfizer. Després de 
l’aprovació per part d’aquest 
organisme, ara serà cada 
estat qui haurà de determi-
nar quan inicia la vacunació 
en aquesta franja d’edat. Des 
de Catalunya ja s’han comen-
çat a decidir aspectes sobre 
aquesta campanya. 

El nou conseller d’Edu-
cació de la Generalitat de 
Catalunya, Josep González 
Cambray, va explicar aquest 
dissabte en una entrevista 
a Catalunya Ràdio que si la 
vacunació comença al setem-
bre, la voluntat del govern 
és que la seva administració 
es faci als mateixos instituts. 
“L’objectiu és que el procés 
sigui més fàcil”, va apuntar. 

El conseller d’Educació 
també va comentar que en 
funció de l’evolució epide-
miològica es posarà sobre 
de la taula la possibilitat de 
començar el curs vinent sen-

se mascareta. En aquest sen-
tit, va remarcar que, com s’ha 
fet fins ara, “sempre aplica-
rem el principi de prudència”. 

González Cambray va 
apostar perquè a partir del 
setembre “les classes siguin 
presencials cada dia”, però el 
que no desapareixeran d’en-

trada “són els grups bombo-
lles”. El màxim responsable 
de la Conselleria d’Educació 
va confirmar que es mantin-
drà el reforç de 8.000 profes-
sionals contractats per fer 
front a l’excepcionalitat del 
curs 2020/21. Per últim, va 
comentar que la selectivitat 
es farà “seguint totes les nor-
mes de seguretat”, i que si un 
alumne no hi pot anar perquè 
estar confinat “se li oferirà 
una alternativa”.

S’oferirà una 
alternativa a qui 
estigui confinat 
en el moment de 
fer la selectivitat
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Aquest 1 de juny entra en vigor una 
nova tarifa en la factura de la llum, 
que afectarà a tots els abonats i tin-
drà especial incidència en el mercat 

domèstic. La mesura, que prové d’una 
directiva europea, pretén incentivar 
l’eficiència energètica desplaçant el 
consum a les hores amb menys de-

manda, però per a qui no s’adapti a 
aquests canvis horaris, el rebut li pot 
pujar un 10%, segons l’Agència Local 
de l’Energia d’Osona.

Posar la rentadora de matinada
L’entrada en vigor de les noves tarifes elèctriques aconsella un canvi d’hàbits en el consum de la llum

Vic

Vicenç Bigas

Si desxifrar el rebut de la 
llum ja sembla un jeroglífic, 
encara ho serà més a partir 
d’ara, en què es modifiquen 
dues variables de la factura, 
el consum i la potència con-
tractada. La mesura, que el 
Ministeri per la Transició 
Ecològica i el Repte Demo-
gràfic ha anat demorant 
fins ara, afectarà tots els 
contractes domèstics i entra-
rà en vigor l’1 de juny en 
compliment d’una directiva 
europea. L’esperit d’aquesta 
norma és “aplanar la corba 
de demanda”, segons Josep 
Castany, responsable de 
BonpreuEsclat Energia, per 
incentivar l’eficiència del sis-
tema desplaçant el consum 
a les hores que la xarxa està 
menys congestionada.

El que es presenta com 
una mesura d’estalvi amb 
beneficis mediambientals 
pot acabar afectant la but-
xaca dels usuaris que no 
estiguin al corrent de la nova 
normativa. “Quan arribi la 
primera factura hi haurà un 
increment important”, pro-
nostica el tècnic de l’Agència 
Local de l’Energia d’Osona 
Gil Salvans, que calcula en 
“un 10% de mitjana per 
a l’usuari domèstic” en el 
total de la seva factura si no 
modifica els seus hàbits de 
consum, agreujat pel fet que 
“el canvi de tarifes arriba en 
un moment en què el preu de 
l’energia és molt alt”.

Ara hi haurà un rang únic 
per als consumidors amb una 
potència contractada infe-
rior als 15 kW, que són tots 
els domèstics. S’estableixen 
per a tots ells tres trams de 
facturació, quan fins ara n’hi 
havia dos per als que optaven 
per la discriminació horària. 
Es penalitza el consum en 
hora punta (de 10 del matí a 
2 del migdia i de 6 de la tarda 
a 10 del vespre) amb un preu 
variable que pot ser unes 
vint vegades superior al de 
les hores vall (de mitjanit a 
les 8 del matí, caps de setma-
na i festius d’àmbit estatal) i 
el triple que les hores planes 
(la resta del dia).

Les mateixes diferències 
s’estableixen en la contracta-
ció de la potència, és a dir, la 
quantitat de dispositius que 
podem tenir endollats al cor-

que vulguin fer autoconsum 
o generació” i canviar el seu 
model de dependència elèc-
trica.

Amb aquestes noves condi-
cions “haurem de concentrar 
la despesa energètica a les 
nits i els caps de setmana”, 
assenyala Mercè Coma, tèc-
nica de l’Oficina d’Estalvi 
Energètic d’Osona Nord, 
perquè “es redueix el cost 
fix i pren més importància 
el terme variable”. Però 
això suposa un canvi molt 
important en la rutina de les 
famílies, perquè el moment 
que l’electricitat serà més 
cara coincideix amb el dels 
àpats principals. La mesura 
pot donar peu a una reno-
vació del parc d’electrodo-
mèstics “i que siguin més 
eficients i programables”, 
segons Coma, de manera que 
es deixin preparats aparells 
com la rentadora, el renta-
plats o l’assecadora perquè 
funcionin de matinada i, si 
no és possible programar-los, 
surt a compte “comprar un 
d’aquests programadors que 
van connectats a l’endoll i 
deixen passar el corrent a 
una hora determinada”. Ara 
bé, Salvans adverteix que, 
tot i això, els aparells que 
més consumeixen a les cases 
“són neveres i congeladors”, 
que han d’estar connectats 
les 24 hores del dia “sempre 
que no hi tinguin calefacció 
elèctrica”.

La mesura afecta de forma 
immediata els clients de les 
empreses del mercat regulat 
–són les vuit més conegudes 
de l’Estat i que al nostre 
territori tenen majoria d’abo-
nats– mentre que dependrà 
de cada comercialitzadora 
en el cas del mercat lliure. 
“Ja fa temps que hem anat 
informant a tots els nostres 
clients dels canvis i ho poden 
trobar a la web”, assenyalen 
des d’Estebanell Energia, una 
de les empreses amb centrals 
hidroelèctriques al Ter. Josep 
Paré defensa que l’Electra 
“és una companyia barata, 
de proximitat i als clients 
els fem simulacions del que 
els pot sortir millor” si bé “a 
nivell informàtic hem hagut 
de fer canvis importants”. I 
això és precisament del que 
adverteix Gil Salvans: “Les 
companyies no estan prepa-
rades per aquest canvi tan 
brutal i han informat poc”. 

Canvis en la factura de la llum
Feiners de dilluns a divendres

Caps de setmana i festius espanyols

Tarifes
Consum:
4,17 kW/h	 Hora PLANA

	13,31 kW/h	 Hora PUNTA
0,6 kW/h	 Hora VALL

(4,402 preu actual)

Hora VALL Hora PLANA Hora PUNTA

AM PM

De 0 a 24h

Potència:
30,67 kW/any Hora PLANA

i PUNTA
1,42 kW/any Hora VALL

Preus aproximats. Font: Oficina d’Eficiència Energètica d’Osona Nord

rent en un mateix moment, 
que també pot ser variable. 
Es pot fer una contractació 
per les hores vall que pot ser 
superior que la resta del dia 
per tal de poder estalviar. La 
mesura, doncs, “afavoreix 
l’autoconsum”, segons Sal-
vans, perquè quatre de les 
hores punta coincideixen 
amb el moment de màxima 
producció de les plaques 
fotovoltaiques i a aquelles 
hores es pot demanar una 

potència molt baixa. En 
canvi, com que “és un canvi 
pensant en el cotxe elèctric”, 
qui disposi d’un d’aquests 
vehicles pot incrementar la 
potència a la nit i carregar 
les bateries per molt pocs 
diners. En aquest sentit, 
l’alcalde de Centelles i presi-
dent de la companyia muni-
cipal Electra, Josep Paré, 
assenyala que “els fons euro-
peus seran una oportunitat 
per a habitatges o persones 

La conscienciació 
per l’energia verda
Vic Si l’esperit d’aquesta 
nova mesura és lluitar 
contra el canvi climàtic, 
també augmenta al mateix 
temps la conscienciació 
sobre l’energia neta. Les 
oficines d’assessorament 
energètic cada cop reben 
més consultes de clients 
interessats en companyies 
que ofereixin electricitat 
procedent de fonts renova-
bles, encara que els pugui 
suposar pagar una mica 
més. Una de les compa-
nyies que opera en aquest 
mercat és BonpreuEsclat 
Energia i “estem contents 
de l’acollida”, segons Josep 
Castany. Els canvis en la 
facturació els han agafat en 
els primers mesos de funci-
onament, tot i que “nosal-
tres volem ser transparents 
en un mercat que no ho és 
gaire i que la gent entengui 
els conceptes pels quals 
està pagant”. De moment 
no modificaran les condici-
ons dels seus clients fins al 
venciment del contracte.  

Alguns ajuntaments 
hi sortiran guanyant
Vic L’Agència Local de 
l’Energia d’Osona ha fet 
un estudi de com pot 
repercutir la nova tarifica-
ció elèctrica en la factura 
dels ajuntaments. Tot i 
la dificultat d’establir en 
molts casos el consum 
exacte a cada hora del dia, 
Gil Salvans considera que 
“a alguns ajuntaments els 
pujarà molt i altres hi sorti-
ran guanyant” en el futur, 
perquè ara mateix ja tenen 
un preu tancat de l’energia 
fins al juliol de l’any que ve.

Vic fomenta 
l’eficiència energètica
Vic L’Ajuntament de Vic 
ha iniciat una campanya 
per fomentar l’eficiència 
energètica, optimitzant-ne 
el consum. A través d’uns 
vídeos explicatius a les 
xarxes socials s’ajuda a 
entendre les factures, els 
impostos i els tipus de con-
tractes de llum, gas i aigua. 
També es donen consells 
per estalviar.
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Una torre de la MAT, en terme del Brull
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Fem còpies de claus
aMB XIP elecTRÒNIc

I aMB cOMaNdaMeNT a dIsTÀNcIa
També canviem carcasses de claus de cotxe

RePaReM claus de cOTXe

els MIllORs PReus

TeNIM la MIllOR MÀquINa del MeRcaT
per fer còpies de comandaments

de garatge

reparació de calçat
cosim pell, arreglem cremalleres,
canvi de soles de sabates...
esmolem i venem tot tipus de ganivets i tisores. 
Particulars i empreses.

OFerta en targetes 
renault

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

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

tot
per

11,80

NoVetAt

2021

C. Antoni Figueras, 78 · TONA · Tel. 93 887 18 87 ·  www.hostalmontserrat.com
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Reclamen fer ben visible l’oposició del Lluçanès perquè la Generalitat no accepti l’ampliació
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Un moment de la jornada que es va fer aquest diumenge a la zona exterior de l’edifici del Consorci del Lluçanès

Santa Creu de Jutglar

Guillem Freixa

La plataforma Tanquem 
Fumanya va organitzar 
aquest diumenge al migdia 
un acte a Santa Creu de Jut·
glar per tal d’actualitzar i 
exposar el seu punt de vista 
sobre la situació referent a la 
planta de compostatge ubi·
cada a Sant Martí d’Albars. 
Amb la participació d’un 
centenar de persones, el mis·
satge principal que s’hi va 
transmetre és que la històrica 
reivindicació veïnal tindrà 
en els propers mesos una 
oportunitat clau per, com a 
mínim, limitar l’activitat de 
Fumanya. A les seves instal·
lacions s’hi tracten residus 
orgànics, procedents princi·
palment de la indústria agro·
alimentària. El veïnatge del 
Lluçanès fa dues dècades que 
expressa la seva queixa per 
les pudors que en surten, així 
com també el seu malestar 
per una activitat que porta 
cap a un entorn rural residus 
de tot Catalunya. 

De fet, la primera interven·
ció de l’acte va anar a càrrec 
de Cuca Obradors, que va 
fer un recorregut per la his·
tòria del moviment contrari 
a la planta. A dia d’avui, la 
plataforma Tanquem Fuma·
nya ha agafat el relleu de 
SOS Lluçanès, l’entitat que 
a principis del segle XXI va 
encapçalar l’oposició. A con·
tinuació, Rosa Maria Comas 
va apuntar que en una revisió 
per renovar la llicència es va 

detectar que l’activitat que 
s’hi fa “no està del tot cober·
ta pels permisos vigents”. 
Això ha obligat la propietat a 
començar un procés de regu·
lació i un canvi substancial 
de l’activitat que passa per 
l’ampliació de superfície de 
la planta així com del nombre 
de tones que hi poden ser 
tractades. Aquestes dues vari·
ables queden recollides en el 
Pla especial urbanístic autò·
nom que Fumanya va presen·
tar a la Comissió d’Urbanis·
me de la Catalunya Central 
el passat mes d’agost i que va 
obrir la caixa dels trons. “Si 
aquesta llicència va endavant, 
serà complicat fer·ho enre·
re”, va alertar Antoni Iborra. 

L’advocat també va comentar 
que els problemes de pudors 
“són judicialment difícils de 
combatre”, perquè poden ser 
químicament indetectables 
“i no hi ha cap llei odorífica 
desenvolupada”. Per contra, 
Cuca Obradors i Rosa Maria 
Comas van remarcar que “és 
la gran oportunitat de frenar 
Fumanya”.

Segons van detallar, l’apro·
vació del canvi substancial 
d’activitat ha de rebre la 
conformitat d’Urbanisme i 
Medi Ambient. En el cas que 
Urbanisme denegui el per·
mís per fer l’ampliació, “no 
podrà continuar gestionant 
tants residus com fins ara”. 
Diverses entitats, persones 

a títol individual així com 
el Consorci del Lluçanès en 
representació dels municipis 
de la comarca van presentar 
al·legacions al projecte el 
novembre passat. Si avancés 
en l’àmbit urbanístic, encara 
quedaria la via ambiental. En 
aquest punt, “l’oposició dels 
ajuntaments i de la societat 
civil serà molt important”, 
diu Obradors, ja que serà el 
moment de deixar clar que el 
Lluçanès “no pot ser l’aboca·
dor de Catalunya”. En aques·
ta línia, també es va recordar 
que si Fumanya ha intentat 
regularitzar la situació i 
solucionar les molèsties “i no 
ho ha aconseguit, potser és 
perquè no és el lloc adequat i 

El moviment en contra de la 
planta de Fumanya veu una 
escletxa per limitar-ne l’activitat 

cal considerar el tancament”. 
En l’acte s’hi van veure repre·
sentants dels ajuntaments 
d’Olost i Lluçà. 

Des de Fumanya es defensa 
que amb els anys s’han pres 
mesures correctores que 
han minimitzat les pudors, i 
que el Pla especial urbanís·
tic que es vol aprovar és un 
document que ha de servir 
per ordenar millor la planta a 
nivell intern. Tot i que recull 
la possible ampliació de la 
superfície útil i de l’activitat 
a dins el perímetre ja exis·
tent, també han informat que 
es tracta de definir una pre·
visió de futur però no que es 
faci de manera immediata.

Durant l’acte de diumen·
ge a Santa Creu de Jutglar 
també es va informar sobre 
la situació dels sis veïns i 
veïnes del Lluçanès que van 

ser citats a declarar davant 
del jutge per una presumpta 
agressió al propietari de la 
planta de compostatge de 
Fumanya en el marc d’una 
acció de protesta. Segons 
l’advocat defensor, Antoni 
Iborra, “hi ha dubtes molt 
seriosos que es produís una 
agressió com la que es va 
denunciar, i encara més que 
la realitzessin les persones 
investigades”. Pel lletrat, 
es tracta d’una denúncia 
“indiscriminada i sense fona·
ment”, que té com a objectiu 
“criminalitzar una legítima 
protesta”. Xavier Fumanya 
va denunciar que el 29 de 
novembre un grup de perso·
nes van llançar fems davant 
la porta de casa seva, i quan 
els va demanar que marxes·
sin va ser agredit. Els investi·
gats neguen els fets.

Diumenge es 
va fer un acte 
d’informació i 

protesta a Santa 
Creu de Jutglar  

    PUBLICITAT Professionals
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Anna Erra no descarta ara 
optar a un tercer mandat

L’alcaldessa de Vic admet que el partit i el grup municipal li han demanat que continuï

Vic

N. Peix / V. Palomar

Tot i que sempre havia man-
tingut que limitaria la seva 
etapa a l’alcaldia de Vic a dos 
mandats, Anna Erra no des-
carta ara del tot presentar-
se a la reelecció. Així ho va 
manifestar divendres al pro-
grama ... i bona lletra d’EL 9 
TV. Va admetre que tant des 
del partit, Junts, com des del 
grup municipal de l’Ajunta-
ment de Vic li demanen que 
consideri tornar a ser cap de 
llista de Junts a les eleccions 
de l’any 2023. Segons ella 
encara és d’hora per prendre 

la decisió en un sentit o en 
un altre i dependrà, entre 
d’altres, de si aconsegueix 
trobar un relleu. És la prime-
ra vegada que públicament 
obre la porta a la reelecció. 
En una entrevista a EL 9 
NOU 24 hores després de les 
eleccions de maig de 2019 
–en què va aconseguir per 
sorpresa recuperar una majo-
ria absoluta que no tenien 
des de l’èpica de Pere Gir-
bau– tancava files en aquest 
sentit i ho justificava amb la 
importància de renovar els 
càrrecs públics. 

El nom d’Anna Erra ha 
sortit aquests darrers dies  

en les travesses periodísti-
ques per formar part del nou 
govern de la Generalitat al 
capdavant d’alguna conselle-
ria. Segons ella, mai se li va 
oferir aquesta possibilitat i 
si ho haguessin fet “jo tenia 
molt clar que havia de dir 
que no, tot i que m’hauria 
costat, perquè vull continuar 
sent alcaldessa de Vic fins a 
finals del mandat”. Erra es 
mostra satisfeta amb l’acord 
de govern entre Junts i ERC 
al govern de la Generalitat. 
Assegura que és el que els 
votants els demanaven fent 
la lectura dels resultats del 
14-F. Resta importància a les 

discrepàncies a dins de Junts 
sobre si calia fer o no el pacte 
per investir Pere Aragonès:  
“No hi havia divisió a dins de 
Junts, però sí diferents opini-
ons que s’han resolt sempre 
amb diàleg i fent política”. 
Assegura que ni Elsa Artadi 
ni Josep Rius van renunciar 
a formar part del govern 
perquè cap dels dos s’havia 
postulat per ser-hi i els seus 
noms només formaven part 
de travesses en plena nego-
ciació. Creu que el govern 
encapçalat per Pere Arago-
nès té dos reptes importants, 
que són el de la reactivació 
econòmica del país i anar 
fent passos cap a la indepen-
dència de Catalunya. Admet 
que el 14-F va deixar uns 
resultats que fan que l’embat 
i la confrontació amb l’Estat 
que proclamava Junts s’hagi 
deixar de moment de banda, 
i que amb l’acord amb ERC es 
donen dos anys per veure els 
fruits d’una taula de diàleg 
que fins ara no n’ha donat. 

Tercera llamborda per a un pradenc deportat

Prats de Lluçanès Francisco Rovira Viñolas és el tercer pradenc deportat que 
compta amb una llamborda Stolpersteine davant la casa on va viure. En un 
acte organitzat per l’Ajuntament, dissabte se’n va fer la col·locació, comptant 
amb la presència del seu fill, Richard Rovira, resident a Narbona. El director 
del Memorial Democràtic, Jordi Font, va manifestar que aquests homenatges 
també haurien de servir per foragitar els corrents negacionistes que tornen 
a estar vigents a casa nostra. Membre dels Guerrileros Españoles, Rovira va 
estar reclòs a Dachau deu mesos i va ser alliberat el 29 d’abril de 1945. 
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Una furgoneta de nou places per a l’escola Estel de Sant Tomàs

Vic L’escola d’educació especial Estel ha estrenat una nova furgoneta de nou 
places per substituir la que havia fet servir els últims 20 anys. Aquest vehicle 
s’utilitza per les necessitats del dia a dia o per poder traslladar tots els alum-
nes a les sortides que requereixen desplaçament, alhora que complementa 
el transport amb autocar. Per a la seva adquisició, la Fundació La Caixa va 
fer un donatiu de 10.000 euros a la Fundació Sant Tomàs. A la foto, Ricard 
Aceves, director general de Sant Tomàs; Antoni Noguera i Montse Benítez, 
de CaixaBank, i Toni Ramírez, president de Sant Tomàs, amb el vehicle.

L’oposició desconfia del
pla de mandat de Centelles

Un taradellenc farà els 
discursos d’Aragonès

Centelles

V.B.

L’aprovació per part del ple 
del pla de mandat de Cente-
lles es va fer sota els retrets 
de l’oposició. Coincideixen 
a censurar que es presenti 
al cap de dos anys de les 
eleccions i a titllar-lo de poc 
realista i que pot condicio-
nar l’actuació de consistoris 
futurs. “Es tracta d’una carta 
als Reis” que “recorda més 
un programa electoral que 
un pla de mandat”, segons 
Dolors Morera (Ara Junts). 
El principal grup de l’oposi-
ció retreia que “no s’estableix 

cap calendari d’actuacions ni 
es prioritza” i que algunes de 
les propostes que conté “per 
la seva complexitat s’hauran 
de realitzar més enllà de la 
legislatura”.

En la mateixa línia, Dolors 
Calm assenyalava que “el llis-
tat d’actuacions és inassumi-
ble en aquest mandat” i que 
“ens sembla un document 
pobre” on “trobem a faltar 
una calendarització”. També 
Ursula Serradelarca (Primà-
ries) demanava “un crono-
grama ben fet”, però com que 
“agraïm que hi hagi quasi 
totes les aportacions nostres” 
hi va votar a favor juntament 

amb l’equip de govern (PSC, 
JxCat i CUP). Els altres dos 
grups es van abstenir. L’alcal-
de, Josep Paré (PSC), va fer 
un agraïment “a Primàries 
pel vot en positiu i el to de 
les intervencions. Són actu-
acions importants per Cen-
telles”.

Ara Junts i Fem Centelles 
també van votar en contra 
d’una modificació del pres-
supost per valor de 675.000 
euros que provenen de sub-
vencions de la Diputació, el 
Consell Comarcal, de bene-
ficis de l’Electra i del roma-
nent de tresoreria. Ho consi-
deren una falta de previsió.

Barcelona

EL 9 NOU

Entre els càrrecs que ha 
començat a nomenar el nou 
govern de la Generalitat des-
taca el d’Arnau Albert com a 

assessor de polítiques estra-
tègiques, adscrit a l’Oficina 
del President. Entre les seves 
responsabilitats figuren defi-
nir les polítiques estratègi-
ques del departament, elabo-
rar discursos per al president 
i preparar els continguts que 
aquest necessiti mantenint el 
contacte informatiu amb els 
diferents departaments.

Albert és de Taradell, on 
el seu pare va ser regidor, 
tot i que actualment no hi 
resideix, i coneix Pere Arago-
nès, amb qui ja feia funcions 
similars al Departament 
d’Economia, des de la seva 
etapa a les JERC.

Anna Erra
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Parlant del futur des dels orígens
Tres presidents de la Generalitat com José Montilla, Artur Mas i Joaquim Torra coincideixen a Ripoll per aprofundir 

en el futur de Catalunya vinculat als objectius de desenvolupament sostenible que marca l’Agenda 2030
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A dalt, Mas, Montilla i Torra amb l’alcalde Jordi Munell davant del sepulcre de Guifré el Pilós. A sota, els tres presi-
dents de la Generalitat escolten la interpretació musical d’Antoni Madueño en la prèvia de l’acte de Ripoll2030

Ripoll

Guillem Freixa

Poques vegades coincideixen 
en una mateixa ubicació tres 
presidents de la Generalitat, 
i encara menys en un escena·
ri tan simbòlic com el bressol 
de Catalunya. Aquesta situa·
ció es va produir divendres al 
migdia, quan José Montilla, 
Artur Mas i Joaquim Torra 
van quadrar les seves agen·
des per participar en l’acte 
organitzat per la plataforma 
Ripoll2030, vinculat al debat 
i a la difusió des de l’àmbit 
local dels objectius de soste·
nibilitat i medi ambient que 
caldrà assolir com a societat 
durant la propera dècada. 
Així doncs, l’esdeveniment a 
la capital del Ripollès va per·
metre aprofundir en el futur 
de Catalunya ben a prop dels 
orígens. 

I és que la jornada va 
començar amb una visita al 
monestir de Ripoll, on es 
va viure un dels moments 
amb més càrrega simbòlica: 
amb l’alcalde Jordi Munell 
exercint de guia, Montilla, 
Mas i Torra van fer para·
da a la tomba de Guifré el 
Pilós, considerat el pare de la 
pàtria. Tot seguit, l’activitat 
es va traslladar al centre d’in·
terpretació ubicat a l’annex 
de l’església de Sant Pere, on 
va tenir lloc la conferència. 
Els tres expresidents van fer 
una primera argumentació 
vinculada a la pregunta que 
els va llançar l’organitza·
ció: Quins són els reptes de 
Catalunya en l’horitzó del 
2030 i en l’acompliment dels 
objectius de desenvolupa·
ment sostenible?

produirà”, va dir Montilla 
fent referència al posicio·
nament de la Unió Europea, 
que ha creat uns fons eco·
nòmics “per aturar el cop de 
la pandèmia però també per 
marcar un horitzó de canvi 
en la societat”. Amb aquest 
objectiu de transformació, 
Artur Mas va incidir en la 
necessitat “de no instal·
lar·nos en la comoditat” i 
fer valer una capacitat de 
treball, innovació i aprofita·
ment de les oportunitats que 
Catalunya ja va demostrar 
durant la primera industri·
alització, “quan vam ser la 
Manchester del sud apro·

fitant la força d’uns rius ni 
molt llargs ni molt cabalo·
sos”. Vivint la pandèmia des 
de la primera línia política, 
Joaquim Torra va detectar 
que la humanitat “estava tan·
cant una etapa”, i va matisar 
que per encarar el futur “no 
podem parlar de reconstruir, 
perquè vol dir tornar a fer 
el mateix, i això no pot ser”. 
Torra va lamentar que el 
món d’ahir “ni era sostenible 
ni posava les persones al cen·
tre”, i per corregir aquesta 
situació va explicar que calen 
“bones infraestructures”, 
per desenvolupar projectes 
i caminar cap a la “sobirania 
productiva”. 

En la prèvia de 
l’acte, Montilla, 
Mas i Torra van 
fer una visita al 

monestir 

El primer a prendre la 
paraula va ser José Montilla, 
que va recordar el projecte 

de l’Agenda 21, sorgit de la 
Cimera de la Terra del 1992. 
Les línies d’acció que s’hi 

marcaven van quedar enter·
rades amb la crisi del 2008, 
“un escenari que ara no es 

    PUBLICITAT Serveis
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“Al nou govern de la Generalitat li 
demanem l’escola i la depuradora”
Entrevista a Ramon Casals, alcalde de Perafita (Junts per Perafita) per cinquè mandat consecutiu
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Ramon Casals, dijous al carrer de l’Església de Perafita

Perafita

Txell Vilamala

Ha començat a caminar el 
nou govern de la Generali-
tat. Què li demanen des de 
Perafita?

Dos objectius bàsics, molt 
importants per a nosaltres, la 
nova escola i la depuradora.

És optimista respecte 
al pacte entre Esquerra i 
Junts?

Vull ser-ho. 
Vol dir que a priori no?
El que han fet aquesta últi-

ma legislatura no m’ha agra-
dat. Ara sembla que els ha 
costat molt arribar a un acord 
i confio que aniran a l’una. 

La paràlisi a la Generalitat 
s’ha traduït en obstacles 
pels ajuntaments?

No tant això, però tinc la 
sensació que hi ha moltes 
coses per fer i s’ha avançat 
poc. Després de l’1 d’octubre 
i l’aplicació de l’article 155, 
calia que el govern anés a 
totes per reivindicar-se i 
extreure el màxim possible 
del poc que tenim. La meva 
sensació és que es podria 
haver treballat més.

Per això vostè s’ha quedat 
al PDeCAT de moment? 

Podria ser un dels motius.
I els altres?
Soc una persona que no 

acostumo a canviar ràpid 
de pensament. M’agrada 
meditar, raonar... I tinc bona 
relació tant amb la gent del 
PDeCAT com la de Junts, 
amics, amigues i companys a 
totes dues bandes. El que em 
sap greu és que s’hagin partit.

Per què diria que hi ha 
hagut un transvasament d’al-
caldes cap a Junts tan mas-
siu? És efecte Puigdemont?

Una conjunció de factors. 
Tots han fet coses que no 
han acabat d’estar bé, i que 
no s’entenguessin m’ha dece-
but. També he de dir que 
jo treballo molt pel poble. 
El meu objectiu és resoldre 
la multitud de temes de 
Perafita i no entro tant en la 
de política d’alts volts.

Aquesta legislatura serà 
la de desencallar l’oficia-
lització de la comarca del 
Lluçanès?

Tant de bo. Els resultats 
de la consulta ho dificulten 
una mica, però és cert que 
el reconeixement implicaria 
avantatges econòmics i més 
capacitat de decisió. S’aca-
baria aquesta lluita d’anys i 
podríem passar pantalla. 

Quan es troben els alcal-
des és un tema que està a 
sobre la taula?

Ha tornat a sortir. Crec que 
pas a pas s’anirà encarrilant, 
però precisament perquè no 
es despengi ningú cal fer-ho 
ben fet. Amb paciència les 
coses se solucionen. 

La tria de la presidència del 
Consorci va ser accidentada. 
Ara hi estan treballant bé? 

L’elecció d’un càrrec acos-
tuma a generar divisions, 
però normalment quan passa 
el temps això s’acaba diluint. 
No dic que s’esborri, però 
penso que la dinàmica actual 
és bona, de força normalitat.

En el cas de l’Ajuntament, 
amb Perafita Poble Actiu al 
principi s’havien plantejat 
compartir equip de govern, 
però el pacte no va arribar. 
Per què?

Algunes coses les vèiem 
molt diferents, i penso que 
ells demanaven molt sense 
haver guanyat. Van passar 
de zero a tres regidors, i això 
és molt, s’ha de reconèixer, 
aporten idees noves i altres 
maneres de fer, però també 
tinc la sensació que eren bas-
tant exigents tot i no haver 
estat el grup més votat. 

Van ser una sorpresa els 
resultats de les eleccions?

No. Ells ja feia temps que 
s’ho treballaven. El mandat 
passat no es va presentar 
cap altre grup i no vam tenir 
oposició a l’Ajuntament, 
però això tampoc vol dir que 
desaparegués la gent que no 
ens votava. Un dels canvis és 
que normalment compartí-
em consistori amb un o dos 
regidors d’un altre color, i 
aquest cop en són tres. Això 
demostra que van saber fer 
les coses bastant bé. 

Aquest és el seu cinquè 
mandat com a alcalde, tam-

bé el que Junts per Perafita 
va treure pitjors resultats, 
un 55% dels vots. A què ho 
atribueix? Mèrit de PAP o 
desgast del seu propi grup?

Hi pot haver desgast, sí. 
Quan valores les coses amb 
perspectiva, sempre t’adones 
que n’hi ha que les podries 
haver fet millor. Al mandat 
anterior vam aconseguir 
projectes que no hem pogut 
executar fins aquest, com 
la rehabilitació d’una part 
important del Centre de 
Cultura, la urbanització del 
carrer Montjuïc, la renovació 
de les principals canonades 
d’aigua... Això no es va veure 
llavors, però hi era. 

Situacions com aquesta 
desencanten?

Home, aquest mandat està 
sent molt dur, però alhora 
tenim grans projectes. He 
fet l’exercici de mirar tots 
els temes clau i m’ha sortit 
una llista de 10. El que té 
el pressupost més baix puja 
a 50.000 euros i el més alt, 
l’escola nova, a un milió. 
Si els poguéssim tirar tots 
endavant, la inversió al poble 
seria de 3,7 milions.

En quin punt la tenen, 
l’ampliació de l’escola?

Hem tingut problemes amb 
la inscripció al Registre de 
la Propietat. El terreny el va 
comprar l’Ajuntament el 1959 
i disposàvem de les escriptu-
res, però no es va registrar bé. 

Això ha implicat anar a bus-
car els descendents de tres 
línies d’herència de la família 
del Mas Tria, a qui els agra-
eixo la col·laboració, i refer 
tràmits. Amb el coronavirus 
pel mig el procediment s’ha 
complicat, però sembla que 
finalment ho tenim resolt. 

L’exconseller Bargalló va 
ser a Perafita el març pas-
sat. S’havia arribat a com-
prometre amb cap data? 

No, però sí que ens cons-
ta que hem de sortir en els 
packs de noves escoles que 
anunciarà el Departament. 
Fa un parell de setmanes 
encara vam tenir tècnics 
d’Educació al poble.

Amb l’escola actual van 
molt justos?

Ja s’havia d’haver ampli-
at entre el 2008 i el 2010, 
però llavors amb la crisi la 
Generalitat ho va aturar i, 
tot insistir-hi, només ens 
van col·locar un barracó. Ara 
està clar que cal engrandir 
l’actual o fer una escola nova 
i, veient els requisits energè-
tics, el Departament s’inclina 
per la segona opció. 

Però al mateix emplaça-
ment?

Sí, en principi sí.
Que la depuradora no 

hagi prosperat amb tot el 
temps que fa que hi batallen 
és culpa de l’ACA? 

Abans que arribés la crisi 
econòmica i l’ACA retirés els 
calés que havia de posar-hi, 
hi va haver un tripijoc polític 
al Consell Comarcal que no 
ens va afavorir. Nosaltres ens 
vam quedar sense depurado-
ra i en va aconseguir algun 
municipi més petit malgrat 
que a Perafita li tocava 
abans.

Vol dir que els va jugar 
en contra no compartir el 
mateix color polític?

Sí, conec el tema amb 
detall, però no vull entrar-hi, 
no val la pena. 

I el projecte, ara, com el 
tenen?

S’ha d’actualitzar el del 
2005. Els temps i les tecno-
logies han canviat. Llavors 
es preveia una única depura-
dora al cantó oest del poble, 
però estem totalment d’acord 
amb una proposta de l’oposi-
ció que, en comptes de con-
centrar-ho tot allà i haver de 
bombar i fer despesa d’ener-
gia, planteja construir-ne tres 
de més petites i repartides. 
L’ACA ens ha dit que ho dele-
guem al Consell Comarcal 
d’Osona i, de fet, ja hi ha un 
acord perquè actualitzi el 
projecte. Hi estem a sobre. 

El projecte del mirador, 
que també ha aixecat molta 
controvèrsia, tirarà enda-
vant?

No ho sabem ni nosaltres 
mateixos. Personalment tre-
ballo perquè sigui així. Em 
faria molta il·lusió. L’oposició 
ens ha tirat moltes pedres 
a sobre, però perquè s’han 
basat en un avantprojecte que 
era molt grandiloqüent i que 
donava la sensació de voler 
fer una cosa molt aparatosa. 
Des del primer dia els vaig dir 
que tinguessin paciència. De 
mica en mica anem tenint les 
peces d’aquest trencaclosques 
i l’empresa que ho està tre-
ballant té molta cura. Faríem 
un aparcament bastant més 
petit, d’un màxim de 10 pla-
ces, i amb elements de pedra 
per caminar, vegetació, zona 
de pícnic... D’aquest projecte, 
el mirador no és l’important, 
sinó que posem a disposició 
del poble un parc de 4.000 
metres quadrats.

Comportaria altres avan-
tatges?

Voldríem fer un itinerari 
per a vianants a l’entrada sud, 
que ara no té una vorera en 
condicions, i amb el projecte 
n’aconseguiríem un tram sig-
nificatiu a un preu molt rao-
nable per a l’Ajuntament. 

Quan serà una realitat el 
local del jovent a Cal Prats?

Està acabat. Ara ve l’estiu i, 
si es relaxa el tema del coro-
navirus, confiem que aviat 
el podrem posar a la seva 
disposició. En aquest mateix 
espai hi volem portar a terme 
dues fases més de millora i 
condicionar-hi un espai per 
a la gent gran i un altre de 
polivalent.

Dimecres passat va fer 
justament dos anys de les 
eleccions municipals. Es tor-
narà a presentar el 2023?

Hi he començat a pensar i 
en el seu moment ho anunci-
aré oficialment.

Llegeixo entre línies: ho té 
decidit, però no ho vol dir.

Ens queden dos anys de 
molta feina. Encara no és el 
moment.

“Tant de bo 
s’oficialitzi la 
comarca del 

Lluçanès”
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La independència de l’Eloi

Vic

Guillem Rico

Eloi Collell es va independit-
zar l’1 d’octubre de 2017. La 
data, l’1-O, la recorda perfec-
tament ja que coincidia amb 
el referèndum i ell, que sí 
que va aconseguir indepen-
ditzar-se, vol mantenir aques-
ta condició. Feia temps que 
Collell, que ara té 34 anys, 
volia viure de forma autòno-
ma però no en un pis tutelat, 
sinó compartit, i tot plegat 
va originar un Programa de 
Convivència amb la Universi-
tat de Vic i amb el suport de 
l’Obra Social La Caixa que es 
va iniciar fa tres anys. 

Collell és una persona amb 
síndrome de Down –de fet, 
a banda de la faceta de neda-
dor és conegut per ser el pre-
sentador del programa Per 
què volen els avions?, de TV3, 
que rebrà un premi especial 
en els XXVI Premis Zapping 
per formats integradors i 
de diversitat cultural– i “no 
parava de demanar que volia 
independitzar-se”, recorda la 
seva mare, Dolors Vidal. Ella 
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Eloi Collell, aquest divendres al seu pis compartit de Vic

coneixia un antic projecte de 
la UVic-UCC que consistia a 
compartir pisos amb perso-
nes grans i “em vaig tirar a 
la piscina”, per la qual cosa 
va decidir llogar un pis, molt 
cèntric davant de l’estació de 
tren de Vic, i provar de fer 
una iniciativa semblant amb 
persones amb una discapa-

citat intel·lectual. Llavors 
es va moure per demanar 
ajuda i va trobar el suport 
de la universitat. Aquest va 
ser el segon pis compartit de 
Collell, ja que el primer any a 
través d’un projecte europeu 
i de l’Associació Sant Tomàs 
va viure al Passeig amb 
estudiants internacionals 

d’Educació Especial que feien 
pràctiques a l’entitat. 

Des que es va iniciar el 
nou projecte, cada any ha 
canviat de companys de pis i 
ha conviscut amb estudiants 
de graus relacionats amb la 
salut o l’educació social. A 
més, dies puntuals n’hi van 
d’altres per fer-li suport, per 

exemple en l’àmbit organit-
zatiu. Ell mateix, que també 
treballa a Creu Roja, valora 
molt positivament l’experièn-
cia: “Ara m’espavilo, soc autò-
nom” i és ell mateix qui es fa 
les tasques pròpies de la llar, 
cuinar o anar a comprar. 

Aquesta independència, 
però, ara perilla a causa 
de la pandèmia, ja que en 
no haver-hi tantes classes 
presencials molts dels estu-
diants opten per no llogar 
pisos a Vic i el darrer any 
només ha tingut un company 
uns mesos i aviat deixarà 
l’habitatge. Això fa que sigui 
complicat mantenir el pis 
econòmicament. Així, Collell 
ha començat a difondre un 
vídeo a través de les xarxes 
socials en què explica la seva 
feina, comenta les aficions 
que té com la natació i que és 
un dels castellers dels Sagals 
d’Osona i l’objectiu principal: 
“Busco nous amics per com-
partir pis i continuar la meva 
vida independent”. 

Des de la UVic, Sara Mir, 
responsable del Programa 
de Convivència, confia que 
a partir del setembre “més 
alumnes tornin a les aules”, 
per la qual cosa esperen 
trobar tres estudiants que 
vulguin compartir l’experièn-
cia amb l’Eloi. Ell vol poder 
continuar així, ja que amb 
aquesta experiència “estic 
aprenent moltíssim”.
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Eloi Collell, nedador i primer presentador amb síndrome de Down, busca companys de pis 
per continuar vivint de forma autònoma a través d’un projecte amb estudiants de la UVic
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Les deixalles, males companyes de viatge
Osona vol sensibilitzar la població per acabar amb el turisme d’escombraries entre municipis

Roser del Val, Cristina Molas i Núria Vergés, amb els cartells de la campanya

Vic reclama que les burilles de 
cigarreta no es llencin al terra
Vic

G.F.

Una burilla de cigarreta al 
terra pot trigar fins a 10 anys 
a descompondre’s, i si cau a 
l’aigua pot contaminar-ne fins 
a 50 litres. D’altra banda, en 
una jornada escolar de reco-
llida de deixalles en un parc 
de Vic es va fer una estimació 
que en tot el recinte hi podia 
haver unes 5.000 burilles. 
Aquestes xifres són dos exem-
ples de l’impacte que el tabac 
genera en el medi ambient, 
un perjudici que cal afegir al 
sanitari. Per aquest motiu, 
i en el marc de la Setmana 
sense Fum, la capital d’Oso-
na ha iniciat una campanya 
perquè les burilles es llencin 

ben apagades a les papereres. 
Així, l’objectiu és treballar en 
dos missatges: d’una banda, 
“aconseguir una ciutat més 
saludable evitant el consum 
de tabac” i de l’altra, “caminar 
cap al residu zero”, tal com 
apunta la regidora de Salut 
Pública, Núria Vergés.

La iniciativa es farà visible 
a través de lones que es col-
locaran en diverses papereres 
de forma itinerant. Els agents 
cívics també faran pedagogia 
a peu de carrer, amb l’objectiu 
de “conscienciar que s’han 
de llençar on toca”, explica 
l’agent cívica Cristina Molas. 
En especial se centrarà la cam-
panya en punts on es concen-
tren fumadors com les terras-
ses de bars o les places. 

Narcisa Falgà
i Portell

Vídua de Ramon Casanovas Tarrés
Ha mort cristianament el dia 29, a l’edat de 85 anys.

A.C.S.
Els seus fills, Josep ( ), M. Rosa i Joan; nets, Meritxell i Joan, i Marc; 
besnet, Adrià; germans, Maria, Dolors ( ), Pere ( ) i Rosa; germans 
polítics, nebots, cosins i tota la família, en participar-vos tan sentida 
pèrdua, us preguen que la recordeu en les vostres oracions.
Se celebraran les exèquies aquest dilluns, dia 31, a les 5 de la tarda, 
a l’església parroquial de Lurdes de Vic.
L’acte de l’enterrament tindrà lloc tot seguit.

Domicili: c. Sant Jaume, 33 (Fustes Jaume).
Capella ardent núm. 1 del Tanatori de Vic.
Cuberta Serveis Funeraris. C. Sot dels Pradals, 2.

Vic, maig de 2021

Un moment de la presentació de la campanya a l’àrea d’aportació de Gurb

Gurb

G.F./C.D.

Un turista que en lloc de 
viatjar pel món amb una 
maleta ho fa portant amunt i 
avall bosses d’escombraries. 
Aquesta escena que ratlla 
l’absurd és més habitual del 
que un pot pensar a la comar-
ca d’Osona. Es tracta del 
turisme de residus: persones 
o petites indústries que llen-
cen les deixalles a fora del 
seu municipi. Des del Con-
sell Comarcal han detectat 
que hi ha dos motius prin-
cipals per fer-ho: el primer 
és per desconeixement que 
el fet de fer turisme amb les 
deixalles genera un perjudici 
a tota la comunitat, i l’altre 
és per incivisme, ja que es 
volen saltar el procés de 
recollida i tractament que 
ha decidit l’Ajuntament del 
seu lloc de residència. Nor-
malment els punts que reben 
deixalles d’altres municipis 
són propers a grans vies de 
circulació o en zones aïllades. 
També són punts calents les 
àrees d’aportació de residus 
obertes i sense vigilància, 

sobretot si al seu entorn 
hi ha municipis que fan el 
porta a porta. És el cas de la 
del Pladelasala, a Gurb, on 
després de diversos episodis 
de desbordament es va optar 
per tancar-la. En aquesta 
mateixa línia va actuar Tona 
amb la seva àrea d’aportació 
de residus, i d’altres munici-
pis plantegen tancar-la.

Tal com recorda el conse-
ller comarcal de l’àrea del 

Cicle de Residus, Albert Cas-
tells, l’objectiu de la campa-
nya és d’una banda fer agafar 
consciència “tant a qui ho fa 
malament per desconeixe-
ment com per incivisme” i de 
l’altra “reduir el sobrecost de 
no fer una bona separació de 
residus i d’enviar material a 
l’abocador”. En aquesta línia 
s’expressa el president del 
Consell Comarcal d’Osona, 
Joan Carles Rodríguez, que 

remarca que en comptes de 
dir que “anem a llençar les 
escombraries” seria més 
precís dir que “anem a trac-
tar-les”, perquè la gestió dels 
residus té un gran impacte 
en el medi ambient “i a Oso-
na reciclem molt però encara 
no en tenim prou”.

Pel que fa a la campanya, 
que porta per nom “Tu també 
portes les teves deixalles de 
viatge?”, se centrarà princi-
palment en l’àmbit digital 
però també es farà visible 
en alguns contenidors. 
El dissenyador Ignasi Pla 
remarca que s’ha buscat “un 
to irònic”, amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania 
“però sense arribar a renyar”, 
sobretot pensant en qui des-
coneix el perjudici que crea. 

La campanya té 
com a objectiu 

millorar els 
resultats de la 

recollida selectiva 

Acte en defensa 
de la gestió 
pública de l’aigua 
després de la 
sentència d’Olost

Olost

EL 9 NOU

Després de la sentència del 
TSJC contra l’Ajuntament 
d’Olost per l’adjudicació 
d’unes obres al consorci 
públic Congiac, l’Associació 
de Municipis i Entitats per 
l’Aigua Pública (AMAP) ha 
convocat per aquest dilluns 
a Terrassa un acte per donar 
suport als ajuntaments. 
D’Osona i el Ripollès hi 
ha anunciada l’assistència 
de Balenyà, Campdevànol, 
Camprodon, el Brull, Olost, 
Sant Julià de Vilatorta, Sant 
Vicenç de Torelló, Torelló i el 
Consell Comarcal d’Osona.

La convocatòria arriba 
dues setmanes després que 
el TSJC donés la raó a Sorea 
en un contenciós per l’ad-
judicació directa l’any 2016 
d’unes obres d’ampliació de 
la xarxa d’aigües d’Olost al 
consorci Congiac per consi-
derar que el mètode utilitzat 
era un frau de llei donat que 
no respectava la normativa 
de lliure competència. El 
Congiac és un ens públic que 
agrupa 25 ajuntaments per 
a la gestió de l’aigua a través 
de Giacsa. Aquesta empre-
sa està formada pel mateix 
Consorci i per les empreses 
públiques d’aigua dels ajun-
taments que van crear el 
Congiac, motiu pel qual, com 
sosté la part denunciant, no 
és legal adjudicar un servei 
a Giacsa a través del Congiac 
perquè no és un mitjà propi 
del consistori. Tant l’Ajun-
tament d’Olost com Congiac 
recorreran al Suprem. Des 
d’Aigües de Barcelona, abans 
Sorea, consideren que la 
decisió judicial qüestiona el 
sistema d’adjudicació directa 
del servei d’aigua de tots els 
municipis adherits al consor-
ci. A la polèmica per aquesta 
forma d’adjudicació s’hi ha 
afegit, també, la Cambra de 
Concessionaris d’Infraestruc-
tures, Equipaments i Serveis 
Públics, que ho ha dut a 
l’Autoritat Catalana de la 
Competència. A Osona també 
hi ha un contenciós presentat 
contra Onaigua, l’empresa 
pública que impulsa el Con-
sell Comarcal per servir aigua 
en baixa als ajuntaments, i 
contra els consistoris que han 
aprovat la seva delegació. 

Divendres a Manlleu es va 
fer una taula rodona convoca-
da per Aigua Pública de Man-
lleu, en què hi va participar 
l’alcalde d’Arenys de Munt, 
Josep Sánchez, o la gerent 
d’Onaigua, Maria Planell.

Es precipiten amb el cotxe 
a la ruta dels Molins
Calldetenes

EL 9 NOU

Quan faltaven 10 minuts 
per a la mitjanit d’aquest 
dissabte, els serveis d’emer-
gència van rebre un avís 
informant que un vehicle 
s’havia precipitat d’un pont 
entre Calldetenes i Sant Julià 
de Vilatorta. El sinistre es va 
registrar al punt quilomètric 
2,9 de la carretera N-141d, 
just on la via passa per sobre 
del torrent de Sant Martí i 
la ruta dels Molins. A pocs 

metres hi ha el magatzem de 
la Diputació de Barcelona. 
Al lloc dels fets s’hi van 
desplaçar tres ambulàncies 
i tres dotacions de Bombers. 
Segons van informar els ser-
veis d’emergència, els quatre 
ocupants del vehicle van 
poder sortir pel seu propi 
peu, se’ls va derivar a fer una 
exploració mèdica al CAP 
Osona de Vic, on van ser con-
siderats ferits lleus. Els Bom-
bers van senyalitzar el punt 
del pont que va quedar afec-
tat per evitar nous ensurts. 
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EL 9 NOU

Amb la condemna dels joves 
ripollesos Mohamed Houli i 
Driss Oukabir a 53 i 46 anys 
de presó, respectivament, 
es tanca un dels episodis 
més tràgics que ha viscut 
Catalunya en els últims 
anys. Els atacs de Barcelona i 
Cambrils en què van perdre 
la vida 16 persones, entre els 
quals dos nens de 3 i 7 anys, 
i hi va haver gairebé 150 
ferits van ser molt més que 
uns atemptats terroristes. El 
paper de l’eximam de Ripoll 
Abdelbaki es-Satty, que va 
fer de reclutador i ideòleg, i 
la seva relació amb els serveis 
secrets espanyols, el CNI, 

no pot tapar altres aspectes 
que els atemptats van deixar 
al descobert. Van suposar 
una sacsejada als fonaments 
del model d’integració que 
s’ha aplicat durant anys a 
Catalunya i ha obligat a intro-
duir canvis per evitar i detec-
tar radicalitzacions a tots els 
àmbits, començant per l’es-
cola. Al darrere de la cèl·lula 
terrorista que va justificar els 

atacs en nom del gihadisme i 
d’un imam amb antecedents, 
hi havia un grup de joves 
criats i educats a Ripoll que 
no havien aixecat sospites 
d’una radicalització tan 
extrema i encara menys que 
fossin capaços de cometre 
uns atemptats com els que 
havien previst en llocs turís-
tics, com la Sagrada Família, 
el Camp Nou o la Torre Eiffel 

de París. El fet que la majoria 
parlessin català, haguessin 
estudiat aquí i tinguessin 
feina, aspectes que podi-
en fer pensar que estaven 
integrats, emmascarava un 
greu problema com és el de 
la manca de sentiment de 
pertinença a una comunitat. 
Als vídeos que es van poder 
visionar durant les sessions 
del judici deixaven entre-

veure un odi cap als valors 
occidentals que després van 
demostrar en els atacs a la 
Rambla i a Cambrils. Algu-
nes acusacions han anunciat 
que presentaran recurs a la 
sentència del Suprem. No la 
veuen prou severa perquè als 
condemnats no se’ls conside-
ra culpables directes de les 
morts. Tant o més important 
que això és mirar endavant. A 
més d’augmentar els controls 
de les persones que fan els 
sermons a les mesquites, cal 
treballar en tots els àmbits 
perquè ningú se senti exclòs 
i es puguin repetir uns fets 
tan greus com els que es van 
viure a Catalunya l’estiu de 
2017. 

La llei ‘trans’ i no defallir en l’intent

La sentència pels atemptats 
de Barcelona i Cambrils

El 18 de maig de 2021 serà recor-
dat per les persones trans com un 
dia trist, molt trist, i per si no n’hi 

hagués prou ja portem moltes decepcions i desil-
lusions a la motxilla. Veiem com es van esvair les 
aspiracions legítimes de tenir un marc jurídic pro-
pi treballat pel teixit associatiu alhora que con-
sensuat en què es defensen els nostres drets.

Aquest 18 de maig es convocava un ple al Con-
grés dels Diputats per ser presa en consideració la 
proposta legislativa registrada pels grups d’ERC, 
Junts, CUP, Más País, Nueva Canaria i Compro-
mís, i així poder començar tot el seu tràmit parla-
mentari.

Les intervencions en defensa del text van ser 
molt potents, emotives i d’un gran nivell argu-
mental, des del coneixement de les necessitats i 
reivindicacions del col·lectiu trans, podent-nos 
sentir plenament representats/ades.

El text que es presentava era de fet el treballat 
en el seu moment pel mateix Ministeri d’Igual-
tat, on les diferents formacions polítiques que 
presentaven aquesta iniciativa legislativa hi havi-
en introduït millores. Això feia tenir un text molt 
més ric dins un bon articulat que sense cap dubte 
disposava de la seguretat jurídica necessària que 
molt sovint escoltem com a recurs dialèctic per 
discutir la seva viabilitat.

La compareixença de Susana Ros Martínez, por-
taveu del PSOE, va començar amb una exposició 
de la llarga trajectòria d’aquest partit de defensa 
dels drets del col·lectiu LGTBI –però que ara són 
molt qüestionats per les organitzacions LGTBI–, 
però a l’hora de parlar de la proposta legislativa ho 
va reduir al fet que tot i que en la fase d’esmenes 
es podrien fer les aportacions al text no n’hi hauria 
prou per tal de tenir un text que disposés de plena 
seguretat jurídica, donat que toca molts àmbits de 
l’administració, i que abans caldria fer unes modi-
ficacions en aquests àmbits. Va citar el del registre, 
en què caldria fer-hi les modificacions necessàries 
per encabir-hi l’autodeterminació de gènere. Tam-
bé va posar com a escull que algunes organitzaci-
ons els ho havien demanat, però sense mencionar 
qui. A més de qualificar el text de no constitucio-
nal i que no havia passat per col·legis professionals 
ni avals jurídics suficients, en una clara desauto-
rització i de menyspreu al text presentat, basat en 
el que s’havia treballat en el seu propi govern no 
tenint en compte que tot aquest argument si s’ha-
gués acceptat a tràmit es podia haver pogut treba-
llar en el mateix Congrés. Per tant, és un planteja-
ment més retòric que altra cosa.

Un punt rellevant per explicar al lector l’ambi-
ent que es respirava dins del Congrés és que en la 
bancada del gobierno només hi havia Irene Mon-
tero, ministra d’Igualtat –a la fotografia–, que en 
el seu torn de paraula va escenificar un cop més 
la poca sintonia amb els seus socis de govern, fent 
un discurs molt favorable a la presa en considera-
ció de la llei i votant-hi a favor. A més, les últimes 
publicacions aparegudes a les xarxes asseguraven 
que registrar la llei des del grup Unidas Pode-
mos posava pressió al seu soci de govern. Veurem 
doncs en què acaba aquesta manca de coordinació 
dels dos socis de l’actual gobierno.

Les votacions van quedar així: sí, 78; no, 143; 

abstenció, 120. Així les coses, s’anunciava la pro-
posta de llei que el gobierno té previst presentar 
via Consell de Ministres, que, com ja s’ha anunci-
at, es refondran les dues iniciatives legislatives, és 
a dir, la Llei Integral-LGTBI i la Llei Trans, en un 
únic text en què veurem com queda el dret d’au-
todeterminació i alhora quines identitats resten 
fora d’aquest projecte, ja que, dit públicament, les 
persones “no binàries” no existeixen! Amb això 
veurem com queda el text governamental. I com 
que segur que aixecarà moltíssima polseguera i 
reobrirà debats dins dels col·lectius, val la pena 
comentar el fet de tenir en compte la gran influ-
ència del sector feminista del PSOE i el seu posici-
onament vers les persones trans. I en especial les 
dones trans.

En aquest escenari el que es proposarà i el lle-
git per comunicats via agència EFE serà com a llei 
orgànica i tramitada per via d’urgència, però tot i 
així haurà de passar pel tràmit d’exposició públi-
ca i de les esmenes que posteriorment els grups 
parlamentaris facin en el seu moment –fet que 
contrasta i molt amb l’exposat com a excusa per 
fer decaure la proposta de llei trans–, ja que ara 
sí que servirà el període d’esmenes per tenir més 
seguretat jurídica i en aquest escenari si és vàlid 
–curiós oi?

No és menys significatiu el fet que surtin publi-
cacions del PSOE afirmant que estan a punt de 
tancar un text i poder-ho presentar via Consell 
de Ministres, demanant al mateix temps que tot-
hom s’hi sumi pel que fa a la seva tramitació en 
una claríssima posada en escena d’egoisme polític 
que contrasta precisament amb l’abstenció del seu 
vot i que va provocar la caiguda del tràmit de con-
sideració de la proposta de llei és un posiciona-
ment que aquest cop juga com un no, de la matei-
xa manera que van fer PP i Vox.   

Què en podem esperar, d’aquest PSOE? Doncs 
d’entrada la possibilitat de no tenir llei pròpia i 
tramitar només la d’antidiscriminació, que és el 
text de la part LGTBI en què com a més rellevant 
introdueix tot un règim de sancions a les agressi-
ons LGTB-fòbiques, i per altra banda la part trans. 
Si és que es posa a tràmit, quedarà de nou com 
serà tutelada i restringida en un dels punts més 
bàsics com és l’autodeterminació de gènere amb 
l’excusa de la seva seguretat jurídica, que a per les 
persones trans serà sense cap dubte d’inseguretat 
jurídica, a més de social, no deixant que cadascú 
decideixi entre home, dona o altres com a possibi-
litat de ser reconegut administrativament, amb la 
problemàtica que aquesta situació porta afegida i 
de segur algunes coses més! Que s’apartaran d’allò 
consensuat pel teixit associatiu, i que organitzaci-
ons com ara TGEU (àmbit trans de la UE) ja han 
expressat el seu rebuig a com van anar les coses al 
Congrés el passat 18 de maig.

Fina Campàs  
ERC Vic

L’abstenció del PSOE va 
impedir que prosperés al 
Congrés la proposició de 
llei ‘trans’ que regulava 

l’autodeterminació de gènere
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Recordant Rafa Carmona

Fa un any que va traspassar Rafa Carmona Ruiz. Nascut  a Ter-
rassa i després d’una llarga estada en una comunitat a França, 
va venir a viure amb la seva família a la Plana de Vic. Al barri 
de Torressana de Terrassa milità en diferents moviments ve-
ïnals i socials durant la dictadura franquista i posteriorment, 
en la transició, sempre preferí els moviments de base amb un 
esperit comunitari i utòpic. Una opció personal per fer política 
des de baix, fidel a la seva condició obrera. Una persona polifa-
cètica: educador i mecànic ajustador de professió i amb estudis 
de sociologia i teologia, apassionat per la música i l’art, sobre-
tot per l’escultura. Des de l’any 1998 fins al 2012, abans d’em-
malaltir, va treballar en diferents projectes socials –a Manlleu 
i fora de la comarca d’Osona–, tots vinculats a l’aprenentatge 
d’un ofici i la inserció sociolaboral (escola taller, programes de 
garantia social, aula oberta, unitat d’escolarització compartida, 
servei d’acompanyament acadèmic i laboral, Centre Residenci-
al d’Acció Educativa). Acompanyava joves en situació de gran 
vulnerabilitat amb una mirada integral però sobretot establint 
vincles de radical confiança i transformació. Vivia la pedago-
gia com un compromís amb l’altre i la societat. Es feia seves 
unes paraules de Marcel Légaut, a qui va conèixer i estimar: 
“Per créixer en la pròpia existència l’home ha d’endinsar-se en 
el misteri de l’altre, arribar al cor de la seva vida, allí on és to-
talment i únicament ell mateix, i no solament creuar-se amb 
l’altre o freqüentar-lo o tenir amb ell unes relacions de servei 
o amistat...”. Un estil educatiu més enllà del professionalisme 
burocràtic i de les necessàries programacions, metodologies 
i tècniques. Reconeixent les capacitats i possibilitats de cada 
jove encomanava l’estima per l’ofici i gaudia del treball ben fet 
que ell també contemplava. Passió i entusiasme que volia enco-
manar a cada jove i, allò més difícil, desvetllant una conscièn-
cia crítica de la seva realitat. Joves que se sentien reconeguts i 
sobretot estimats, joves que una majoria en situació irregular 
s’havien d’obrir pas davant de les dificultats legals o a vega-
des el racisme. I per això empaitava llocs per a les pràctiques 
a les empreses i quan convenia es feia trobadís amb les famíli-
es per conèixer de prop les diferent històries de vida. Parlava 
de cada jove amb respecte i sovint amb una admiració que ni 
els mateixos joves n’eren conscients. Recuperar la figura de 
l’aprenent era una dèria, un aprenentatge basat en la corres-
ponsabilitat i el compromís mutu. De manera discreta i sense 
soroll tenia el do de fer emergir el tresor amagat i ignorat dels 
joves que acompanyava. Creant vincles perquè arrelessin i no 
escatimant hores per donar un cop de mà. I alhora encarnava 
allò que tan bé va descriure Joan Maragall en el poema Elogi del 
viure: “Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò 
pel que serveixes, allò en què realment ets un entre els homes, 
esforça’t en el teu quefer com si de cada detall que penses, de 
cada paraula que dius, de cada peça que poses, de cada cop de 
martell que dones, en depengués la salvació de la humanitat...”. 
Tocant de peus a terra, un home d’ideals que alhora que bai-
xava al terreny de la didàctica reflexionava sobre les finalitats 

i els perquès. Un bé escàs avui on predomina el pragmatisme 
i la immediatesa. On la crisi impedeix el naixement de refle-
xions i pràctiques transformadores capaces de retornar l’espai 
vital de les persones cada vegada més simplificat. Ell plantava 
cara quan convenia. Sabia marcar els límits necessaris de tot 
aprenentatge i creixement personal. I sovint a contracorrent 
de les mateixes institucions pendents només dels resultats a 
curt termini, de les subvencions o de decisions polítiques. Són 
paraules de reconeixement a una persona estimada que amb 
discreció i sense soroll va ser testimoni d’una manera d’enten-
dre l’educació, la vida i el compromís per construir un món just 
i fraternal. Un testimoni encara viu entre els que l’estimem!

Joan Vera, Maria Dot i Gemma Tobella 
Vic

Queixa d’un servei

Vull donar a conèixer la gran desatenció per part de l’empresa 
de manteniment de calderes de gas Casa Jové, de Vic, per dei-
xar-me 15 dies sense calefacció i aigua calenta en les setmanes 
més fredes d’aquest hivern i per la incapacitat de reconèixer 
les molèsties i perjudicis que m’han causat. Això m’ha por-
tat a posar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum i 
a escriure aquest article que hauria de servir d’advertència a 
tothom que tingui un contracte amb aquesta empresa. L’any 
2019 vaig contractar el servei Gamma Tranquil·litat amb Casa 
Jové, on s’especifica que “per a més informació no dubti a con-
tactar amb el nostre departament al telèfon d’atenció al cli-
ent, on li atendrem qualsevol dubte. Estem al seu servei les 24 
hores del dia i els 365 dies de l’any”. El 4 de gener de 2021 vaig 
tenir problemes amb la caldera i es va haver de tancar ja que 
feia una mala combustió i deixava anar monòxid de carboni. 
A partir d’aquí vaig iniciar un procés llarg i costós per tal que 
Casa Jové complís amb el contracte i em solucionés el proble-
ma. Casa Jové no el va resoldre. El seu tècnic va dir que el tub 
estava tapat i que calia rebentar parets del pis per tal de des-
tapar-lo. Vaig consultar amb uns llauners de Ripoll i després 
de diverses comprovacions van assegurar que no es tractava 
d’una obstrucció. Malgrat tot, davant la insistència del tècnic 
de Jové, van fer les obres indicades pel tècnic. Com era pre-
visible, el tub no estava tapat. Tot plegat em va suposar una 
gran despesa. Després de 14 dies sense caldera i sense respos-
ta de Casa Jové, i com que es tractava d’una urgència, decidei-
xo comprar-ne una de nova. En definitiva, m’he sentit tracta-
da de forma injusta i perjudicada, amb el consegüent desgast 
emocional que això comporta. Considero que Casa Jové no ha 
complert el contracte i ha desatès les meves queixes. Aquest 
article pretén ser una reflexió per a aquells que teniu contrac-
tat o voleu contractar els serveis de Casa Jové.  

Brigitte Picart Bosch
Ripoll

En totes les cartes enviades a la secció de la Bústia hi ha de constar el 
nom i els cognoms del seu autor o autors, l’adreça, el número de te-
lèfon i el DNI. No es publicaran cartes firmades amb pseudònim, ini-
cials o noms genèrics. Si les cartes superen 20 línies, aquest periòdic 
es reserva el dret d’extractar-les. D’acord amb la Llei de Protecció de 
Dades, informem a tots els lectors que enviïn cartes per publicar en 
aquesta secció que les seves dades seran incloses en un fitxer, pro-

pietat del grup empresarial Grup EL 9 NOU, amb domicili a plaça de 
la Catedral, 2 (08500 Vic), per tal de poder gestionar i informar als 
lectors de la carta que ens envia. També els informem del seu dret 
d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades perso-
nals. Les cartes es poden portar a la redacció d’EL 9 NOU o enviar-les 
per correu o correu electrònic: Vic: Plaça de la Catedral, 2; direccio@
vic.el9nou.com.

Gràcies per 
la molèstia

Jordi Remolins

A la gent que no 
té gos els moles-
ta la gent que 
té gos. Encara 

que recullin les caques, no 
els agrada que es pixin a les 
cantonades, ni que se’ls acos-
tin per olorar els camals dels 
pantalons, ni que lladrin al 
carrer. Però ves per on cada 
vegada hi ha més gent que té 
gossos, i paral·lelament cada 
vegada més gent a qui els 
molesta.

A la gent que no tenen 
fills o bé ja els tenen grans, 
els molesta la gent que en 
tenen de petits. Si estan en 
un restaurant i hi ha nens, els 
molesta que juguin, que pas-
sin per darrere les seves cadi-
res, que cridin, i segurament 

també que respirin. A la gent 
que va a dormir d’hora els 
molesta els veïns que posen la 
rentadora a partir de les 9 del 
vespre, o que caminen al pis 
de sobre, tenen la tele massa 
alta, o fan sexe sorollós.

Personalment em molesta 
pràcticament tot el que fan 
els humans. Em molesten els 
perfums, la gent que fa picar 
massa les portes, els que em 
miren fixament als ulls, els 
que em donen consells gra-
tuïts, els que porten corbata, 
els que escupen al carrer, les 
ulleres que s’obren pel mig 
i un llarg etcètera, entre el 
qual la gent que no té gos, 
els que es queixen dels nens 
o els que no suporten la 
majoria de fresses. Però cada 
vegada em molesten menys, 
perquè entenc que o bé deixo 
de donar-hi importància o bé 
acabaria necessitant quanti-
tats industrials d’ansiolítics.

ESTERNUT

Em molesta tot 
el que fan els 

humans
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S’atorguen els Premis 
Especials Osona del 2020 

Vic Els Premis Especials Osona, que reco-
neixen les explotacions ramaderes de porcí 
d’Osona, el Lluçanès i el Bages que han 
obtingut les millors puntuacions en matèria 
de bioseguretat, es van atorgar coincidint 
amb el webinar organitzat per la Llotja de 
Vic amb la col·laboració del Banc Sabadell. 
El premi en la categoria d’engreix va ser 
ex aequo per a Cal Piquet, de Sant Joan 
de Vilatorrada (Bages), i Puigsec, d’Olius 

(Solsonès). En la categoria de reproduc-
tores es va premiar la granja Fontuca, de 
Castellterçol (Moianès), i en la de transi-
ció el guardó va ser per a l’explotació Sant 
Antoni, d’Avinyó (Bages). Finalment, en la 
categoria territori convidat, que aquest any 
era el Berguedà, es va distingir la granja 
Emprius, de Montclar. De forma excepcional 
s’hi va afegir un premi amb el nom Reco-
neixement Llotja de Vic, que va ser per al 
Centre Tecnològic BETA de la UVic per la 
seva feina en la millora de la bioseguretat 
del sector. 

Els fons Next Generation preveuen 
83 milions d’euros per a projectes de 
tractament de dejeccions ramaderes

La Llotja de Vic i Banc Sabadell van fer una jornada a Vic per millorar la fertilització

Vic

Dolors Altarriba

La jornada via webinar sobre  
els ajuts com un impuls per 
a la millora en la gestió de 
les dejeccions ramaderes que 
es va fer dijous, organitzada 
per la Llotja de Vic i el Banc 
Sabadell, va posar sobre la 
taula els 83 milions d’euros 
del fons Next Generation 
que durant tres anys sub-
vencionaran projectes de 
tractament de fertilització 
individuals. Ho va explicar 
la subdirectora general 
d’Agricultura del Depar-
tament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Acció Rural, 
Neus Ferreté. Per a la gestió 
de subproductes i dejeccions 
s’hi destinen 83 milions dels 
307 que són per a inversions 
en agricultura de precisió, 
eficiència energètica i econo-
mia circular, i aprofitament 
d’energies i gasos renova-
bles en el sector agrícola i 
ramader. Són per invertir 
en sistemes de tractament, 
com la separació sòlid/líquid, 
la digestió anaeròbica a la 
granja, el compostatge i la 
construcció de basses i el seu 
cobriment. Els ajuts serviran 
per a un màxim del 40% de la 
inversió. 

No són els únics que hi 
ha. De fet, aquest dilluns es 
tanca el termini per demanar 
ajuts a la mitigació del canvi 
climàtic, que també promou 
l’eficiència en els recursos i el 
foment d’una economia baixa 
en carboni i que estan dotats 
amb 16,9 milions d’euros en 
aquesta convocatòria. Durant 
la jornada, moderada per 

Miguel Ángel Higuera, direc-
tor d’Anprogapor, el direc-
tor del segment agrari del 
Banc Sabadell, José Antonio 
Morante, va enviar el missat-
ge que “els bancs hem de ser 
facilitadors de les inversions 
que facin els ramaders i pro-
curar que el cost financer no 
sigui un problema, perquè el 

pas s’ha de donar cap a una 
producció sostenible”.

Però més enllà dels ajuts, 
en una taula rodona amb 
Arturo Daudén, coordinador 
de l’oficina de projectes del 
CITA, a l’Aragó; Rosa Gallart, 
enginyera agrònoma del GSP 
de Lleida; Ricard Carrera, 
coordinador de la Taula per 

a la Gestió Sostenible de la 
Ramaderia d’Osona al BETA 
Technological Center de la 
UVic-UCC, i la mateixa Fer-
reté es va tornar a debatre 
sobre tecnologies per millo-
rar les fertilitzacions, però 
sobretot es va parlar d’apro-
fitar “els nutrients i l’energia 
que es pot treure del purí” i 

establir aliances amb el sec-
tor agrícola, “perquè són els 
que coneixen millor quins 
fertilitzants necessiten”, i 
l’energètic. Es va recordar 
que la pressió de la Comissió 
Europea per a la reducció de 
fertilitzants químics és molt 
important. És hora de posar-
s’hi. 

Prop de 6.000 
granges i només 
335 sistemes 
de tractament 
individuals

Vic

D.A.

A Catalunya hi ha prop de 
6.000 explotacions de porcí 
que tenen més de 9 milions 
de places. Això represen-
ta 9,4 milions de tones de 
purins i 2,8 de fems. Són 
dades d’un sector, el rama-
der, que representa un 64% 
de tot el sector agroalimen-
tari i aquest és el 13% del 
PIB català. Ho va explicar 
Elisenda Guillaumes, direc-
tora general d’Agricultura i 
Ramaderia del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Acció Rural, que és com 
es diu el que fins ara era el 
DARP.  

La subdirectora general 
d’Agricultura, Neus Ferreté, 
va explicar també durant la 
jornada que actualment –dei-
xant de banda els sistemes 
col·lectius– hi ha només 335 
sistemes instal·lats o en fase 
d’instal·lació a granges de 
Catalunya. “Ha estat lent”, 
va dir, “tot i que darrerament 
se n’estan posant més”. De 
separació sòlid-líquid, n’hi 
ha 155; de compostatge (la 
majoria no són de porcí), 
107; de nitrificació i desni-
trificació, 51; de biodigestió, 
11; d’assecat i evaporació, 4, 
i d’altres tipus com l’electro-
coagulació, n’hi ha 7. Al seu 
parer, encara pocs. 

“Ja hi ha prou tecnologia. 
Només falta la voluntat”

Vic

D.A.

Una de les preguntes que 
es van fer des del xat va 
ser quina és la millor tec-
nologia. Fa anys que es fa 
aquesta pregunta, però tots 
els ponents van deixar clar 
que “no hi ha una única tec-
nologia per a tothom. Cada 
granja és diferent i a més es 
poden anar sumant proces-
sos en funció de les neces-

sitats”. Com va dir Arturo 
Daudén, “el sector no es pot 
esperar a tenir la tecnologia 
màgica perquè no existeix” i 
sí que hi ha “d’haver només 
voluntat per fer la inversió”. 
També Gallart va afegir que 
“encara hi ha poca imple-
mentació a les granges de 
sistemes de tractament”, 
alhora que per Carreras es 
tracta no només d’innovar 
en el tractament sinó també 
en el “model de negoci”.



ECONOMIANOU9EL Dilluns, 31 de maig de 202114

Proquimia obté una 
nova certificació 
internacional

Vic L’empresa Proquimia ha 
obtingut el certificat Ifs Glo-
bal Markets HPC, una cer-
tificació internacional que 
avalua la qualitat i la segure-
tat dels productes i processos 
dels proveïdors de produc-
tes químics d’ús domèstic i 
cura personal. És tant pels 
productes domèstics per a la 
neteja o desinfecció com pels 
industrials. Aquesta certifi-
cació se suma a les IsO 9001, 
IsO 14001 i IsO 45001.

L’entitat Una Plana 
Viva parlarà de 
pagesia a Malla

Malla L’entitat Una Pla-
na Viva ha organitzat per 
dijous que ve a 2/4 de 8 al 
Mas Pratdesaba de Malla 
una taula rodona que porta 
per títol “Osona, comarca 
agroramadera. Què en que-
da de la pagesia?”. Es volen 
debatre temes com els reptes 
de futur, com s’alimenta la 
població local o quin paper 
juga en la transició energè-
tica i l’emergència climàtica 
el sistema agroalimentari. És 
la quarta jornada de debat 
d’aquesta plataforma amb 
l’objectiu d’aprofundir en el 
coneixement del territori.

Osona i el Ripollès 
reben 1,1 milions en 
ajuts per inversions

Vic/Ripoll El DARP ha 
atorgat 1.134.605,31 euros 
a explotacions d’Osona i el 
Ripollès per les inversions 
que han fet per a la millora 
de la competitivitat i la miti-
gació del canvi climàtic. Així, 
per la primera, 17 explo-
tacions d’Osona han rebut 
735.709,60 euros per una 
inversió de 1.837.753,46 i 
dues del Ripollès, 262.743,67 
euros per una inversió de 
595.268,07. Per la segona 
s’aporten 308.048,76 euros.

Vic

EL 9 NOU

La presidenta de la Cambra 
de Barcelona, Mònica Roca i 
Aparici, es va reunir dijous 
amb el Consell de la Cambra 
d’Osona, que presideix Pere 
Antentas, per tal de posar 
sobre la taula les demandes 
de l’entitat en matèria de 
desenvolupament econòmic 
del territori a tots nivells. La 
trobada forma part de la ron-
da de contactes que fa Roca, 
que fa uns mesos va substi-
tuir Joan Canadell al càrrec.

En el balanç que s’ha fet 
de l’economia osonenca 
s’ha destacat el pes del 
sector agroalimentari, que 
“representa el 21% del PIB 
i ocupa directament 11.679 
persones”. Durant la pan-
dèmia, aquest sector, tot i 
ser essencial, ha aconseguit 
reinventar-se en termes 
logístics i trobar nous canals 

de venda, expliquen. Destaca 
el sector porcí, que ha tancat 
l’any 2020 amb un 75% de 
la seva producció destinada 
a l’exportació “aconseguint 
un rècord en aquest sentit”. 
A l’altra cara de la moneda hi 
ha l’amenaça constant de la 

pesta porcina africana (PPA), 
que si bé és el motiu de la 
millora de l’exportació ja que 
la Xina va reduir de forma 
excepcional la seva cabana 
per erradicar-la, és un punt 
de constant vigilància. En 
aquest sentit, des de la Cam-
bra es vol crear una comissió 
de treball que doni suport als 
productors del sector promo-

vent l’augment de la biosegu-
retat amb reduccions de les 
poblacions de porcs senglars 
i controls en el transport del 
bestiar. 

Durant la trobada també 
es va insistir en la necessitat 
d’aconseguir el desdobla-
ment de la línia de tren R3 
abans de l’any 2030. La Cam-
bra de Comerç vol actuar 
com a agent aglutinador de 
la feina que es fa amb aques-
ta reivindicació des d’altres 
agents socials i econòmics i 
de les entitats d’usuaris. De 
fet, és un dels objectius de 
la junta des que es va pre-
sentar a les eleccions. Des 
de la delegació a Osona de 
la Cambra es considera que 
una doble via permetrà un 
desenvolupament econòmic 
de la comarca, sobretot per 
l’atracció de nou talent i 
l’impuls a la formació més 
enllà de la reivindicació his-
tòrica que és. 

El sector porcí d’Osona va batre 
rècord d’exportació el 2020 

La presidenta de la Cambra es reuneix amb la delegació d’Osona

Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Barcelona, es va reunir amb la junta de la delegació a Osona de la Cambra

La Cambra 
reclama la doble 
via de l’R3 abans 

del 2030

Balenyà

s’ha constituït la societat 
Mik-Maxbarcelona, sL, dedi-
cada a l’exportació i impor-
tació, comerç a l’engròs i al 
detall de roba per vestir i per 
a la llar, decoració, mobles i 
accessoris per a la llar. Capi-
tal: 3.000 euros. Administra-
dor únic: Cristina Montaña 
Torrentó. Adreça: carrer del 
Pla, s/n.

Santa Sadurní d’Osormort

s’ha constituït la societat 
supplaay solutions, sL, 
dedicada a la programació 
informàtica, serveis tècnics 
d’enginyeria i altres activitats 
relacionades amb l’assesso-
rament tècnic. Capital: 3.000 
euros. Administrador únic: 
Agnès Vilarrubia Pou. Adre-
ça: carrer Manso Masferrer.

Folgueroles

s’ha constituït la societat 
Escale Textile Machinery, 
sL, dedicada a fer d’inter-
mediaris del comerç de 
maquinària, equip industrial, 
embarcacions i aeronaus, així 
com el comerç a l’engròs de 
maquinària per a la indústria 
tèxtil. Capital: 17.000 euros. 
Administrador únic: Arnau 
farré Escalé. Adreça: carrer 
Doctor Madrenas, 31. 

Vic

s’ha constituït la societat 
Casa Balandrau, sL, dedica-
da al comerç a l’engròs i al 
detall de productes carnis, 
peixos i mariscos, així com 
altres productes alimen-
taris. Capital: 3.000 euros. 
Administrador únic: Òscar 
Pardo Elias. Adreça: carrer 
Montserrat, 27.

Centelles

s’ha constituït la societat 
Gestión e Inversiones Inmo-
biliarias J. Pla, sL, dedicada 
a la promoció immobiliària. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador únic: Josep Pla 
Parés. Adreça: carrer sant 
Joan, 4.

ACTUALITAT 
EMPRESARIAL

Llotja de Bellpuig (24-5-21)

CONILL: 1,90 (=)
POLLAsTRE VIU: 1,11 (=) – 1,35 (=)
POLLAsTRE sACRIfICAT: 1,86 (=) – 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 (28-5-21) 

PORC: 2,047 / 2,059 (+0,023)
GARRINs RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 72,50 / 74 (+0,50)
ANOLLs (des de 351 kg): 3,96 (=)/3,80/3,58/ 3,29 (-0,02)
VEDELLs (fins a 350 kg): 4,01 (=) /3,81/3,63 /3,38 (-0,02)
fRIsONs (+ de 211 kg): 3,53/ 3,45/ 2,19 (-0,03)

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 (28-5-21)

PORC VIU selecte: 1,547 (+0,017) 
LLETÓ 20 kg: 51,00 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 3,32 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,17 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINsO: 241 (-5)
BLAT PA: 245 (-5)
MOREsC: 277 (-1)

ORDI LLEIDA: 228 (-3)   
COLZA: 490 (-10)

Llotja de Barcelona (25-5-21)

GARROfA: 135/t (=)
GARROfA fARINA: 125/t (=)
sOJA PAÍs: 398/t (–14)
MOREsC UE: 280/t (–6)
BLAT: 247/t (–7)
ORDI PAÍs: 235/t (–8) 
fARINA DE PEIX: 1.100/t (+10)
GIRA-sOL: 327/t (–3)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 345/t (–3)
sORGO: s.c. Lluçanès (9-4-21)

Grans del Lluçanès (28-5-21)

GRA DE COLZA: 480,75  (-7,75)
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Malgrat que la pluja va fer la guitza, 
en especial diumenge, el Festus va 
tancar la 24a edició amb nota. El fes-
tival d’arts al carrer de Torelló, que 

estrenava dates, es va retrobar amb 
tot un món d’imaginació i creativitat 
de la mà d’una vintena d’espectacles 
multidisciplinaris. En total es van ven-

dre més de 3.600 entrades i la majoria 
d’aforaments, limitats pel context de 
pandèmia, van exhaurir localitats. El 
festival ja prepara el 25è aniversari.

El Festus, amb estil propi
Malgrat la pluja puntual, el festival d’arts al carrer de Torelló va omplir els aforaments de la majoria d’espectacles

Torelló

J. Vilarrodà / M. Erra

El cementiri de Torelló es va 
convertir divendres en un 
dels primers escenaris del 
Festus. Albert Vidal, que ha 
convertit en espais teatrals 
des d’un aparador de botiga 
fins a una gàbia de zoològic, 
escollia aquest lloc –“el més 
sagrat de la comunitat”– per 
presentar una segona més 
acabada versió de l’Inferno 
que havia mostrat per pri-
mera vegada el novembre de 
2019 a l’aparcament soter-
rani de L’Atlàntida de Vic. 
Mig centenar de persones 
tenien el privilegi d’assistir a 
la primera de dues represen-
tacions d’aquesta “rapsòdia” 
basada en la Divina Comèdia 
de Dante. Davant de la cape-
lla del cementiri, i utilitzant 
la seva façana com a pantalla 
per la projecció d’imatges 
de pintures i gravats relacio-
nats amb la Divina Comedia, 
l’actor va desgranar els cants 
quart, cinquè i sisè del viatge 
del poeta a l’infern. “Per me 
si va ne la citta dolente, per 
me si va ne l’etterno dolore”, 
començava el recital després 
d’una introducció a càrrec 
del fill de l’actor, Noè, com 
un Dante jove cridant l’es-
timada Beatrice. Després 
apareixia Vidal per fer-se 
amo i senyor de l’escena 
durant tres quarts d’hora, en 
què cap gest ni cap matís de 
veu no resulta superflu. L’ac-
tor estableix una forma de 
comunicació amb el públic 
que no passa per la compren-
sió directa del llenguatge. I li 
demana l’atenció total. 

La jornada de divendres 
era la més lleugera d’activi-
tats i, a banda del plat fort 
d’Albert Vidal, en destaca-
va Rojo estándar al pati de 
l’escola Rocaprevera, una 
creació de dansa, clown i 
acrobàcia de LaNördika. 
Imaginació, experimenta-
ció i multillenguatges han 
esdevingut, un any més, 
trets d’identitat del festival 
d’arts al carrer de Torelló. 
I a la jornada de dissabte, 
la més intensa, en va ser un 
autèntic no parar. Això sí, 
amb un convidat no desitjat: 
la pluja. Les previsions ja 
havien aconsellat de traslla-
dar els concerts programats 
als jardins Vicenç Pujol a la 
Sala Polivalent. Al final, el 

A dalt, el muntatge d’Albert Vidal (divendres); a baix, els espectacles de Zanguando Teatro, Humanhood, Tete de Mules (dissabte) i Junco y Mimbre (diumenge)
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ruixat de dissabte tot just va 
obligar a suspendre una de 
les sessions. La nuvolada ja 
havia passat de llarg quan 
els Zanguando Teatro van 
plantar el seu enigmàtic 
teló al mig de la plaça Nova, 
en un dels espectacles que 
havia generat expectació. Un 
teló portàtil que convidava a 
inventar altres vides entre els 
mateixos vianants, convertits 
en actors involuntaris d’un 
muntatge que va anar de més 
a menys. I de l’humor a vol-

tes absurd dels Zanguando 
a la plàstica dels dos cossos 
en moviment dels Humanho-
od, amb Orbis, ara al pati de 
l’escola Rocaprevera; dansa 
contemporània per explorar 
la relació dels humans amb 
la Lluna. Gairebé simultània-
ment, al pàrquing de l’Arxiu, 
els Tete de Mules i el seu 
Parasite Circus. Dos bufons 
shakespearians i les seves 
titelles a recer d’un humor 
sense filtres, amb contorsio-
nistes devorats per mostres 

o funàmbuls esquarterats 
dalt de la corda. “El Festus és 
un estil de festival, ha creat 
estil propi”, reflexionava 
el regidor de Cultura, Xevi 
Lozano, sortint d’aquest 
últim espectacle. L’electrò-
nica d’autor de @b1n0oficial 
tancava la nit musical de 
dissabte amb col·laboracions 
especials com les de Ferran 
Palau, Pau Vehí i Meritxell 
Neddermann. 

La pluja sí que va fer la 
guitza diumenge, obligant 

a traslladar totes les pro-
postes a sopluig. Menció 
especial per als osonencs 
Junco y Mimbre, que tanca-
ven el programa musical a 
la Polivalent. El context de 
pandèmia, que va obligar a 
acotar aforaments, “ha restat 
espontaneïtat” al festival, 
admetia Lozano, però alhora 
ha permès redescobrir espais 
de futur. “Estem súper con-
tents de la bona resposta de 
públic”, valorava Biel Magi-
nedas, director artístic.
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El Bé i el Mal, a la font del Desmai
Folgueroles El tradicional recital poètic a la font del Desmai, 
que tanca els actes osonencs de la Festa Verdaguer, ha evo-
lucionat en les últimes edicions cap al format d’una lectura 
dramatitzada amb un eix temàtic. El Bé i el Mal –Déu i el Dia-
ble– eren els d’aquest any, en la recuperació de l’acte després 
del parèntesi de la pandèmia. Sota la direcció dels filòlegs Pep 
Paré i Josep Tió, aquest diumenge al matí va tenir lloc el reci-
tal, que va comptar amb la participació d’actors i músics. Josep 
Simon, Jordi Arqués, Margarida Tió, Jordi Casadevall, Mercè 
Estrada, Toni Tió i Erola Masqué van intervenir en l’acte, 
organitzat des del Patronat d’Estudis Osonencs a l’indret on 
es reunia Verdaguer amb la resta de components de l’Esbart 
de Vic (a la fotografia). La tria de textos passava no només per 
Verdaguer, sinó per altres clàssics que han elaborat literària-
ment la contraposició del Bé i el Mal, i la de música anava des 
de clàssics fins al rock. A Osona els actes s’han acabat, però a 
Barcelona continuen encara: el 9 de juny, vigília de la mort del 
poeta, Arnau Tordera oferirà el concert Musicant Verdaguer a 
Vil·la Joana.
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Dos-cents concerts    
a El So de les Cases

A la venda les entrades de la cinquena edició

Vic

Jordi Vilarrodà

A partir d’aquest dimarts es 
posen a la venda les entrades 
per a la cinquena edició d’El 
So de les Cases, que durant el 
proper cap de setmana porta-
rà 200 concerts a 19 escenaris 
de la ciutat, alguns dels quals 
s’obren al públic per primera 
vegada. L’accés als concerts 
és gratuït, però cal fer una 
reserva prèvia des del web 
<www.elsodelescasesvic.
cat> per l’actual normativa 
sanitària. La major part d’ac-
tuacions, per aquest motiu, 
es faran en espais oberts com 
patis o jardins. 

Després de l’aturada 
forçosa de l’any passat a 
causa de la pandèmia, El So 
de les Cases torna amb un 

pressupost de 90.000 euros 
(el doble que en la darrera 
edició) i la voluntat que sig-
nifiqui “una tornada a la nor-
malitat”, segons l’alcaldessa, 
Anna Erra. “És un exemple 
de la marca Vic, fer les coses 
amb qualitat i ser referents”. 
Els concerts són breus, d’uns 
20 minuts de durada, i van a 
càrrec de 25 artistes. Entre 
aquests hi ha noms coneguts 
de l’escena catalana com The 
Sey Sisters –que presentaran 
a Vic el seu recentíssim disc 
We Got You Back–, Sanjosex, 
Clara Peya amb Vic Moliner 
o Feliu Ventura amb Merit-
xell Neddermann. La repre-
sentació osonenca inclou 
també Ju, Roger Usart, Santi 
Carcasona o Coloma Bertran. 
“Per primera vegada hi 
afegim el flamenc”, explica 
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D’esquerra a dreta, Montse Portús, Anna Erra, Susagna Roura i la clarinetista Queralt Masqué, a la Torre d’en Franch

Montse Portús, directora 
executiva del Mercat de 
Música Viva de Vic, que ha 
participat en el disseny de 
la programació, en la qual 
també hi té un pes destacat 
de la música clàssica, com és 
habitual.  

Entre els escenaris nous 
n’hi ha del Vic sud que enca-
ra no havien format part 
d’El So de les Cases, com la 
Torre d’en Franch, on es va 
presentar el cicle, el convent 
del Sagrat Cor,  La Reciclària 
o la Casa Canellas. Altres 

espais que habitualment no 
s’obren al públic seran les 
cases Bayés, Pratdesaba o 
Cortada, o l’església de Sant 
Just, mentre que també se 
n’utilitzaran de ja coneguts 
com el Temple Romà o el pati 
del Seminari. 

‘Reinventats’. Corcia 
Teatre. Direcció: Joan 
Roura. Intèrprets: Jordi 
Arqués, Xevi Boada i 
Laura Domènech. Teatre 
Centre, Manlleu. 30 de 
maig de 2021. 

Manlleu

Carme Rubio

Una de les funcions del tea-
tre de totes les èpoques ha 
estat representar les qüesti-
ons que afecten la societat 
en un moment determinat, 
per objectivar-les, riure-se’n 
o denunciar la situació que 
les ha fet possible. Es tracta 

d’una reacció artística que 
troba de ple la complicitat 
del públic, perquè entén què 
se li vol dir i també, d’alguna 
manera, s’hi troba reflectit 
a l’escenari. En aquest cas el 
tema és l’impacte de la Covid 
en el món de la cultura, i en 
concret en el sector teatral. 
Tothom ha pogut veure com 
actors, directors i tècnics de 
les representacions dramàti-
ques van quedar abandonats 
a la seva sort, simplement 
perquè no constaven enlloc 
i, per tant, no van rebre cap 
mena d’ajut, excepte alguna 
iniciativa sorgida de dins del 
sector. Com si no existissin. 
Mai no s’ha fet tan palesa la 
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Laura Domènech, Xevi Boada i Jordi Arqués, en un moment de la sessió d’aquest diumenge

indefensió d’aquests profes-
sionals. Amb molt humor, 
sarcasme i hiperbolització,  
Corcia ha creat una obra 
alhora “pobra”, en el sentit 
que no demana grans recur-

sos per poder fer-la, i “rica” 
en intencionalitat, gags i 
matisos interpretatius. Els 
actors que representen un 
Hamlet musical reben la 
notícia que l’obra no es farà. 

Tenen mentalitat emprene-
dora, però, i cada un cerca 
una nova forma de guanyar-
se la vida. El resultat serà 
terrible. Bona direcció i una 
interpretació excel·lent.

Corcia estrena ‘Reinventats’ a Manlleu

El riure, una protesta



Laura Barcons, en un contraatac durant la final, va ser l’autora del gol decisiu contra el Manlleu a les semifinals
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(Pàgines 3 a 10)

El Voltregà Stern Motor perd la final de la Lliga Europea davant el Palau (6-1)

Final sense 
premi

(Pàgines 18 i 19)

El Taradell 
empata i no 
continuarà  
a l’OK Lliga

(Pàgina 18)

El Tona venç el 
Vic Riuprimer 
i és a un pas  
de la promoció

(Pàgines 22 i 23)

El Girbau Vic 
acaba primer  
i jugarà el play-
off pel títol

(Pàgina 27)
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La capitana del Voltregà, Motxa Barceló, amb una careta que li protegia el nas, lluita amb Laura Busquets, del Palau

HC Palau 6

Vicente, Berta Busquets, Laura 
Puigdueta, Aina Florenza, 
Fontdeglòria –cinc inicial–, Vilarrasa, 
García, Ferrón i Colomer. 

Voltregà Stern Motor 1

Bernadas, Motxa Barceló, Berta 
Tarrida, Aina Arxé, Laura Barcons 
–cinc inicial–, Burgaya, Anna Bosch i 
Ester Vistós. 

ÀRBITRES: Tania Pardo i Silvia Coelho. 

GOLS: 1-0, Florenza, min 16; 1-1, Vistós (p.), min 21; 2-1, García, min 23; 3-1, 
Puigdueta, min 29; Fontdeglòria, min 31; 4-1, Florensa, min 42; 6-1, Puigdueta, 
min 44. 

Palau de Plegamans

Laia Miralpeix

El Voltregà Stern Motor no 
va poder repetir el títol de 
campiones d’Europa aconse-
guit fa dos anys. El rival era 
el mateix, el Palau de Plega-
mans, però aquesta vegada 
les de Mia Ordeig van caure 
a la final per 6 a 1 en una 
gran segona part del conjunt 
groc-i-negre en la qual van 
ser molt efectives. 

Motxa Barceló, la capitana 
del Voltregà, que dissabte 
es va lesionar davant el 
Manlleu, va poder jugar uns 
minuts amb una careta que li 
protegia la zona nasal. 

Aina Florenza, màxima 
golejadora de l’OK Lliga 
femenina, va ser l’encarre-
gada d’obrir el marcador a la 
final. Després d’uns minuts 
de tempteig, amb molta 

intensitat i amb alguna 
ocasió per a cada equip amb 
bon encert de les porteres, 
la golejadora del conjunt 
amfitrió marcava al quart 
d’hora de joc després d’una 
recuperació en defensa i en 
rematar una gran assistència. 
Les de Mia Ordeig van bus-
car l’empat, i amb un ritme 
molt alt de partit van dispo-
sar d’accions per fer-ho però 
Laura Vicente a la porteria 

ho va evitar. L’empat a 1 pel 
Voltregà va arribar des del 
punt de penal, amb un gol 
que va marcar Esther Vistós. 
A dos minuts per finalitzar 
la primera part, el Palau 
tornava a marcar mitjançant 
Vanessa García. Bernadas va 
aturar el penal però el rebot 
va anar a la zona de García, 
que va marcar amb una bola 
que va entrar plorant. I a 
pocs segons pel final, nova-

ment Vistós va agafar la 
responsabilitat de tirar un 
penal, però en aquesta ocasió 
va llançar a fora.

“Hem fet uns 20 minuts, 
per no dir-ne 25, molt bons, 
però a la segona part el Palau 
ha trobat la seva efectivitat”, 

es lamentava l’entrenador 
voltreganès, Mia Ordeig, al 
final del partit. I és que les 
noves campiones d’Europa 
van encarrilar la final només 
començar el segon temps 
amb un gol de Puigdueta que 
va entrar per l’esquadra. Era 

LLIGA EUROPEA FEMENINA

El Voltregà cau  
a la final davant  
un efectiu Palau

Les de Mia Ordeig planten cara durant la primera part però a la 
segona es veuen superades per les groc-i-negres

L’empat a 4 davant el Palafrugell és insuficient per mantenir-se a l’OK Lliga

El Taradell perd la categoria

Taradell

Laia Miralpeix

L’empat a 4 davant el 
Palafrugell no va ser suficient 
perquè el Taradell salvés la 
categoria i dissabte va posar 
punt final a dues temporades 
a l’OK Lliga. 

El Taradell no va poder fer 
els deures davant un equip 
que buscava evitar el play-
off. La importància dels tres 
punts era evident i els dos 
equips van oferir un gran par-
tit que no va començar gens 

bé per a un Taradell que als 
40 segons veia com Dalmau 
era expulsat. El Palafrugell 
no va aprofitar la falta directa 
ja que Gorchs va aturar la 
bola. Al minut 5 va arribar el 
primer gol pel Palafrugell, 
però Víctor Crespo i Dani 
Rodríguez van capgirar el 
marcador marxant al descans 
amb un 2 a 1. A la represa 
el Taradell va aguantar amb 
aquest resultat fins a manca 
de 12 minuts pel final quan el 
Palafrugell va marcar el 2 a 2 
i tres minuts després els visi-

tants feien el 2 a 3. Els nervis 
i la tensió eren molts pre-
sents a la pista per part dels 
dos equips. Dani Rodríguez 
posava la igualada amb un 
nou llançament de falta 
directa, però novament Borja, 
després d’un gol anul·lat als 

locals, posava per davant el 
Palafrugell a dos minuts pel 
final. A 30 segons pel final, 
Dani Rodríguez tornava a 
marcar per fer el 4 a 4, però 
el Taradell necessitava un 
cinquè gol per continuar viu a 
l’OK Lliga, que no va arribar. 

CP Taradell 4

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

Palafrugell 4

Luzón, Ceschin, Marc Figa, Borja 
Ramon, Canet –cinc inicial–, Viella, 
Abeal, Aldrich, Gelmà i Pinsach. 

ÀRBITRES: González González i Mayor Olivan. Van ensenyar targeta blava als 
locals Dalmau i Molera i als visitants Ceschin i Aldrich. 

GOLS: 0-1, Ceschin, min 5; 1-1, Crespo (p.), min 12; 2-1, Dani Rodríguez (f.d), 
min 20; 2-2, Borja Ramon, min 39; 2-3, Borja Ramon, min 43; 3-3, Rodríguez 
(f.d), min  46; 3-4, Borja Ramon, min 48; 4-4, Dani Rodríguez, min 49.
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Albert Dalmau i Víctor Crespo, capcots davant la celebració d’un gol visitant

OK LLIGA

Ferran Moreno 
no continuarà  
i Jefa Rovira  
el substituirà

Taradell Amb l’empat 
contra el Palafrugell, el 
Taradell es va quedar sense 
opcions de play-out i va 
posar punt final a la tempo-
rada. Va ser el darrer partit 
amb el conjunt blanc-i-blau 
de Marçal Casadevall, Edu 
Genís i Xevi Soler, a qui el 
club homenatjarà el proper 
dia 12 de juny, però també 
el de l’entrenador Ferran 
Moreno, a qui el club li 
va comunicar fa unes set-
manes que no comptàvem 
amb ell. Moreno va arribar 
fa tres anys al Taradell, 
com a ajudant de Pep Rifà, 
però es va fer càrrec de 
l’equip a les últimes quatre 
jornades quan l’equip va 
pujar a l’OK Lliga. El seu 
substitut serà Jefa Rovira, 
exentrenador de Manlleu 
i Voltregà femení, entre 
d’altres.  
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La capitana del Voltregà, Motxa Barceló, amb una careta que li protegia el nas, lluita amb Laura Busquets, del Palau

el minut 29 i dos minuts més 
tard arribava el quart gol. El 
va fer Fontdeglòria després 
d’una gran assistència de 
Colomer. “Se’ns han escapat 
del marcador molt aviat, que-
dava molt temps però elles 
han sabut gestionar-lo molt 

bé”, afegia l’entrenador Mia 
Ordeig. 

Amb el 4 a 1 en contra, el 
Voltregà va disposar d’algu-
na acció de perill però Laura 
Vicente va firmar una gran 
actuació davant les blanc-
i-blaves, que veien com els 
minuts passaven i el gol, per 
posar-se dins del partit, no 
arribava. Mia Ordeig dema-
nava tranquil·litat en els 
temps morts però el partit 
es decantava encara més pel 
Palau de Plegamans, ja que 
en el minut 42 Aina Florensa 
feia el cinquè gol després de 
fallar una falta directa però 
aprofitant el rebot per mar-
car davant Bernadas, que tot 
i tornar a fer una gran actua-
ció va veure com les jugado-
res del Palau de Plegamans la 
superaven. 

El colofó a la golejada del 
Palau va arribar mitjançant 
Laura Puigdueta, que feia 
el 6 a 1 en el minut 44. La 
golejadora del Palau, a banda 
de marcar dos gols a la final, 
es va emportar el títol de la 
jugadora més valuosa de la 
final. 

En els últims sis minuts, ja 
més amb el cor que amb el 
cap, el Voltregà va intentar 
maquillar el resultat, però les 
de Mia Ordeig no van poder 
superar ni una gran defensa 
ni una gran portera en una 
segona part molt efectiva per 
a un Palau que es va procla-
mar per primera vegada a la 
seva història campió d’Eu-
ropa.  

Tot i la derrota, els de Barceló firmen una gran actuació amb un estel·lar Blai Roca

El Voltregà no pot amb el Barça

Barcelona

EL 9 NOU

El Voltregà Stern Motor no 
va poder superar el Barça 
–que va aixecar el títol de 
Lliga–, tot i plantar cara al 
conjunt blaugrana. 

El partit va començar 
amb molta intensitat en els 
primers minuts, amb inter-
vencions destacades dels 
dos porters: l’experimentat 
porter blaugrana Aitor Egur-
rola i el jove blanc-i-blau Blai 
Roca, que res va poder fer 
per evitar el primer gol del 
partit, en el minut 6, després 

d’una gran combinació entre 
Pau Bargalló i Helder Nunes, 
amb gol d’aquest darrer. La 
reacció no es va fer esperar 
i el Voltregà va empatar dos 
minuts després amb una 
diana de Marc Palazón. Amb 
l’empat a 1, els blaugranes 
van agafar el domini del joc 
i van disposar de les millors 
accions davant un Blai Roca 
que va firmar una gran actu-
ació en el seu darrer partit 
com a jugador del Voltregà. 
El 2 a 1 de Pablo Álvarez va 
arribar després d’una gran 
jugada individual. Abans del 
descans Panadero va enviar 

una bola al pal. El Voltregà 
va empatar només començar 
la segona part, mitjançant 
un fort llançament d’Arnau 
Canal. Els de Manolo Barceló 
van errar en una falta directa 
davant el capità blaugrana i 
a l’altra porteria, Blai Roca 

continuava sent el prota-
gonista amb noves i grans 
intervencions que mantenien 
la igualada fins que una acció 
personal de Nunes tornava 
a posar el Barça per davant. 
Rodrigues, de penal, i Nunes 
van firmar el 5 a 2 definitiu.

Barça 5

Egurrola, Pau Bargalló, Sergi 
Panadero, Nunes, Rodrigues –cinc 
inicial–, Alabart, Pascual, Llorca i 
Álvarez. 

Voltregà Stern Motor 2

Blai Roca, Arnau Canal, Palazón, 
Gerard Teixidó, Èric Vargas –cinc 
inicial–, Aleix Molas, Gere, Font i 
Humbert Serra. 

ÀRBITRES: Antonio Gómez i Isaac Sanz. 

GOLS: 0-1, Nunes, min 6; 1-1, Palazón, min 8; 2-1, Álvarez, min 16; 2-2, Canal, 
min 26; 3-2, Nunes, min 38; 4-2, Rodrirgues (p.), min 44; 5-2, Álvarez, min 48. 
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L’osonenc Sergi Panadero davant el jugador del Voltregà Palazón

OK LLIGA

El Voltregà capgira el resultat davant el Manlleu a les semifinals

Palau-solità i Plegamans El Voltregà Stern Motor va apel·lar a l’èpica per superar el Man-
lleu Magic Studio en el derbi osonenc de les semifinals de la Lliga Europea i va guanyar per 
1 a 2 un partit que se’ls havia posat molt difícil i amb tot en contra. Les manlleuenques van 
sortir molt fortes i van dominar tota la primera part, però no van aconseguir inaugurar el 
marcador. Nara López, Casarramona i també Díez des del punt de penal no van poder supe-
rar una Teresa Bernadas que va brillar sota els pals de la porteria blanc-i-blava. El Voltregà es 
va veure superat pel joc de les de Jordi Boada i a més a més va perdre la seva capitana, Motxa 
Barceló, per una fissura al nas després d’un impacte de bola en el refús de Bernadas en un 
llançament de Casarramona. El Manlleu va sortir molts intens a la segona part, i quan només 
s’havia disputat un minut i mig Díez va recollir la bola a dins l’àrea i la va clavar a l’esquadra 
fent inútil l’estirada de Bernadas. Tot i que el Manlleu va continuar portant la iniciativa, el 
Voltregà en cap moment va sortir del partit i Tarrida al minut 30 va aprofitar un llançament 
de Barcons per desviar la bola, enganyar la portera manlleuenca i fer l’empat. El gol va igua-
lar l’electrònic i també el partit damunt la pista, amb dos equips que buscaven el contraatac 
per desfer l’empat i amb bones intervencions de la defensa però sobretot de Bernadas (37 
parades al final del partit). En els darrers minuts el cansament va fer acte de presència a les 
jugadores d’un i altre equip i al minut 46 una pèrdua de Castellví que va regalar la bola a Bar-
cons permetia a la voltreganesa marcar el que seria el gol de la victòria i el pas a la final. 
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OK LLIGA

Calafell, 4 - Girona, 3
Caldes, 6 - Noia, 5
Reus, 4 - Vendrell, 1
Lleida, 3 - Liceo, 0
Igualada, 8 - Lloret, 2
CP Taradell, 4 - Palafrugell, 4
Barça, 5 - Voltregà Stern Motor, 2
CP Vic, 4 - Mataró, 4

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- Barça ...........................30 27 2 1 208 54 83
 2.- Liceo ............................30 25 1 4 131 51 76
 3.- Caldes .........................30 19 5 6 115 86 62
 4.- Reus ............................30 19 4 7 157 87 61
 5.- Lleida ..........................30 16 6 8 95 74 54
 6.- Noia .............................30 14 3 13 117 106 45
 7.- Voltregà Stern Motor 30 12 5 13 94 92 41
 8.- Calafell .......................30 12 3 15 83 96 39
 9.- Igualada ......................30 12 3 15 87 99 39
 10.- Girona .........................30 10 8 12 77 87 38
 11.- sPalafrugell ...............30 9 9 12 93 111 36
 12.- sVendrell ....................30 7 8 15 79 106 29
 13.- qCP Taradell ............ 30 7 7 16 76 133 28
 14.- qLloret ........................30 5 10 15 83 135 25
 15.- qCP Vic ..................... 30 4 3 23 59 140 15
 16.- qMataró ......................30 1 5 24 54 151 8



NOU9EL PUBLICITAT

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

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

Disculpeu les molèsties.

Oferta
subscriptors

Truqueu i us n’informarem. Serveis

APARQUEU
PER 1  AL DIA

al pàrquing del
Mercat Municipal de Vic

Oferta vàlida per
tots els dies de la setmana

Abonament mensual fix 25
Places limitades

Tel. 93 889 36 50

Oferta
subscriptors

Mateixes condicions que els socis del club. Esport

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig especial d’una targeta regal, valorada en 100 .
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 2-6-21

50€
de Benvinguda*
per els subscriptors del 9NOU

TargeTa regal
Vàlida per comprar qualsevol
article a les nostres botigues

SORTEIG ESPECIAL

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

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

Per gentilesa de General Òptica

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes per a 
la funció del matí. www.el9nou.cat Sorteig: 2-6-21.

Màgia

2 SESSIONS
a les 12 i 17.30h

CASAL FRANCESC MACIÀ
Preu: 15 €

diumenge
6/6/2021

T e A T R e
C E N T E L L E S 2 0 2 1

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 2-6-21.

Teatre

Divendres 4 de juny - A les 20h

Sala 2 Joaquim Maideu / 10 / 14

Una galaxia de luciérnagas

Oferta
subscriptors

2x1 en l’entrada familiar presentant el 
carnet a taquilles.

Oci

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

Dilluns, 31 de maig de 202120
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OK LLIGA

NACIONAL CATALANA

Congrés, 2  
Voltregà B, 1

Barcelona Derrota per la 
mínima del Voltregà a la pis-
ta del Congrés en el primer 
partit del play-off pel títol. 
El transcurs del partit va ser 
molt igualat, i van ser els 
locals qui es van aconseguir 
posar per davant primer. Els 
voltreganesos no van poder 
desplegar el seu joc, però van 
competir a un gran nivell 
durant el primer temps. Amb 
1 a 0 es marxava al descans. 
A la represa, el Voltregà va 
començar amb bon peu la 
segona meitat, i va acon-
seguir el gol de l’empat. A 
partir d’aquí, el Voltregà va 
generar moltes ocasions de 
perill que no va poder aprofi-
tar, i amb empat a 1 es va aca-
bar el temps reglamentari. A 
la pròrroga, la desena falta 
del Voltregà va permetre als 
locals anotar la segona diana. 

Voltregà B: Xevi (p), Oriol, 
Oliveras, Mestres i Jan. Tam-
bé Enric, Pau, Gil, Roger (1) i 
Sergi (ps).

Shum, 1  
Manlleu B, 4
Maçanet de la Selva Vic-
tòria còmoda del Manlleu 
B a la pista del Shum. Els 
manlleuencs van imposar el 
ritme de joc que volien i van 
aconseguir dominar el partit. 
El Manlleu va tenir molta 
possessió de pilota i això li va 
generar realitzar ocasions de 
perill i al descans els manlle-
uencs ja guanyaven per 0 a 3. 
A la segona meitat, el ritme 
del Manlleu va baixar, i els 

locals ho van aprofitar per 
escurçar diferències. Tot i 
així, el Manlleu no va perme-
tre que el Shum remuntés i 
va fer el quart per sentenciar 
el matx. 

Manlleu B: Gerard (p), 
Biel, Ramon (1), Pol (1) i 
Arnau. També Sergi (1), Pol, 
Pau i Roger (1).

Vic B, 4  
Piera, 2
Vic Victòria del Vic en el 
primer partit del play-out 
pel descens davant el Piera. 
Els vigatans van entrar amb 
bon peu en el partit, quan en 
la primera jugada ja s’havi-
en avançat en el marcador. 
Els visitants van reaccionar 
i aconseguien empatar el 
partit amb un refús del por-
ter local després d’aturar 
el penal. Abans de la mitja 
part, el Piera va avançar-se 
en el marcador. A la represa, 
els vigatans van aconseguir 
l’empat amb una bona inter-
nada. Amb empat a 2, el 
Vic va aconseguir anotar la 
tercera diana, i pocs minuts 
després feia el quart. Els visi-
tants van disposar d’un penal 
per retallar distàncies, però 
va ser aturat pel porter local. 

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

Noia, 3  
Tona, 6
Sant Sadurní d’Anoia Vic-
tòria del Tona en el primer 
partit de l’eliminatòria. Els 
tonencs van situar-se 0 a 5 
a vuit minuts del descans. 
Abans del descans, els locals 
van reaccionar i van anotar 

dues dianes per apropar-se, 
però el Tona va fer el sisè per 
augmentar la diferència. A 
la represa, els tonencs van 
continuar amb el control 
del partit i no van permetre 
als locals aproximar-se en 
el marcador fins a quatre 
minuts per acabar, quan el 
Noia va fer el tercer. 

Tona: Parellada (p), Jordi 
(2), Arnau (2), Pau (1) i 
Chandre. També Corominas, 
Baulenas (1) i Roquet. 

NACIONAL FEMENINA

Voltregà B, 4  
Mataró, 1

Sant Hipòlit de Voltregà 

Victòria contundent del 
Voltregà en el primer partit 
del play-off d’ascens. Les 
voltreganeses van fer un 
bon inici de partit, però van 
ser les visitants qui es van 
avançar en primera instància. 
Amb el resultat advers, el 
Voltregà va començar a fer-
se amb el domini del partit 
i abans de la mitja part les 
voltreganeses empataven 
el partit. A la represa, el 
Voltregà va fer-se amb el 
control del partit i amb dos 
minuts va anotar dues dianes 
que permetien distanciar-se 
en el marcador. Les voltre-
ganeses van aconseguir la 
quarta diana per sentenciar 
el matx. 

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

Manlleu B, 1  
Jonquerenc, 3
Manlleu Derrota del Man-

lleu a casa contra el Jonque-
renc. Les manlleuenques 
no van fer un bon partit i 
es van veure superades per 
les visitants, que van sortir 
disposades a emportar-se el 
primer enfrontament. La pri-
mera part del matx va acabar 
amb empat a 1, malgrat el 
control del partit del Jonque-
renc. A la represa, el partit 
va seguir la mateixa línia, i a 
quatre minuts per acabar les 
visitants van fer la segona 
diana. El Manlleu va assumir 
riscos per empatar amb el joc 
de cinc, i el Jonquerenc ho va 
aprofitar per fer el tercer i 
definitiu gol.  

Manlleu B: Abril (p), Pau-
la, Gemma, Laia (1) i Gina. 
També Lídia. 

PRIMERA CATALANA

Roda, 1  
Arenys, 3

Roda de Ter Derrota ajus-
tada del Roda a casa davant 
l’Arenys. La primera part 
de l’enfrontament va estar 
molt igualada i van ser els 
rodencs els que van colpejar 
primer amb una diana. Abans 
del descans, els visitants van 
empatar. A la segona meitat, 
els visitants van aprofitar 
dues ocasions per ampliar 
diferències, impedint al 
Roda poder empatar. 

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

Voltregà-Masies, 2 
Sentmenat, 5
Sant Hipòlit de Voltregà 

Derrota del Voltregà-Masi-

es en un partit en què el 
Sentmenat va ser superior. 
Els locals van fer un bon par-
tit, però es van veure superats 
pel joc dels visitants, que al 
descans ja guanyava per 0 a 2.

Voltregà-Masies: Roger 
(p), Jeremy, Albert (1), 
Gerard (1) i Pol. També Eloi, 
Pol, David i Ernest.

Ripoll, 6   
La Garriga, 1
Ripoll L’encert de cara a 
porta dels ripollesos en el 
primer temps els va perme-
tre marxar al descans amb un 
avantatge de 4 a 0. A la repre-
sa, el Ripoll va continuar 
amb el domini i va fer dues 
dianes més. Els vallesans van 
fer el gol de l’honor a les aca-
balles del partit. 

Ripoll:  Dalmau, Martín, 
Zaragoza (1), Brian (1), 
Jaume, Carlon (1), Monje 
(3), Moya, Casanova i Fran-
quesa (ps).

Folgueroles, 5  
Bigues i Riells, 3
Folgueroles Victòria còmo-
da del Folgueroles a casa. Els 
folguerolencs van començar 
avançant-se en el marca-
dor, però els visitants van 
empatar abans de marxar al 
descans. A la segona part, el 
Folgueroles va situar el 4 a 
1 favorable, però dues bla-
ves van permetre al Bigues 
retallar distàncies amb una 
diana. El Folgueroles no va 
permetre la remuntada i va 
fer el cinquè per sentenciar 
el partit.

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

Vic

Arnau Casas

El CP Vic va firmar un dels 
millors partits de la tempora-
da el dia que s’acomiadava de 
l’OK Lliga i va empatar a qua-
tre contra el Mataró, en un 
partit en què el resultat era 
intranscendent. Podria haver 
guanyat qualsevol dels dos, 
però tant Vic com Mataró 

van fer mèrits per no acabar 
aquesta temporada desastro-
sa amb derrota. 

Els primers minuts 
d’aquest duel van ser força 
igualats entre els dos con-
junts, malgrat que no hi va 
haver ocasions clares. No va 
ser fins als deu minuts quan 
Cantero va rematar des de 
dins l’àrea per inaugurar 
el marcador. En la jugada 

següent, quan el Vic encara 
no s’havia recuperat del cop, 
Lladó va marcar el segon. 
Els homes de Quim López, 
que no s’asseurà a la ban-
queta vigatana l’any vinent, 
van treure el caràcter per 

remuntar el joc. Litus va fer 
una jugada individual per 
l’esquerra de l’atac superant 
Ollé i va sorprendre Grané 
anotant pel pal curt. I just 
abans d’arribar al descans, 
Tirso va marcar després 

CP Vic 4

Burgaya, Met Molas, Tirso, Uri 
Ramírez, Le Berre –cinc inicial–, 
Albert Masoliver, Jassel Oller, 
Montero i Litus.

CH Mataró 4

Grané, Cusachs, Lladó, Cantero, Ollé 
–cinc inicial–,  Almerich, Romero, 
Carbonell, Xicota i Gual.

ÀRBITRES: Erik Ribas i Gemma Bravo. 

GOLS: 0-1 Cantero, min 10; 0-2 Lladó, min 11; 1-2, Litus, min 15; 2-2, Tirso, min 
23; 3-2, Met, min 29; 4-2, Le Berre, min 31; 4-3, Lladó, min 39; 4-4 Gual, min 48.
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Els jugadors vigatans celebren l’empat a 2, poc abans del descans

d’una passada d’Uri Ramírez.
A la segona meitat, hi va 

haver múltiples aplaudi-
ments a Jassel i Met, que 
jugaven el seu últim partit, 
com també Montero. Preci-
sament els vigatans van tenir 
un detall amb Met Molas, 
que va poder llançar i marcar 
un penal a l’inici del segon 
temps, en el que seria el seu 
últim gol com a professional. 
Poc després, en una recupe-
ració de bola al mig de la pis-
ta, Met va iniciar un contraa-
tac que va culminar Le Berre 
per marcar el quart. 

Quan semblava que el Vic 
es quedaria amb els tres 
punts, Lladó va superar 
Albert Masoliver amb un 
xut des de la frontal després 
d’un llançament de falta 
ràpid, i a dos minuts pel final 
Gual va igualar el partit des 
de la falta directa. En acabar 
el partit, el club va entregar 
unes flors a Jassel, Met, 
Montero i Litus, que no con-
tinuaran al Vic la temporada 
vinent.

El Vic s’acomiada de 
l’OK Lliga amb empat
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Roger Curós intenta tallar la progressió de David Castro, amb Enric Casanova mirant-s’ho

Tona 2

Carles, Ot, Veli, Lluc, Sebas (Aitor, 
min 89), Abde (Parcet, min 81), 
Enric, Maik, Castro (Pol Serra, min 
61), Nil i Ale (Moussa, min 89).

Vic Riuprimer 0

Soria, Isern (Collell, min 75), 
Puigdesens, Abad, Quim, Curós 
(Soler, min 75), Arnau (Aleix, min 
62), Orra (Puigdollers, min 71), Ferri, 
Pujol i Puig (Viver, min 62).

ÀRBITRE: Daniel Ligero. T.G. al local Nil i als visitants Curós, Isern, Puig, Orra 
i Aleix.

GOLS: 1-0, Ale, min 4 (xut des de la frontal ras que entra pel primer pal); 2-0, 
Ale, min 88 (xut des de la frontal ras que entra arran de pal).

Tona

Angi Conejo

El Tona va sumar tres punts 
més en el derbi de dissab-
te a la tarda davant el Vic 
Riuprimer per continuar en 
el més alt de la classificació 
i ja només li falta aconse-
guir una victòria en les dues 
jornades que li queden per 
certificar la primera plaça 
que dona accés a la promo-
ció d’ascens. Per la seva 
banda, els de Santa Eulàlia 
de Riuprimer es van quedar 
sense opcions per sortir de la 
zona baixa de la classificació 
que certifica el descens a 
Segona Catalana en cas que 
finalment hi hagi descensos.

Pel que fa al partit, els dos 
equips van sortir amb molt 
de ritme i en el primer xut 
entre els tres pals, Ale, des 
de l’esquerra de la frontal, va 

xutar ras, Soria va arribar a 
tocar la pilota però no prou 
per evitar el que seria el 
primer gol de la tarda. Però 
tot i semblar que el partit 
es posava molt cara amunt 
per als riuprimerencs, van 
ser ells qui van fer un pas 
endavant i van dominar la 
pilota, circulant-la ràpid per 
intentar arribar a la porte-
ria defensada per Carles. 
Arnau i Pujol van començar 

a combinar al mig del camp 
i les ocasions també van 
començar a arribar sobre 
la porteria defensada per 
Carles, amb Puig i Pujol com 
a protagonistes de les més 
clares. Primer Puig rebia 
una passada en profunditat 
però la rematada anava a 
les mans de Carles. Després 
era el mateix Puig qui feia 
una passada de la mort en 
què Pujol arribava molt just 

i rematava al cos del porter. 
Més tard, Puig tornava a 
agafar l’esquena de la defen-
sa però la seva rematada la 
desviava Carles per sobre 
el travesser, i un centre de 
Quim era rematat de cap per 
Pujol, sol dins de l’àrea, però 

PRIMERA CATALANA

El Tona s’emporta 
el derbi davant  
el Vic Riuprimer

Els de Dani Juvany tenen el domini i les millors ocasions  
però els de Ricard Farrés són més efectius de cara a gol

El Vic acaba la temporada a casa superant el Palamós en un bon partit pels de Cámara

Última victòria com a local

Vic

Lluís de Planell

El Vic va acabar la tempora-
da amb una victòria com a 
local davant el Palamós. Els 
empordanesos arribaven a 
Vic molt necessitats de punts, 
de manera que la victòria 
dels vigatans no va ser fàcil, 
tot i que van ser els homes 
d’Albert Cámara els que van 
disposar de més ocasions.

Els primers minuts van 
ser molt igualats i amb el 

camp afectat per una tromba 
d’aigua. Els dos equips teni-
en problemes per arribar a 
l’àrea local i els dos primers 
gols van ser calcats; primer el 
Palamós va marcar gràcies a 
un córner que va treure Salas 
i Biel va rematar de cap. Poc 
després va ser Caballé qui va 
treure des de la cantonada i 
Genís qui va igualar el mar-
cador. Amb l’1 a 1, el Palamós 
es va tornar conformista. 
No volia perdre, però el Vic 
portava la iniciativa i va tenir 

Vic 2

Reig, Gil Bertrana, Genís, Busquets, 
Bellalta, Orriols, Caballé, Flavio, 
Balagué (Sergio, min 89), Vilajosana 
(Peque, min 71) i Bruno Muller 
(Feixas, min 57).

Palamós 1

Mamadou, Garcia, David Cano, 
Ayoub (Joel, min 64), Pla, Espuña. 
Cornellà (Steven, min  88), Salas 
(Xevi German, min 80), Toni Rosell, 
Quintanilla (Mora, min 57), Vergara.

ÀRBITRE: Crespo Díaz. Bé. Targetes grogues als locals Gil Bertrana i Busquets i 
als visitants Biel Pla, Ayoub i Toni Rosell.

GOLS: 0-1, Biel  Pla, min 12 (Adri Salas treu un córner que Biel remata de cap); 
1-1, Genís,  min 25 (Caballé serveix un córner i Genís marca de cap); 2-1, Feixas, 
min 81 (centrada de Peque i Feixas empeny sota pals).
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El local Vilajosana, de cara, amb Adri Salas i Orriols

PRIMERA CATALANAGenís (Taradell) 0,9

Cañero (Pradenc) 1,1

Boix (Centelles) 1,1

Eloy (Voltregà) 1,1

Bonet (Manlleu B) 1,1

Faja (Sant Vicenç) 1,3

Jaume (Abadessenc) 1,5

PORTERS

PRIMERA CATALANA

Reig (Vic) 0,6

Soria (Vic Riuprimer) 0,8

Carles (Tona) 0,9

Ivan (Manlleu) 1,4

TERCERA CATALANA

Eloi Moral (Moià) 9

Rosales (Tona B) 9

Andy (Pradenc) 8

Coronado (Seva) 8

Vila (Taradell) 8

Abel (Tona B) 8

Àlex (Abadessenc) 7

Lorenzo (Centelles) 7

Boix (Aiguafreda) 6

GOLEJADORS

PRIMERA CATALANA

Ale (Tona) 12

Campayo (Manlleu) 7

Balagué (Vic) 4

Feixas (Vic) 4

TERCERA CATALANA

PRIMERA CATALANA. 
SUBGRUP 1A

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rTona ....................... 16 10 3 3 32 17 33
 2.- Lloret ..........................16 7 8 1 36 18 29
 3.- L’Escala .......................16 7 5 4 30 17 26
 4.- Vic ............................ 16 6 7 3 26 14 25
 5.- Manlleu ................... 15 7 4 4 22 21 25
 6.- Bescanó .......................15 7 3 5 22 13 24
 7.- Llagostera B ...............16 7 2 7 21 23 23
 8.- qPalamós ....................16 4 5 7 17 18 17
 9.- qVic Riuprimer ....... 16 3 4 9 14 26 13
 10.- qLa Jonquera ..............16 0 1 15 6 59 1

FEMENÍ PRIMERA NACIONAL. 
GRUP 3

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- rLevante Las Planas ..28 20 5 3 79 25 65
 2.- St. Gabriel...................28 18 6 4 63 24 60
 3.- Balears ........................28 16 5 7 52 31 53
 4.- Son Sardina ................28 13 7 8 47 39 46
 5.- Europa ........................28 12 9 7 56 43 45
 6.- Vic Riuprimer ......... 28 12 7 9 45 45 43
 7.- Riudoms .....................28 11 7 10 58 53 40
 8.- Pardinyes ....................28 12 4 12 48 49 40
 9.- Huesca ........................28 11 6 11 42 42 39
 10.- Zaragoza B..................28 9 6 13 32 47 33
 11.- Igualada ......................28 8 9 11 53 58 33
 12.- qGirona .......................28 8 6 14 35 50 30
 13.- qTerrassa ....................28 8 4 16 38 60 28
 14.- qCollerense B .............28 3 6 19 36 68 15
 15.- qPallejà .......................28 2 7 19 26 76 13

tres ocasions molt clares de 
Balagué i dues d’Orriols, que 
el porter Mamadou va poder 
desviar.

La segona part va ser del 
Vic i Peque i Feixas van 
fabricar el segon gol. El mig-
campista va controlar prop 

de l’àrea i va fer un servei 
al davanter que superava 
Mamadou i confirmava la 
victòria. El Palamós va tenir 
una darrera opció molt clara 
en el darrer minut, però la 
rematada de Pere Espuña va 
sortir massa creuada.
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Roger Curós intenta tallar la progressió de David Castro, amb Enric Casanova mirant-s’ho

va creuar la pilota en excés. 
Mentrestant, el Tona inten-
tava sentenciar a la contra o 
a pilota aturada però només 
Castro, en dues ocasions, i 
Sebas en una remataven a 
porteria però la pilota sortia 
desviada a fora. 

Només començar la sego-
na part, Ferri reclamava un 
penal i en la següent jugada 
ell mateix feia la passada de 
la mort, però Arnau remata-
va creuat en excés. El Tona 
continuava jugant a la contra 
i en una d’elles Ale rebia 

entre línies però el seu xut 
l’aturava Soria. El Riuprimer 
replicava amb una rematada 
de cap de Puig, però massa 
fluixa que blocava Carles 
sense dificultat. De nou eren 
els locals qui buscaven la 
sentència amb un xut d’Abde 
que no va acabar d’agafar la 
rosca i Pujol tornava a repli-
car marxant per velocitat 
però el seu xut dins de l’àrea 
el refusava de nou Carles. 
Els dos equips van continu-
ar buscant el gol i Ale no 
estava atent en un servei de 
córner quan la pilota li va 
caure als peus però la seva 
rematada va ser dolenta i poc 
després ell mateix rematava 
de cap i Soria es lluïa amb 
una gran estirada blocant la 
pilota a dalt l’escaire. Al Vic 
Riuprimer se li començaven 
a acabar les forces i el Tona 
ho va aprofitar per arribar 
amb més perill a la porteria 
de Soria, però rematant fora 
dels tres pals. Ja a les acaba-
lles, Ale reclamava un penal 
i poc després Sebas rematava 
al travesser sol dins de l’àrea 
en un servei de córner llan-
çat per Nil, i en la següent 
jugada Ale xutava ras des de 
la frontal i la pilota entrava 
arran de pal per marcar el 2 
a 0 definitiu. En els darrers 
minuts de partit, amb el mar-
cador ja sentenciat, cap dels 
dos equips van inquietar la 
porteria rival, ja que entre 
els canvis i el joc al mig del 
camp no hi va haver temps 
de fer res més.

El Riuprimer 
fa mèrits  
per guanyar

Tona

A.C.

Al finalitzar el partit, Ricard 
Farrés es mostrava content 
pels tres punts aconseguits 
que l’apropen a l’objectiu de 
la promoció: “Estic content 
per la victòria però no pel 
partit, perquè no hem estat 
gens bé. El Riuprimer ha fet 
més mèrits per emportar-
se-la”. El tècnic dels locals 
afegia que “no hem sabut 
gestionar bé l’avantatge en 
el marcador, però havíem de 
guanyar i a aquestes alçades 
sigui com sigui”. “Hem d’es-
tar contents perquè costa 
molt guanyar en aquesta 
categoria i si guanyes en un 
partit en què no estàs bé i el 
rival està millor que tu tam-
bé s’ha de celebrar”, finalit-
zava Farrés. 

Per la seva banda, Juvany 
explicava que “el futbol va 
en dinàmiques, els jugadors 
han fet un esforç increïble, 
no sé si es pot demanar més. 
Em sap greu per ells per-
què ens ha passat en molts 
partits que ens ha faltat el 
gol, tot i que insistim. Estic 
content perquè l’equip ha 
treballat bé, hem tingut les 

Farrés, a dalt, i Juvany, a baix

ocasions però no hem pogut 
marcar”. “Avui és un dia 
trist, perquè no podem sor-
tir de les tres últimes pla-
ces. Els jugadors han estat 
treballant bé tot l’any i ho 
farem en els dos partits que 
ens queden. Els volem gua-
nyar i intentar canviar la 
dinàmica i tenim una mica 
més de sort de cara a porte-
ria”, finalitzava Juvany.

El Vic Riuprimer REFO acaba la temporada amb una derrota davant el San Gabriel

Bon partit, mal resultat

Vic

EL 9 NOU

El Vic Riuprimer REFO va 
jugar un dels millors partits 
de la temporada però va per-
dre per 0 a 4 contra el segon 
classificat, un San Gabriel 
que va marcar en les quatre 
ocasions de gol que va tenir. 
La màxima efectivitat de les 
visitants contrasta amb el 
poc encert de les locals, que 
van dominar, van disposar de 
moltes oportunitats però van 

ser incapaces de marcar. El 
primer gol del partit va arri-
bar al minut 8, precisament 
després d’una clara acció 
local que la porter Vergés va 
aturar. Després del primer 
gol, les osonenques van dis-
posar de tres accions més per 
posar la igualada, però no hi 
va haver encert. A la represa 
va continuar la mateixa tòni-
ca: un Vic Riuprimer que no 
trobava el camí del gol davant 
un equip que quan arribava a 
la porteria local marcava. El 

Vic Riuprimer REFO 0

Molist (Pagespetit, min 46), Mireia 
Roca (Sala, min 46), Masegur, 
Busquets (Lozano, min 58), Massallé 
(Autet, min 71), Torradeflot, Júlia 
Roca (Bagaria, min 81), Arco, Soler, 
Jiménez i Mayer. 

San Gabriel 4

Vergés, Gironès, Chamizo, 
Guadalupe (Asada, min 63), Serna, 
Malena (Palomino, min 63), Navas, 
Torregrosa, Montañés (Sánchez, 
min 46), Codina (Carmona, min 46) i 
Fuster (Pascual, min 46). 

ÀRBITRE: Florencia Andrea Muñoz. T.G. a les locals Torradeflot i Soler. 

GOLS: 0-1, Serna, min 8 (remata de cap picant al terra i lliure de marcatge); 0-2, 
Serna, min 72 (centrada dins l’àrea i es desfà de la defensa per marcar sola); 0-3, 
Asada, min 80 (de vaselina); 0-4, Serna, min 90 (aprofita un rebot). 
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La capitana Júlia Roca va jugar el seu darrer partit amb el primer equip

PRIMERA NACIONAL FEMENINA PREFERENT FEM.
Derrota del 
Manlleu femení i 
victòria del Torelló 

Sant Cugat/Torelló Nova 
derrota del Manlleu a Prefe-
rent. Aquest cap de setmana 
va caure contra el Sant Cugat 
a domicili per 3 a 1. Les man-
lleuenques van veure com, 
tot i fer un bon partit, les 
locals s’avançaven a la prime-
ra part. El segon gol, a l’inici 
del segon temps, va deixar 
tocat un conjunt manlleuenc 
que tot i així es va llançar a 
l’atac i va poder escurçar la 
diferència en el marcador 
per fer el 2 a 1 en el minut 
71. Quan millor jugava el 
Manlleu i amb aproximaci-
ons cada vegada més impor-
tants a la porteria visitant, el 
Sant Cugat va tancar qualse-
vol opció visitant amb el 3 a 
1 definitiu que deixa el Man-
lleu tretzenes amb 14 punts 
quan només queden dos 
partits. A la Primera Divisió, 
el Torelló continua comptant 
els partits per victòries i 
diumenge va superar el Sant 
Quirze del Vallès per 1 a 0 
gràcies el gol que va marcar 
Berta Prat. 

Vic Riuprimer REFO va estar 
dins del partit fins al tercer 
gol, però a partir d’aquell 
moment va ser incapaç de 
reaccionar. I ja a les acaballes 
del partit va arribar el quart 
i definitiu gol. Amb la derro-
ta, el Vic Riuprimer acaba la 

seva segona temporada con-
secutiva a Primera Nacional 
en sisena posició i amb 43 
punts. Al final del partit es va 
homenatjar Júlia Roca, una 
de les capitanes, que deixa el 
primer equip però continuarà 
vinculada al club.  
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Taradell 1

Jhon, Trabal, Honda, Font, Tusell 
(Tisora, min 64), Cirera (Plade 
Puigdesens, min 64), Isra, Yaser 
(Orriols, min 64), Pau, Vila (Caro, 
min 89) i Erik (Canó, min 73).

Olímpic La Garriga 0

Almeda, Valldeneu (Garcia, min 74), 
Calero, Sergi (Hernan, min 84), Palet, 
Riu, Jordi, Margalef, Pujals (Abel, 
min 70), Escudero (Aspa, min 46) i 
Recio.

ÀRBITRE: Mohamed Akhazzan.

GOLS: 1-0, Vila, min 69 (encara el 
defensa, retalla cap a la seva dreta i 
col·loca la pilota lluny de l’abast del 
porter).

El Taradell guanya 
per la mínima  
i continua segon

Castellterçol 2

Toni, Ever, Sala, Gaspar, Relats 
(Mata, min 73), Miró, Ferrer (Díaz, 
min 61), Marcos (Moya, min 61), 
Dídac, Serra i Castro.

Tona B 2

Pol, Clares, Fuentes (Rosales, min 
46), Puig, Bayés, Mendo, Abel, 
Aleix (Rodil, min 61), Mancera 
(Puigvendrelló, min 73), Codina 
(Carandell, min 46) i Pujol.

ÀRBITRE: Hamza Ajeob.

GOLS: 0-1, Abel, min 41 (servei de 
falta ràpid, paret per banda i xuta 
des de dins de l’àrea); 1-1, Miró, 
min 52 (de penal); 2-1, Miró, min 68 
(de penal); 2-2, Rosales, min 88 (de 
penal).

El Seva fa un bon 
partit però acaba 
perdent

Borgonyà 3

Xesc, Gálvez, Ferran, Edu, David, 
Òscar, Roger (Jurado, min 63), Eloi, 
Nil, Èric i Aleix (Marco, min 63).

Roda 2

Sergi, Nicolàs, Aleix, Said, Gerard 
(Albareda, min 51), Vilaseca, Toni, 
Serrallonga, Fabregó, Fabra (Sousa, 
min 45) i Bright (Martínez, min 66).

ÀRBITRE: Diego Muñoz. Va expulsar 
el visitant Toni (2, min 48).

GOLS: 1-0, Èric, min (remata al 
segon pal una internada d’Òscar); 
1-1, Bright, min 37 (remata a plaer al 
segon pal); 1-2, Said, min 54 (aprofita 
una pilota morta dins de l’àrea en un 
servei de córner); 2-2, Ferran, min 
73 (remata un servei de córner); 3-2, 
Eric, min 77 (guanya l’esquena de la 
defensa i bat per sota el porter).

El davanter verd-i-blanc marca un triplet en la victòria per 4 a 1 del 
Campdevànol contra Les Planes. Cristian fa un partidàs

Omar és un huracà
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Omar Reyes va ser l’autor de tres dels quatre gols del seu equip El capità del Campdevànol, Cristian, amb la pilota als peus, va fer quatre assistències que van acabar en gol

Un bon Castellterçol 
empata contra  
el Tona B

Campdevànol 4

Sellas (Cordón, min 46), Montón 
(Adriel, min 78), Viñas, Marc (Gil, 
min 46), Maideu (Ferran, min 12), 
Munell, Guardado, Alcalde, Uri, 
Cristian i Omar.

Les Planes 1

Boix, Castanyer, Marouane 
(Gumaneh, min 67), Güell, O. 
Boix, Alagi, Serra (Bryan min 67), 
Ettoufali, Sala, Casadevall i Thierno.

ÀRBITRE: Muttar Jallow. Bé. T.G. als visitants Hidalgo, Serra i Marouane.

GOLS: 1-0, Omar, min 34 (remata a plaer una passada de Cristian); 2-0, Omar, 
49 (remata amb el cap a boca de canó després d’una centrada de Cristian); 3-0, 
Guardado, min 50 (rematada rasa des de la frontal a passada de Cristian); 4-0, 
Omar, min 60 (remata una nova passada de Cristian); 4-1, Bryan, min 87 (atura 
el porter, però el rebot va a l’escaire).

Campdevànol

Isaac Muntadas

La temporada 2017-18, la 
UE Campdevànol tornava 
a jugar a Tercera Catalana 
després d’una breu aven-
tura a Segona de només 
un any. L’equip va acabar 
sisè la Lliga, però va des-
cobrir un diamant en brut. 
Omar Reyes, que procedia 
de l’Escola de Futbol del 
Ripollès (només va marxar 

un any a l’Olot d’Infantil), 
va ser el màxim golejador 
de la competició amb 29 
dianes. El debut somiat. Els 
anys posteriors, el davanter 
campdevanolenc ha marcat 
uns 15 gols per temporada 
i conserva intacte aquest 
olfacte prodigiós. 

Les Planes en pot donar fe. 
Omar va marcar un triplet 
contra els nyerros –en porta 
sis enguany– i es va convertir 
en un corcó per a la defensa 

Tres punts d’or pel Borgonyà 
per sortir del pou

Repartiment de punts entre 
Santa Eugènia i Sant Vicenç

TERCERA CATALANA

Sant Feliu Codines 4

Flaquer, Pau (Marín, min 68), Jaume, 
Duarte (Pujol, min 60), Palau, Castro, 
Ivan (Calvo, min 60), Turon, Posas 
(Leo, min 84), Cunill i Garcia.

Seva 2

Gibert, Jordà, Quintana (Sergi, min 
78), Joel, Héctor, Valls (Bou, min 46), 
Vivas, Moha (Bassas, min 46), Morera 
(Tortadés, min 46), Manel (Gaya, min 
85) i Òscar.

ÀRBITRE: Yeray Garcia.

GOLS: 1-0, Jaume, min 34 (remata 
un servei de córner); 1-1, Bou, min 
51 (remata de cap una falta penjada 
a l’àrea des del mig del camp); 1-2, 
Posas, min 65 (pròpia porteria a 
l’intentar refusar una falta penjada a 
l’àrea); 2-2, Castro, min 66 (de penal); 
3-2, Castro, min 80 (falta directa 
llunyana); 4-2, Turon, min 89 (guanya 
u contra u amb el porter).

Santa Eugènia de Berga

EL 9 NOU

El Santa Eugènia va dominar 
el primer temps donant vida 

al Sant Vicenç amb un auto-
gol per arribar al descans amb 
el 3-3. A la represa, van ser els 
visitants qui van dominar fins 
a l’últim quart d’hora.

Borgonyà

Josep Vilalta

Tres punts molt valuosos per 
a un Borgonyà que portava 
set jornades consecutives 
sense conèixer la victòria, 
tres punts que serveixen per 
sortir de la zona de descens. 
El partit davant el Roda de 
Ter va tenir diferents fases, 
que es va decantar pel con-
junt local quan els visitants 
es van quedar amb un home 
menys per l’expulsió del 
rodenc Toni González per 
doble groga a l’inici de la 
segona part. Èric Sadurní 
es va convertir en l’heroi 
del seu equip i del partit a 
l’aconseguir dos gols que van 
donar la victòria als locals.

Santa Eugènia 4

Jona, Joan, Ismail, Soler (Nogué, 
min 46), A. Tuneu (Balde, min 79), 
Muntal, Fabregó, Tapia (Genís, min 
73), J. Tuneu, Kande (Yoel, min 59) i 
Aguilar (Rachyd, min 46).

Sant Vicenç 4

Trias, Domènech, Baena, Capdevila, 
Martí (Álvarez, min 83), Oliva, Peix 
(Suriñach, min 79), Codinach, Ernest 
(Panavera, min 86), Dembele i Piella.

ÀRBITRE: Marc Ruldua.

GOLS: 1-0, Aguilar, min 7 (remata una deixada al mig de l’àrea); 2-0, A. Tuneu, 
min 16 (remata una passada de la mort per l’escaire); 2-1, Ismail, min 17 (en 
pròpia porteria a l’intentar refusar un centre-xut); 2-2, Piella, min 25 (remata 
una passada de la mort); 3-2, Fabregó, min 40 (remata d’esperó una centrada); 
3-3, Baena, min 41 (aprofita un refús a la frontal i entra per l’escaire); 4-3, A. 
Tuneu, min 78 (aprofita un rebot del central i guanya u contra u); 4-4, Piella, 
min 89 (de cap en una segona jugada d’un servei de banda).
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El capità del Campdevànol, Cristian, amb la pilota als peus, va fer quatre assistències que van acabar en gol

prés d’una nova assistència 
de Cristian. Partidàs del 
capità. El Xino, sobrenom 
amb què es coneix Omar 
per la forma dels seus ulls, 
va fer el seu triplet amb una 
nova rematada a l’àrea peti-
ta. La passada? De Cristian, 
és clar. “Aquest any ha estat 
estrany. Ha costat agafar el 
ritme per la Covid-19 i més 
després de tants mesos sen-
se entrenar”, deia el davan-
ter al finalitzar el partit. 
Per ell, aquesta temporada 
és per “gaudir-la” i que els 
juvenils agafin confiança 
per la vinent. 

El partit va tenir poca 
història més. Cordón va 
desviar un xut cap al pal i 
Omar va rematar-hi ajustat. 
Cristian es va quedar sense 
el premi del gol per una 
aturada del porter a boca de 
canó, que Munell va esta-
vellar tot seguit contra un 
defensa. Al final, Les Planes 
va maquillar el marcador 
amb un gol per l’escaire de 
Bryan després d’un rebot 
provinent d’una aturada 
de Cordón. Un gol que va 
aigualir un pèl la tarda, per-
què el Campdevànol va tor-
nar a encaixar. Ho ha fet en 
els 13 partits de la tempora-
da. Tot i això, bona segona 
meitat dels locals, que ara 
són novens a la classificació 
del grup 18 de Tercera Cata-
lana amb 19 punts i volen 
acabar al més amunt pos-
sible quan queden només 
quatre partits per finalitzar 
la temporada.  

El Moià es retroba amb la 
victòria davant l’Aiguafreda

El Pradenc capgira 
el marcador per 
continuar líder

visitant. Abans de l’huracà 
Omar, els jugadors i aficio-
nats es van mullar de valent 
per la pluja que va caure 
durant gairebé tot el partit. 
L’aigua no va donar treva i 
l’inici del matx va ser pesat. 
Les Planes volia dedicar la 
victòria al seu paisà, Francesc 
Arnau, el porter del Barça i el 
Màlaga que va morir fa poc 
més d’una setmana. 

Els visitants van sor-
tir a pressionar a dalt. El 
Campdevànol intentava sor-
tir de darrere tocant la pilo-
ta, però no estaven còmodes. 
Un xut de falta alt i una atu-
rada fàcil de Sellas feien pre-
sagiar un altre partit travat; 
però passada la mitja hora de 
joc, Cristian va començar la 
seva exhibició amb una gran 

jugada per la banda i va dei-
xar un caramel a Omar per 
inaugurar el marcador. 

A la segona part, el 
Campdevànol va iniciar la 
tempesta perfecta amb uns 
primers 20 minuts excel-
lents i aprofitant el cansa-
ment nyerro. I això que els 
locals havien perdut Maideu 
i Sellas per lesió. En deu 
minuts, els campdevanolencs 
van destrossar Les Planes 
amb tres gols més. Cristian 
va posar una centrada mil-
limètrica a l’àrea petita i 
Omar, amb un poderós cop 
de cap, va marcar a plaer. Es 
va protestar un fora de joc, 
però era molt just. 

Només un minut més tard, 
Guardado va marcar amb un 
xut ras des de la frontal des-

Pradenc 2

Cañero, Jan Pujol (Prats, min 80), 
Ouadie, Codina, Soler, Nualart 
(Camprubí, min 70), Martín, Trulls, 
Bartrons (Pont, min 87), Vila i Font.

Centelles 1

Boix, Angulo, Soufyane, Girbau, 
Ortega, Arisa, Sánchez, Ignasi, Oriol 
(Masramon, min 73), Pla i Company.

ÀRBITRE: Lahcen Naim.

GOLS: 0-1, Angulo, min 41 (remata 
el llançament d’una falta lateral); 
1-1, Bartrons, min 54 (s’escora cap a 
l’esquerra i xuta per l’escaire); 2-1, 
Bartrons, min 59 (falta per l’esquerra, 
xuta ras i la pilota bota davant el 
porter per arribar al fons de la xarxa).

Els partits del Voltregà 
i l’Abadessenc,  
suspesos

Prats de Lluçanès El Pra-
denc va patir per guanyar el 
Centelles i continuar líder 
una setmana més en un 
duel en què els centellencs 
es jugaven mantenir opci-
ons per lluitar per l’ascens. 
El partit va ser de poder a 
poder, es notava que els dos 
equips es jugaven molt però 
el marcador no es va moure 
fins als minuts finals del pri-
mer temps. En un llançament 
de falta lateral, Angulo rema-
tava dins de l’àrea al fons de 
la xarxa. A la segona part, 
el Pradenc va sortir molt 
endollat i als deu minuts 
Bartrons aconseguia l’empat 
en una bona jugada personal 
finalitzada amb un xut que 
va entrar per l’escaire. Poc 
després, el mateix Bartrons 
capgirava el marcador en un 
llançament de falta lateral 
rasa. Amb el 2-1, el partit es 
va tornar tens, amb una bona 
ocasió de Bartrons que va 
aturar Boix i un xut del Cen-
telles al pal en el descompte.

St. Hipòlit de Voltregà/St. 

Joan de les Abadesses El 
partit que havia d’enfrontar 
el Voltregà i el Llorençà es 
va suspendre perquè els visi-
tants es van presentar amb 
pocs jugadors al partit. Ara 
els dos equips hauran d’espe-
rar a la decisió de la Federa-
ció de si donen el partit per 
guanyat al Voltregà per 3 a 
0 o posen una nova data per 
disputar-lo. Per altra banda, 
l’Abadessenc-Vilablareix es 
va suspendre per la inten-
sa pluja caiguda abans del 
partit que va deixar el camp 
impracticable i els dos equips 
esperen que la Federació 
posi nova data que vagi bé a 
tots dos conjunts per jugar-
lo.

Moià

Joan Riera

Bon partit del Moià i vic-
tòria balsàmica davant 
l’Aiguafreda per 3 a 1 que el 
situa a la zona mitjana alta 

de la classificació. Ben aviat 
els visitants es van quedar 
amb un home menys amb 
l’expulsió de Roger Montes, 
que sent l’últim defensor va 
fer caure Eloi Moral, que ja 
encarava porteria. La falta, 

QUARTA CATALANA
Un Folgueroles 
campió busca el 
rècord de victòries

Vic El Folgueroles, que la 
setmana passada es va pro-
clamar campió del grup 3 i 
va certificar el seu ascens a 
Tercera Catalana, va sumar 
una nova victòria davant el 
Torelló B (3-2) i ja en van 
10 de 10. En el grup 4, amb 
la derrota del Taradell B, 
21 punts, al camp del Sant 
Miquel de Balenyà (3-2), del 
partit de la tercera jornada, 
i la victòria del Caldes de 
Montbui, 20 punts, davant 
del Riudeperes (3-0), la clas-
sificació s’ha comprimit. Els 
dos equips s’enfrontaran la 
pròxima jornada, en què si 
guanyen els taradellencs es 
proclamaran campions i puja-
ran a Tercera Catalana, i si no 
hauran d’esperar al resultat 
dels vallesans de la darrera 
jornada, ja que als osonencs 
els toca descans.

assajada per part del Moià, 
no va acabar en gol per ben 
poc. Els visitants, que també 
ho feien bé amb un home 
menys, es van veure superats 
arran del descans. Ricard 
Coca, amb molta sang freda, 
va donar el gol fet a Eloi 
Moral, que venia de cara i 
marcava a plaer. 

En el segon temps, Coca va 
marcar amb un xut de rosca 
inabastable pel porter des-
prés d’aixecar el cap i veure 
on estava situat. Un golàs. 
Però Boix va donar emoció 
al partit amb un xut creuat 
al caçar una pilota morta. 
Ja a les acaballes del partit, 
el veterà Gerard Mañosa va 
retallar el seu defensor i va 
ser travat dins l’àrea. El penal 
el va transformar, de manera 
magistral, Eloi Nortes, que va 
enganyar totalment el porter 
en el llançament de la pena 
màxima.

Moià 3

Martínez, Nortes, Bakary, Crivillés, 
J. Moral, Bilaly (G. Mañosa, min. 66), 
E. Moral, E. Colomé (Oliver, min 80), 
Díaz (Jordà min 74), Coca (Montes, 
min 66) i Roca.

Aiguafreda 1

Rossell, Font (Prieto, min 60), 
Clarà (Raulet, min 70), Vilalta, 
Colominas, Boix, Bach (Marsal, min 
60), Corominas (Cañizares, min 67), 
Munté (Domínguez, min 83), Montes 
i Matas.

ÀRBITRE: Hernández Tena. T.V. al local Montes (min 82) i al visitant Montes 
(min 18).

GOLS: 1-0, E. Moral, min 41 (remata a plaer la gran jugada de Coca); 2-0, Coca, 
min 59 (aixeca el cap i marca de rosca); 2-1, Boix, min 66 (caça una pilota morta i 
la creua bé); 3-1, Nortes, min 85 (de penal).

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

EL9NOU.CAT

Tercera Catalana

GRUP 5

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pPradenc .....................12 9 2 1 24 11 29
 2.- Taradell ......................12 9 1 2 24 10 28
 3.- St. Feliu de Codines ..12 8 1 3 37 22 25
 4.- Voltregà ......................11 8 0 3 24 12 24
 5.- Centelles ....................12 7 2 3 26 17 23
 6.- Tona B .........................13 6 3 4 26 26 21
 7.- Olímpic La Garriga ....12 5 3 4 14 14 18
 8.- Moià ............................12 5 2 5 22 18 17
 9.- Sta. Eugènia ...............12 5 2 5 28 27 17
 10.- Manlleu B ...................12 3 5 4 19 18 14
 11.- Roda de Ter ................13 4 2 7 26 33 14
 12.- St. Vicenç ....................12 3 3 6 16 19 12
 13.- Seva .............................13 3 2 8 19 32 11
 14.- Borgonyà ....................12 3 2 7 15 29 11
 15.- sCastellterçol ............12 2 4 6 21 33 10
 16.- qLlorençà ....................11 2 2 7 19 25 8
 17.- qAiguafreda ...............13 2 2 9 24 38 8

GRUP 18

Banyoles At., 1 - Cellera, 2
St. Privat d’en Bas, 8 - EF Gironès-Sàbat, 1
St. Gregori, 5 - St. Roc Olot, 0
EF Garrotxa, 4 - St. Ponç At., 0
Abadessenc - Vilablareix, ajornat
Les Preses, 1 - Unió Girona, 2
Campdevànol, 4 - Les Planes, 1
Fontcoberta, 5 - Hostoles, 1
Sta. Pau, 1 - Fornells, 3

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pUnió Girona .............13 9 2 2 38 15 29
 2.- St. Privat d’en Bas .....13 8 3 2 35 13 27
 3.- Fornells .......................13 7 4 2 22 12 25
 4.- EF Garrotxa ................13 7 4 2 23 14 25
 5.- Abadessenc .............. 12 7 2 3 25 19 23
 6.- Fontcoberta ................13 6 4 3 27 22 22
 7.- Les Preses ...................13 5 6 2 25 16 21
 8.- St. Ponç At. .................12 6 2 4 23 23 20
 9.- Campdevànol .......... 13 5 4 4 25 21 19
 10.- St. Roc Olot ................12 5 1 6 19 24 16
 11.- St. Gregori ..................13 3 6 4 23 20 15
 12.- EF Gironès-Sàbat .......13 3 3 7 21 31 12
 13.- Banyoles At. ...............13 3 3 7 18 28 12
 14.- Sta. Pau .......................13 4 0 9 26 40 12
 15.- Vilablareix ..................12 2 5 5 13 21 11
 16.- Cellera ........................13 2 4 7 13 26 10
 17.- qLes Planes ................13 2 3 8 15 30 9
 18.- qHostoles ...................13 1 4 8 14 30 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



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 31 de maig de 202126 Bàsquet

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

La final entre el Lleida i l’Hospitalet es va disputar diumenge a la tarda enmig d’un gran ambient al pavelló Castell d’en Planes de Vic

PRIMERA CATALANA

CB Vic-UVic 2, 48 
Sant Narcís, 56

Vic Derrota del Vic a casa en 
el partit de tornada contra el 
Sant Narcís. La primera part 
de l’enfrontament va estar 
dominada pels vigatans, que 
amb una bona defensa van 
permetre que els visitants 
només aconseguissin 20 
punts. Al descans, el Vic mar-
xava amb un avantatge de 6 
punts. A la represa, un parci-
al en contra de 0 a 10 en els 
primers instants del tercer 
quart va permetre als visi-
tants situar-se per davant. 
Amb el resultat advers, els 
vigatans no van aconseguir 
tornar a controlar el partit.

CB Vic-UVic 2: Ferran (10), 
Oriol (2), Theo (18), Jaume, 
Boix (3), Ernest (1), Pere (3), 
Gil (7), Nil (3), Genís (1), 
Arumí. 

BÀSQUET FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR

Montcada, 5  
Manlleu, 2

Montcada i Reixac Derrota 
del Manlleu a la pista del 
campió de lliga. Els manlle-
uencs van portar el pes del 
partit en el primer temps de 
l’enfrontament. El control 
del Manlleu li va permetre 
generar moltes ocasions, 
però la falta d’encert els va 
portar a marxar al descans 
amb empat a 2. A la segona 
part, quatre lesions dels 
manlleuencs van deixar-los 
amb un canvi en la rotació i 
va permetre als locals arribar 
millor físicament al tram 
final del partit, on van acon-
seguir sentenciar el partit. 

Manlleu: Jordi (p), Vargas, 
Caniego, González i Zouhair. 
També Èric, Mohamed (1), 
Yassin (1), Hicham, Iu i 
Isaac.

SEGONA CATALANA

Tona, 65  
Santpedor, 67

Tona Derrota del Tona per 
la mínima en un partit molt 
disputat amb alternances en 
el marcador. El duel va ser 
molt físic i amb un intercan-
vi de cops constant. El primer 
quart de l’enfrontament va 
acabar amb empat a 16. En el 
segon, els tonencs van acon-
seguir agafar un avantatge 
de 2 punts per marxar al des-
cans. A la represa, la igualtat 
va continuar, però van ser els 
visitants qui van aconseguir 
marxar a l’últim quart amb 
un avantatge. Malgrat la der-
rota, el Tona va disposar de 
l’últim atac per guanyar.

Tona: Parma (10), Fuentes 
(5), Oriol, Lleopart (16), 
Coromina, Garrucho (17), 
Martí (3), Terricabras (8), 
Albert (6).

FEMENÍ PRIMERA CATALANA

Femení Osona, 51 
Fontajau, 36

Vic Victòria còmoda del 
Femení Osona en un bon 
segon quart. L’enfronta-
ment va ser molt disputat, 
però la bona defensa de les 
osonenques els va permetre 
endur-se la victòria. El Feme-
ní Osona va entrar millor 
en el partit i va aconseguir 
marxar amb un avantatge de 
10 punts en el descans. A la 
represa, les osonenques van 
continuar amb el bon nivell 
defensiu i el control del par-
tit i van aconseguir endur-se 
els dos últims quarts per 
aconseguir la segona victòria 
seguida contra el Fontajau.

Femení Osona: Parareda 
(22), Laura, Berta (1), Itziar 
(3), Alba (2), Eulàlia (3), 
Laia (8), Saus (5), Judit (3), 
Elisenda (2), Berta (2).

FEMENÍ SEGONA CATALANA

Neus, 71  
Tona, 39

Badalona Derrota contun-
dent del Tona en un partit 
en què sempre va anar per 
darrere en el marcador. Les 
imprecisions amb les passa-
des i el desencert a cistella 
van provocar que les tonen-
ques no tinguessin cap opció 
d’entrar en el partit. La pri-
mera part de l’enfrontament 
el va dominar l’equip local, 
que va aconseguir marxar al 
descans amb un avantatge 
de 16 punts. El tercer quart 
va ser igualat i el darrer va 
tornar a estar marcat pel bon 
encert de les locals, que acon-
seguien ampliar l’avantatge.

Tona: Júlia, Ivet (10), Laia, 
Laura (5), Armengol (2), 
Vilar (8), Pratdesaba (4), 
Aina, Berta, Elisabet (3), 
Cristina (5), Judit (2).

La Copa Catalunya, pel Lleida
A la final, disputada diumenge a la tarda a Vic, les lleidatanes es van imposar a l’Hospitalet per 72 a 57
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Dues de les moltes activitats paral·leles que es van disputar durant el cap de setmana a Vic amb motiu de la Copa Catalunya de bàsquet
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Vic

EL 9 NOU

Les jugadores de l’Ekke CB 
Lleida es van proclamar cam-
piones de la Copa Catalunya 
al superar, diumenge a la 
tarda, l’Hospitalet per 72 a 
57. Les lleidatanes, que aga-
fen el relleu del Viladecans 
–darrer campió (2019)–, van 
anar sempre per davant en 
el marcador i no van deixar 
opció al seu rival en una final 
que va comptar amb un gran 
ambient i va omplir part del 
pavelló vigatà. 

La competició, que va 
començar divendres, es va 
disputar al Pavelló Municipal 
d’Esports Castell d’en Planes 
de Vic i estava organitzat 
per la Federació Catalana de 
Bàsquet amb la col·laboració 
del Femení Osona i l’Ajunta-
ment de Vic. 

L’Ekke CB Lleida va arribar 
a la final després de derrotar 
l’Snatt’s Femení Sant Adrià 
B per 47-44 en un partit molt 
emocionant. A l’altra semi-
final, el CEJ l’Hospitalet va 
superar el Càmping Bianya 
Roser A per 28 a 41 en un 
duel marcat per les defen-
ses. 

Divendres es van jugar 
els quarts de final. El Lleida 
va superar el Promoviatges 
CBF Cerdanyola A per 75-65. 
El Sant Adrià va guanyar el 
Draft Gramenet per 75-53; el 
Roser A va vèncer l’Anytime 
Igualada - CB Igualada A 
per 52-44, i l’Hospitalet A es 

va desfer del Club Natació 
Terrassa A per 20 punts de 
diferència (44-64). 

Durant tot el cap de set-
mana també es van disputar 
diverses activitats relacio-

nades amb el bàsquet com 
xerrades, projeccions o una 
fan zone en la qual es podien 

practicar diferents experièn-
cies amb el bàsquet sempre 
com a protagonista. 
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TENNIS TAULA. SUPERDIVISIÓ FEMENINA

Taradell

Laia Miralpeix

Més de 280 atletes es van 
citar a Taradell per participar  
en la cursa d’orientació que 
va servir per conèixer els 
campions de Catalunya uni-
versitaris i els campions de 
Catalunya i d’Osona escolars. 

D’aquesta manera, Pol 
Canosa (COC) va aconseguir 
el títol de campió universi-
tari amb un temps de 48min 
54seg. El va seguir Aniol 
Bisquert (UE Vic), amb 1min 
4seg més, i Miquel Rodríguez 
(Farra-O), amb gairebé tres 
minuts de diferència. En 
categoria femenina, la vic-
tòria en aquesta modalitat 
va ser per a l’atleta de la 
Unió Excursionista Vic Jana 
Lüscher, amb un temps d’1h 
12min 19seg. Laura Torres 
(COC) va ser segona amb més 
de set minuts de diferència 
i Mireia Gras, amb més de 
23min. Pel que fa la categoria 
C1, nivell tècnic i físic alt, la 
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Una de les participants passant una de les fites de control ubicada a la plaça de les Eres

victòria va ser per a Roger 
Fonseca (Aligots), amb un 
temps de 45min 48seg. Lluís 
Ferrer (Bo) i Jordi Ordeig 
(UE Vic) van ser segon i ter-

cer, respectivament, mentre 
que en categoria femenina 
la victòria va ser per a Mar-
ta Bruns (Aligots) amb un 
temps d’1h 5min 47seg. 

Annabel Valledor (BO) i Laia 
Medina (UES) van completar 
el podi. 

En la categoria de C2, amb 
un recorregut amb un nivell 

La prova, disputada a Taradell, va ser tot un èxit i va comptar amb una alta participació

Pol Canosa i Jana Lüscher, 
campions universitaris d’orientació

físic i tècnic mitjà, es va 
imposar Joan Ramon Forna-
guera (Go-Xtrem) amb 50min 
23seg. Carles Surrel (Aligots) 
i Joel Perarnau (COB) van 
ser segon i tercer, respectiva-
ment. En fèmines, la victòria 
va ser per a Agnès Vilanova 
(Gastant Keks), amb un 
temps d’1h 9min 12seg. Laia 
Santamaria (BO) i Meritxell 
Badia (Farra-O) també van 
pujar al podi, mentre que 
en C3 la victòria va ser per a 
Begonya Almor (COC). Pel 
que fa als resultats de les 
categories inferiors, la UE Vic 
va aconseguir diversos podis. 
En destaquen les primeres 
posicions d’Airina Sales en 
Aleví, Arlet Sales i Martí 
Vallbona en Infantil i Biel 
Roca en Juvenil i el de Bru-
na Anglada en Prebenjamí. 
Altres osonencs també van 
pujar al podi en una jornada 
festiva en el qual el temps va 
acompanyar i els diversos ori-
entadors van poder gaudir de 
la cursa però també de l’am-
bient, ja que els corredors no 
només participaven sinó que 
també podien veure els rivals 
i els companys quan passaven 
per trams propers al centre 
de competició, tant al centre 
del poble com a zones de 
bosc. La prova estava organit-
zada pel Centre Excursionista 
Taradell, la Unió Excursionis-
ta Vic i la Universitat de Vic. 
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Charlotte Carey, Sílvia Coll, Sofia Zhang i Gabriela Feher, l’equip del Girbau Vic TT. Hi falta Noa Muñoz

Linares (Jaén)

EL 9 NOU

El Girbau Vic TT es va procla-
mar aquest cap de setmana 
campió del grup 2 de la Lliga 
Iberdrola tot i empatar i per-
dre els dos partits disputats 

a Linares (Jaén). Després 
d’aquestes dues jornades, el 
Girbau Vic TT ha sumat 13 
punts, els mateixos que té el 
Reus Ganxets Miró però amb 
un balanç més favorable per 
a les vigatanes de punts a 
favor i en contra. D’aquesta 

manera, el conjunt vigatà 
s’assegura la participació en 
el play-off pel títol i a la Copa 
de la Reina, i a més ho farà 
com a cap de sèrie.

El punt aconseguit davant 
el Tecnigen Linares va ser 
suficient per aconseguir 

Girbau Vic TT 3

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

Tecnigen Linares 3

Olga Vorobeva (1), Roxana Istrate (1) 
i Glòria Panadero (1). 

ÀRBITRE: Marcelino Medina. 

PARCIALS: Feher/Vorobeva: 9-11, 
11-7, 11-9 i 11-9; Carey/Roxana: 
11-7, 9-11, 8-11, 11-5 i 10-12; Zhang/
Panadero: 11-7, 11-3 i 11-7; Feher/
Roxana: 11-7, 6-11, 12-10 i 11-3; 
Zhang/Vorobeva: 12-10, 12-10, 5-11, 
4-11 i 1-11; Carey/Panadero: 8-11, 9-
11, 11-7, 11-4 i 8-11. 

el primer lloc. Excepte el 
partit que va jugar Zhang 
contra Panadero, la resta de 
punts van ser molt disputats, 
jugant-se fins a sets. Charlot-
te Carey, amb dues victòries, 
va guanyar el sisè i definitiu 
partit que va permetre sumar 
el punt que donava el primer 
lloc a la classificació a les 
vigatanes. 

D’altra banda, el Girbau 
Vic TT va caure contra l’Hui-
jase Jaén per 1 a 4 en un par-
tit en què les jugadores viga-
tanes, més relaxades, es van 
veure superades clarament 
pel rival. L’únic punt pel con-
junt vigatà el va sumar Sofia 
Xuan Zhang i el partit més 
disputat va ser el que van 
jugar Margarita Fetiukhina 
i Charlotte Carey amb cinc 
jocs. Des del Girbau Vic TT 
destaquen la primera posició 
obtinguda en una temporada 
“en què equips s’han reforçat 
amb jugadores de primer 
nivell i la majoria de partits 
han estat molt complicats”. 

Girbau Vic TT 1

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

Huijase Jaén 4

Tatiana Garnova (2), Simona Elena 
Savu i Margarita Fetiukhina (2). 

ÀRBITRE: José Antonio García. 

PARCIALS: Carey/Garnova: 11-8, 
11-7 i 13-11; Zhang/Savu: 8-11, 3-11 i 
6-11; Feher/Fetiukhina: 11-7, 12-10, 
8-11 i 11-7; Zhang/Garnova: 11-5, 
2-11, 11-5 i 11-9; Carey/Fetiukhina: 
10-12, 11-4, 7-11, 12-10 i 12-10. 

S’assegura la participació en el play-off pel títol i a la Copa de la Reina com a caps de sèrie

El Girbau Vic TT, primer de grup
SUPERDIVISIÓ FEMENINA. 
GRUP 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Girbau Vic TT .......... 10 5 3 2 32 19 13
 2.- Reus ............................10 5 3 2 31 22 13
 3.- Jaén .............................10 3 6 1 32 26 12
 4.- sLinares ......................10 4 3 3 29 27 11
 5.- sIrún ...........................10 2 3 5 20 32 7
 6.- qRivas .........................10 1 2 7 16 34 4
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Torneig d’escacs a Manlleu amb la jugadora 
francesa internacional Sofie Milliet

Manlleu Unes 25 persones aficionades als escacs van partici-
par dissabte al matí a unes simultànies organitzades pel Club 
Escacs Manlleu que van comptar amb la jugadora d’elit que 
forma part del club manlleuenc Sophie Milliet, que a l’agost 
del 2020 es va situar la número 58 del món. La jugadora 
francesa es va enfrontar als 25 jugadors amb un espectacu-
lar resultat de 22,5 de 25, és a dir, que només va perdre una 
partida, contra la jove promesa del club manlleuenc Arnau 
Salvans, i va fer tres taules davant Miquel Gimbert, Oleguer 
Mas i Gerard Casanovas. La matinal, que es va fer al passeig 
del Ter, va comptar amb un gran ambient d’un esport que en 
el darrer any ha fet doblar el nombre de socis del Club Escacs 
Manlleu, que ha passat de 35 a 70. Ara mateix el club manlle-
uenc està competint a Preferent i també té un equip al Pro-
vincial català i espera que la propera temporada hi hagi dos 
equips més, el Manlleu C i D, format amb alumnes de l’escola 
d’escacs del club. També està previst que properament obrin 
un local. A l’acte de dissabte, també es va fer un emotiu 
homenatge al jugador del club Jordi Lázaro, que va morir l’11 
de maig. Es va fer un minut de silenci i es va lliurar un record 
als familiars. Des del club estan valorant la possibilitat de fer 
un torneig en honor seu. 

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Eloi Palau guanya el Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona de bicitrial

Barcelona El retorn de la competició internacional de bici-
trial va permetre a Eloi Palau (UC Vic), de Viladrau, pujar 
a l’esglaó més alt del podi. Va ser diumenge a Montjuïc 
(Barcelona) en el marc de la disputa del Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona, una prova de la categoria UCI Class. A la 
prova hi van participar un total de 30 esportistes distribuïts 
en tres grups. El francès Vincent Hermance va ser el domi-
nador d’una fase classificatòria en què Palau va ser cinquè. 
Martí Riera (UC Vic), que debutava en aquest tipus de prova, 
es va classificar en el lloc divuitè. A la final, Palau, Alejandro 
Montalvo i Borja Conejos van mantenir un duel apassionant 
fins a la darrera zona. Palau va marcar el ritme de la prova, 
liderant-la des del principi i sumant 60 punts en quatre de 
les cinc zones, però es va arribar al final amb empat a 280 
punts. Palau va trencar el desempat gràcies al major nombre 
de 60 aconseguits, quatre, per davant dels tres de Montalvo i 
Conejo, que es van disputar el segon i el tercer lloc, tenint en 
compte el resultat de la prova classificatòria. A la competició 
hi van participar els campions del món Sergi Llongueres, 
Dominik Oswald, Vicent Hermance i també Nicolas Vallóe o 
Benito Ros, com a referents del bicitrial. La prova disputada 
a Barcelona era la tercera de la Copa Catalana de bicitrial. La 
propera i última serà el 6 de juny a Sant Antoni de Vilamajor. 
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Campionat d’Espanya per al Club Billar Vic

Vic El Club Billar Vic es va proclamar diumenge campió d’Es-
panya de billar i d’aquesta manera s’assegura la participació 
a Europa la temporada vinent. La competició es va disputar a 
la capital d’Osona, entre divendres i diumenge al migdia, i va 
comptar amb cinc equips d’arreu de l’Estat i amb un total de 
quinze jugadors, tres per a cada equip. Valentí Vilalta, Esteve 
Mata i Raül Cuenca (a la foto, amb Miquel Costa) van ser els 
jugadors vigatans que van quedar campions després de jugar-
se el títol en el darrer partit davant el SB Foment Molins. El 
format de competició era d’una lliga de tots contra tots i el 
sorteig va fer que els dos primers classificats s’enfrontessin 
en el darrer partit. El Molins arribava per davant, però amb 
la victòria el Club Billar Vic es va posar per davant i va acon-
seguir el títol de campió en una final disputada però que 
els vigatans van tenir en tot moment controlada. En aquest 
partit, Vilalta (que jugava per la banda) va fer un 32 amb 16 
entrades davant un 100 i també 16 entrades d’Antoni Gutiér-
rez. Mata (que ho feia a la posició de 47/2) va fer un 200 amb 
5 entrades i un 126 d’atacada davant Álvaro Gómez, que va 
fer un 50 amb 71 entrades. Finalment, Cuenca jugant a la 
posició de 71/2 va fer un 150 amb 2 entrades i un 147 d’ataca-
da davant Carles Tuset. La tercera posició va ser per al Club 
Billar Tarragona; el quart lloc va ser per al Club Billar Sueca, i 
el cinquè, per al Club Billar Almussafes. 
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Bàsquet

PRIMERA CATALANA. GRUP 1A

Ceset, 56 - Salt, 67
CB Vic-UVic 2, 48 - St. Narcis, 56

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Ceset .................................6 3 3 397 379 9
 2.- Salt ....................................6 3 3 363 366 9
 3.- CB Vic-UVic 2 ................ 6 3 3 374 380 9
 4.- St. Narcís ..........................6 3 3 364 373 9

SEGONA CATALANA. GRUP 1B

Tona, 65 - Santpedor, 67

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Santpedor .........................4 3 1 258 250 7
 2.- Torelló ........................... 4 3 1 259 258 7
 3.- Sta. Eugènia ................... 4 2 2 256 253 6
 4.- Tona ............................... 4 0 4 252 264 4

TERCERA CATALANA. GRUP 10A

Tona B, 70 - Guíxols, 46
CB Vic-UVic 3, 83 - Palafolls, 39

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Calella ...............................6 6 0 501 343 12
 2.- CB Vic-UVic 3 ................ 6 6 0 473 329 12
 3.- Guíxols ..............................8 3 5 531 541 11
 4.- Tona B ............................ 6 1 5 343 461 7
 5.- Palafolls ............................6 0 6 336 510 6

SOTS-25 A. GRUP 3A

Puig-reig, 58 - Esparreguera, 78
St. Pere,  54 - Vilatorrada, 65
St. Jordi, 75 - Roda, 63

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Pere..............................8 6 2 487 443 14
 2.- Vilatorrada .......................7 6 1 439 364 13
 3.- St. Jordi .............................8 5 3 555 518 13
 4.- Esparreguera ....................6 5 1 451 325 11
 5.- Roda ............................... 8 0 8 379 571 8
 6.- Puig-reig ...........................7 0 7 371 461 7

SOTS-25 B. GRUP 4A

St. Nicolau, 52 - Parets, 45
L’Ametlla, 58 - Manlleu, 61
Tona, 56 - Canovelles, 81

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- L’Ametlla ..........................8 5 3 467 387 13
 2.- Canovelles ........................7 5 2 488 344 12
 3.- St. Nicolau ........................6 6 0 435 257 12
 4.- Manlleu ......................... 8 4 4 498 510 12
 5.- Parets ................................7 2 5 365 452 9
 6.- Tona ............................... 8 0 8 336 639 8

SOTS-21 NIVELL A1. GRUP 1B

Caldes, 49 - Montgat, 52
Tona, 58 - Les Franqueses, 57

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Caldes ...............................8 6 2 522 361 14
 2.- Montgat ............................6 4 2 349 316 10
 3.- Minguella .........................6 3 3 298 292 9
 4.- Les Franqueses ................6 2 4 315 378 8
 5.- Tona ............................... 6 1 5 250 387 7

SOTS-21 NIVELL B. GRUP 3

St. Cugat, 37 - Teia, 60
CB Vic-UVic-Mas de St. Lleï, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Teia ...................................6 6 0 389 321 12
 2.- CB Vic-UVic  .................. 7 5 2 418 362 12
 3.- Gramenet..........................6 2 4 299 325 8
 4.- Mas de St. Lleï .................5 2 3 295 335 7
 5.- St. Cugat ...........................6 0 6 266 324 6

FEMENÍ PRIMERA CATALANA. 
GRUP 1A

Femení Osona, 51 - Fontajau, 36
Argentona-GEiEG Unigirona, ajornat

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Cassanenc .........................6 6 0 397 269 12
 2.- Femení Osona ............... 8 3 5 442 454 11
 3.- Argentona ........................4 3 1 217 194 7
 4.- Fontajau............................6 1 5 246 362 7
 5.- GEiEG Unigirona .............4 1 3 212 235 5

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 3B

Granollers 2, 38 - Vilassar de Dalt, 35
Mataró B, 74 - Premià, 60
Neus, 71 - Tona, 39

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Vilassar de Dalt ...............8 5 3 423 362 13
 2.- Granollers 2......................7 6 1 358 272 13
 3.- Neus ..................................8 4 4 399 411 12
 4.- Premià ..............................8 3 5 429 474 11
 5.- Mataró B ...........................7 3 4 367 381 10
 6.- Tona ............................... 8 2 6 411 487 10

FEMENÍ TERCERA CATALANA. 
GRUP 1B

Roda, 67 - Parets, 57
St. Celoni, 58 - Les Franqueses, 32
Manlleu, 50 - Canovelles, 65

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- St. Celoni ..........................8 6 2 471 388 14
 2.- Canovelles ........................7 5 2 361 316 12
 3.- Parets ................................6 4 2 324 307 10

 4.- Les Franqueses ................8 2 6 376 409 10
 5.- Roda ............................... 7 2 5 346 422 9
 6.- Manlleu ......................... 6 2 4 321 357 8

FEMENÍ SOTS 25. GRUP 4B

Femení Osona C, 52 - Canet, 49
Lliçà de Vall, 67 - Bufalà, 40
Gramenet, 64 - Montgat, 52

Equips ................................. PJ  PG  PP  PF  PC  Pt.
 1.- Gramenet..........................9 8 1 553 379 17
 2.- Canet ...............................10 5 5 525 523 15
 3.- Montgat ............................7 5 2 455 337 12
 4.- Femení Osona C ............ 7 3 4 347 398 10
 5.- Bufalà ................................8 1 7 335 557 9
 6.- Lliçà de Vall......................7 2 5 347 368 9

Futbol

QUARTA CATALANA. GRUP 3

Vic Riuprimer B - Sta. Eugènia B, ajornat
Santperenca, 3 - Riudeperes B, 1
Folgueroles, 3 - Torelló B, 2
Calldetenes, 4 - Voltregà B, 1
La Gleva, 1 - Cantonigròs, 4
Descansa: Corcó, Vinyoles

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFolgueroles ..............10 10 0 0 32 6 30
 2.- Santperenca .................9 6 1 2 20 13 19
 3.- Calldetenes ..................9 5 2 2 20 13 17
 4.- Cantonigròs ...............10 4 2 4 24 23 14
 5.- Voltregà B.....................9 3 4 2 21 18 13
 6.- Vinyoles ......................10 3 4 3 12 16 13
 7.- Torelló B .....................10 3 2 5 21 24 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.- Riudeperes B ................9 1 3 5 12 22 6
 12.- La Gleva ........................9 1 1 7 13 24 4

GRUP 4

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pTaradell B ...................9 7 0 2 32 19 21
 2.- Caldes Montbui C .......8 6 2 0 18 6 20
 3.- St. Miquel Balenyà ......7 5 1 1 20 7 16
 4.- Gurb B ...........................9 5 1 3 21 18 16
 5.- St. Julià B ......................8 4 1 3 17 14 13
 6.- Riudeperes ...................8 3 1 4 18 20 10
 7.- OAR Vic B.....................7 3 0 4 19 18 9
 8.- Ol. La Garriga B ...........7 2 1 4 12 13 7
 9.- Figaró ............................8 2 1 5 14 18 7
 10.- Collsuspina ..................8 2 0 6 12 25 6
 11.- Viladrau ........................9 1 0 8 11 36 3

GRUP 27

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pCornellà Terri ............8 7 1 0 30 4 22
 2.- Jov. St. Pere Màrtir......8 6 1 1 29 7 19
 3.- Les Preses B .................8 5 1 2 19 9 16
 4.- Osor ...............................9 4 3 2 26 19 15
 5.- Montagut .....................8 4 3 1 24 18 15
 6.- Castellfollit ..................9 4 2 3 21 12 14
 7.- Ripoll ......................... 8 4 1 3 27 17 13
 8.- La Canya .......................7 4 0 3 18 15 12
 9.- Serinyà ..........................6 2 2 2 15 8 8
 10.- Vall d’en Bas .................9 2 0 7 17 30 6
 11.- Palamós B .....................8 1 1 6 6 24 4
 12.- Maia ..............................9 1 1 7 8 38 4
 13.- Flaçà B...........................7 0 0 7 10 49 0

JUVENIL PREFERENT. GRUP 2

Vilassar Mar, 4 - Mollet, 0
Parets, 1 - Granollers, 0
Girona C - Figueres, ajornat
Banyoles, 0 - Quart , 4
Manresa, 3 - EF Gironès-Sàbat, 3
Olot, 5 - Palamós, 0
Fornells, 3 - St. Celoni, 0
Llagostera B, 3 - Vic Riuprimer, 2

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFornells.....................13 8 1 4 29 20 25
 2.- Parets ..........................13 7 3 3 20 11 24
 3.- Llagostera B ...............13 7 3 3 28 24 24
 4.- Olot .............................13 6 5 2 27 15 23
 5.- Vilassar Mar ...............13 7 2 4 21 14 23
 6.- Granollers...................13 6 3 4 29 15 21
 7.- Quart  ..........................13 6 3 4 24 18 21
 8.- Girona C .....................12 5 4 3 18 13 19
 9.- EF Gironès-Sàbat .......13 3 7 3 19 21 16
 10.- Manresa ......................13 3 6 4 18 19 15
 11.- Mollet .........................13 4 2 7 23 26 14
 12.- St. Celoni ....................12 3 5 4 18 21 14
 13.- qPalamós ....................12 4 2 6 22 33 14
 14.- qVic Riuprimer ....... 13 3 3 7 19 25 12
 15.- qFigueres ....................12 3 0 9 14 32 9
 16.- qBanyoles ...................13 2 1 10 11 33 7

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Cardedeu, 2 - Voltregà, 1
Caldes Montbui, 0 - Les Franqueses, 3
Llerona, 0 - Granollers C, 3

Parets B, 2 - Ol. La Garriga, 4
Torelló, 3 - Lliçà d’Amunt, 4
Vic Riuprimer B, 3 - FUE Vic, 3
Unif. Sta. Perpètua, 3 - Canovelles, 2
Descansa: Ol. Can Fatjo

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pGranollers C .............10 9 1 0 27 10 28
 2.- Les Franqueses ..........10 8 1 1 32 11 25
 3.- Parets B .......................10 6 0 4 42 19 18
 4.- Cardedeu ......................9 5 2 2 18 10 17
 5.- Caldes Montbui .........10 5 1 4 25 24 16
 6.- Unif. Sta. Perpètua......9 5 0 4 20 24 15
 7.- Vic Riuprimer B ...... 11 4 2 5 22 22 14
 8.- Voltregà ................... 10 4 2 4 20 22 14
 9.- Ol. La Garriga.............10 4 1 5 24 19 13
 10.- Torelló ....................... 9 4 1 4 23 19 13
 11.- Canovelles ....................9 3 1 5 16 20 10
 12.- qOl. Can Fatjo ..............8 3 1 4 16 21 10
 13.- qFUE Vic .................... 9 3 1 5 15 25 10
 14.- qLliçà d’Amunt ..........10 1 1 8 11 33 4
 15.- qLlerona .....................10 0 1 9 6 38 1

GRUP 13

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFUE Olot ....................9 8 1 0 32 10 25
 2.- Begur ..........................10 7 1 2 29 16 22
 3.- L’Escala .......................10 6 2 2 21 11 20
 4.- EF Bosc de Tosca .......10 6 2 2 25 16 20
 5.- Peralada ........................9 6 1 2 33 15 19
 6.- Roses ...........................11 4 4 3 18 14 16
 7.- Bisbalenc At. ..............10 4 3 3 28 23 15
 8.- Figueres C ....................9 4 1 4 14 17 13
 9.- Vall del Ter .............. 10 2 6 2 19 17 12
 10.- Banyoles At. ...............10 3 2 5 16 23 11
 11.- Les Preses ...................10 2 2 6 12 20 8
 12.- qEF Baix Ter .................8 2 1 5 16 22 7
 13.- qCelrà..........................10 2 1 7 15 36 7
 14.- qGironès-Sàbat B .......10 1 3 6 16 34 6
 15.- qPorqueres .................10 1 0 9 13 33 3

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 3

Les Preses B, 1 - Torelló B, 2
Olot At., 1 - Besalú, 0
EF Bosc de Tosca B, 3 - Vall d’en Bas, 0
Jov. St. Pere Màrtir, 5 - Banyoles B, 2
Santjoanen, 0 - Montagut, 4
Les Planes, 2 - EF Ripollès, 8
Vilablareix C, 1 - Vall del Ter B, 1
Descansa: La Canya

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pEF Ripollès ............. 10 9 0 1 36 13 27
 2.- Montagut .....................9 7 2 0 31 10 23
 3.- Torelló B .................... 9 7 2 0 28 7 23
 4.- La Canya .....................10 5 4 1 30 14 19
 5.- EF Bosc de Tosca B ....10 6 1 3 24 17 19
 6.- Olot At. .......................10 4 3 3 23 13 15
 7.- Santjoanen ...................8 4 2 2 20 18 14
 8.- Jov. St. Pere Màrtir......9 4 1 4 30 22 13
 9.- Banyoles B ..................10 4 0 6 18 22 12
 10.- Vilablareix C ................8 2 2 4 18 21 8
 11.- Besalú .........................11 2 2 7 25 30 8
 12.- Les Planes.....................9 2 2 5 18 30 8
 13.- Les Preses B .................9 2 0 7 13 22 6
 14.- Vall del Ter B ........... 10 1 3 6 12 36 6
 15.- Vall d’en Bas ...............10 0 0 10 7 58 0

GRUP 22

Roda, 2 - Voltregà B, 2
St. Vicenç, 5 - Pradenc, 2
Corcó, 0 - OAR Vic, 5
St. Julià, 3 - Tona B, 4
Manlleu B - St. Quirze Besora, ajornat
Riudeperes B, 6 - EF Ripollès, 2
Descansa: Centelles

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pRiudeperes B ...........10 9 0 1 73 20 27
 2.- OAR Vic ......................10 8 1 1 31 35 25
 3.- Centelles ....................10 7 1 2 37 16 22
 4.- Manlleu B .....................9 5 4 0 37 14 19
 5.- Roda ............................10 5 2 3 35 23 17
 6.- Voltregà B...................10 5 2 3 21 16 17
 7.- St. Quirze Besora .......10 5 1 4 27 21 16
 8.- Tona B .........................11 5 1 5 23 24 16
 9.- Corcó ...........................10 4 0 6 26 33 12
 10.- St. Vicenç ......................9 2 0 7 12 32 6
 11.- Pradenc .........................9 1 1 7 13 40 4
 12.- St. Julià .........................9 0 1 8 11 37 1
 13.- EF Ripollès ...................9 0 0 9 7 42 0

GRUP 23

Moià, 6 - OAR Vic B, 4
Torelló C, 2 - St. Julià, 4
Sta. Eugènia, 4 - Gurb, 1
Taradell, 0 - Osona Sud, 1
Seva, 10 - Riudeperes, 0
Tona, 6 - Centelles B, 0
Descansa: FUE Vic B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSta. Eugènia ...............9 8 1 0 36 12 25
 2.- St. Julià .........................9 7 2 0 43 8 23
 3.- Moià ............................10 7 0 3 39 20 21
 4.- Taradell ......................11 5 5 1 29 18 20
 5.- Seva .............................10 5 1 4 35 23 16
 6.- Tona ............................10 5 1 4 18 12 16
 7.- Gurb ..............................9 4 1 4 23 18 13
 8.- FUE Vic B ...................10 4 0 6 25 23 12
 9.- Osona Sud ....................9 4 0 5 14 23 12
 10.- Torelló C .......................9 3 1 5 20 24 10
 11.- OAR Vic B.....................9 3 0 6 23 37 9
 12.- Riudeperes ...................9 1 0 8 13 56 3
 13.- Centelles B .................10 0 0 10 9 53 0

CADET PREFERENT. GRUP 2

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pManlleu ................. 11 10 1 0 36 17 31
 2.- Parets ..........................11 8 1 2 29 14 25
 3.- Vilassar Mar ...............10 8 1 1 17 6 25
 4.- Girona B ......................10 8 0 2 37 7 24
 5.- EF Mataró ...................11 6 3 2 22 18 21
 6.- Quart ...........................11 6 1 4 32 18 19
 7.- Mollet .........................11 6 1 4 21 14 19
 8.- Vilassar Dalt ..............11 5 1 5 18 21 16
 9.- St. Gabriel C ...............11 5 0 6 23 17 15
 10.- Fornells .......................11 4 2 5 23 17 14
 11.- Granollers B ...............11 4 2 5 22 25 14
 12.- Sants ...........................11 3 1 7 15 22 10
 13.- qAqua Hotel ...............11 3 1 7 19 29 10
 14.- qTorelló ................... 11 2 1 8 18 29 7
 15.- qEF Gironès-Sàbat .....11 1 0 10 15 29 3
 16.- qPalamós ....................11 0 0 11 6 70 0

CADET PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Vilassar Mar C, 8 - Ripollet, 1
Caldes Montbui, 4 - Unif. Sta. Perpètua, 2
EF Sabadell, 3 - Mollentenca, 10
Parets B, 0 - Mercantil B, 1
Mollet C, 0 - Polinyà, 1
Vic Riuprimer B, 2 - Base Ripollet, 2
Sabadell Nord, 1 - Sabadell B, 3
Barberà And. - Cerdanyola Vallès C, ajornat

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pMercantil B ..............11 9 2 0 54 8 29
 2.- Mollentenca ...............11 8 2 1 56 19 26
 3.- Polinyà ........................10 7 2 1 28 10 23
 4.- Mollet C ......................11 7 1 3 35 17 22
 5.- Base Ripollet ..............11 6 1 4 35 22 19
 6.- Vilassar Mar C ...........10 6 1 3 25 14 19
 7.- Parets B .......................10 5 2 3 23 16 17
 8.- Cerdanyola Vallès C ....9 5 1 3 16 16 16
 9.- Sabadell Nord ..............9 4 1 4 19 16 13
 10.- Vic Riuprimer B ...... 11 4 1 6 21 19 13
 11.- Sabadell B ...................11 4 0 7 26 32 12
 12.- Barberà Andalucia ....10 3 1 6 16 25 10
 13.- Caldes Montbui .........11 2 1 8 12 49 7
 14.- qUnif. Sta. Perpètua .10 2 0 8 13 29 6
 15.- qEF Sabadell ..............10 2 0 8 17 57 6
 16.- qRipollet .....................11 1 0 10 8 55 3

GRUP 8

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOl. La Garriga ..........11 11 0 0 46 8 33
 2.- Vic Riuprimer ......... 11 9 2 0 45 10 29
 3.- Mercantil C ................11 8 2 1 24 13 26
 4.- Les Franqueses ..........11 5 5 1 32 17 20
 5.- FUE Vic .................... 11 5 3 3 27 14 18
 6.- St. Celoni ....................11 5 1 5 23 15 16
 7.- Ametlla Vallès ...........11 5 1 5 22 26 16
 8.- Parets C ......................11 5 0 6 26 28 15
 9.- Cardedeu ....................11 3 2 6 20 23 11
 10.- Mollet B ......................11 3 2 6 26 32 11
 11.- Granollers C ...............10 3 2 5 12 18 11
 12.- Vallès At. ....................11 3 2 6 13 25 11
 13.- Llerona .......................11 2 3 6 14 28 9
 14.- qTorelló B ................ 11 2 1 8 14 29 7
 15.- qLliçà de Vall .............10 2 1 7 11 30 7
 16.- qManlleu B .............. 11 2 1 8 7 46 7

GRUP 17

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles .....................9 9 0 0 37 6 27
 2.- Peralada ......................10 8 2 0 44 10 26
 3.- Figueres ......................10 7 3 0 44 5 24
 4.- Bisbalenc ......................9 7 1 1 34 7 22
 5.- FUE Olot B .................10 5 1 4 27 13 16
 6.- EF Ripollès............... 10 4 3 3 23 19 15
 7.- L’Escala .......................10 4 2 4 18 14 14
 8.- EF Bosc de Tosca .......10 4 2 4 19 20 14
 9.- Llagostera B ...............10 4 1 5 22 15 13
 10.- Begur ..........................11 4 1 6 20 31 13
 11.- Porqueres ...................11 3 3 5 11 21 12
 12.- Esplais ...........................9 1 2 6 21 31 5
 13.- qEF Baix Ter ...............10 1 2 7 13 32 5
 14.- qSt. Gregori ................10 1 1 8 14 44 4
 15.- qSta. Eugènia ...............9 0 0 9 11 90 0

CADET SEGONA DIVISIÓ. GRUP 4

St. Roc Olot, 7 - Ter-Brugent, 0
Banyoles At. - Vall del Ter, ajornat
EF Bosc de Tosca B, 4 - Les Preses, 3
La Canya, 2 - Besalú, 0
EF Gironès-Sàbat C, 5 - Porqueres B, 1
Vall d’en Bas, 3 - Cornellà Terri, 2
St. Gregori C - Jov. St. Pere Màrtir, ajornat
Descansa: Torelló D

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pBanyoles At. ...............9 9 0 0 61 2 27
 2.- La Canya .......................9 9 0 0 45 6 27

 3.- Vall del Ter ................ 8 8 0 0 50 4 24
 4.- St. Roc Olot ..................9 7 0 2 47 11 21
 5.- Besalú .........................11 7 0 4 40 15 21
 6.- EF Gironès-Sàbat C ...10 6 0 4 29 19 18
 7.- EF Bosc de Tosca B ....10 5 0 5 35 34 15
 8.- Ter-Brugent .................8 4 1 3 26 23 13
 9.- Les Preses ...................10 4 0 6 26 26 12
 10.- Vall d’en Bas .................9 4 0 5 16 19 12
 11.- Torelló D .................. 10 4 0 6 25 32 12
 12.- Porqueres B ................11 3 1 7 15 37 10
 13.- Jov. St. Pere Màrtir......9 0 0 9 16 66 0
 14.- Cornellà Terri ............10 0 0 10 7 74 0
 15.- St. Gregori C ................9 0 0 9 4 74 0

GRUP 24

OAR Vic B, 2 - Riudeperes, 2
Centelles B, 0 - Torelló C, 3
Moià B, 3 - St. Vicenç, 4
Manlleu C, 4 - EF Ripollès B, 5
Voltregà, 1 - FUE Vic B, 0
Descansa: Gurb

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVoltregà ....................10 10 0 0 39 5 30
 2.- Riudeperes .................10 7 2 1 48 12 23
 3.- FUE Vic B ...................10 7 1 2 23 8 22
 4.- EF Ripollès B ................9 5 1 3 26 23 16
 5.- Torelló C .....................10 5 0 5 18 20 15
 6.- OAR Vic B...................10 4 2 4 16 17 14
 7.- St. Vicenç ......................9 3 2 4 16 33 11
 8.- Manlleu C...................10 3 1 6 25 31 10
 9.- Moià B.........................10 2 1 7 19 36 7
 10.- Gurb ............................10 1 3 6 12 32 6
 11.- Centelles B .................10 0 1 9 13 38 1

GRUP 25

Folgueroles - Moià, ajornat
Avinyó, 1 - Riudeperes B, 2
Tona, 5 - Sta. Eugènia, 2
Seva, 4 - Taradell, 4
St. Julià, 2 - Vic Riuprimer C, 2
OAR Vic, 6 - Centelles, 1
Descansa: FUE Vic C

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pOAR Vic ....................11 10 0 1 58 6 30
 2.- FUE Vic C .....................9 9 0 0 40 9 27
 3.- Centelles ....................10 8 0 2 49 12 24
 4.- Sta. Eugènia ...............10 5 0 5 31 49 15
 5.- Tona ..............................9 4 2 3 30 19 14
 6.- Riudeperes B ................9 4 1 4 18 20 13
 7.- Avinyó...........................9 4 0 5 16 27 12
 8.- Vic Riuprimer C ........10 3 2 5 22 24 11
 9.- Moià ............................10 3 0 7 23 43 9
 10.- Taradell ........................9 2 2 5 14 27 8
 11.- Seva ...............................9 2 1 6 24 40 7
 12.- St. Julià .........................9 1 2 6 22 31 5
 13.- Folgueroles ..................8 1 0 7 11 51 3

GRUP 36

Cardedeu C, 3 - Lliçà d’Amunt B, 3
Vallès At. B, 0 - Centelles C, 2
Bellavista Milan, 3 - Ol. La Garriga B, 5
Llinars B, 2 - Canovelles B, 2
Sta. Eulàlia Ronçana, 8 - Ametlla Vallès B, 0
Descansa: Granollers B

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pSta. Eulàlia Ronçana .9 9 0 0 48 5 27
 2.- Granollers B ...............10 7 1 2 41 11 22
 3.- Centelles C............... 10 7 1 2 23 13 22
 4.- Ol. La Garriga B ...........9 6 1 2 32 15 19
 5.- Lliçà d’Amunt B ...........8 5 1 2 23 11 16
 6.- Bellavista Milan ........10 5 1 4 31 25 16
 7.- Vallès At. B ...................9 4 0 5 24 29 12
 8.- Cardedeu C ..................9 2 1 6 20 30 7
 9.- Ametlla Vallès B ........10 1 1 8 8 52 4
 10.- Llinars B .......................8 0 2 6 5 28 2
 11.- Canovelles B ..............10 0 1 9 9 45 1

INFANTIL PREFERENT. GRUP 2

Aqua Hotel, 3 - Vilassar Mar, 3
Vic Riuprimer, 3 - EF Mataró, 1
Parets, 2 - FUE Olot, 2
Granollers, 2 - Mollet, 1
Quart, 5 - Girona B, 0
Palamós, 2 - Tiana, 1
EF Gironès-Sàbat, 1 - Les Franqueses, 2
St. Gabriel B, 2 - Blanes, 1

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pVic Riuprimer ....... 11 11 0 0 46 4 33
 2.- Granollers...................10 8 1 1 30 8 25
 3.- EF Mataró ...................11 8 0 3 29 12 24
 4.- Parets ..........................11 6 3 2 21 10 21
 5.- FUE Olot .....................11 6 2 3 35 25 20
 6.- Aqua Hotel .................11 5 3 3 49 18 18
 7.- Quart ...........................11 6 0 5 32 18 18
 8.- Mollet .........................11 4 3 4 18 15 15
 9.- Vilassar Mar ...............11 4 3 4 15 13 15
 10.- EF Gironès-Sàbat .......11 4 0 7 15 16 12
 11.- Girona B ......................11 3 2 6 23 27 11
 12.- Blanes .........................11 3 2 6 12 19 11
 13.- qSt. Gabriel B .............10 3 0 7 13 31 9
 14.- qLes Franqueses ........11 2 2 7 11 36 8
 15.- qTiana .........................11 1 2 8 13 31 5
 16.- qPalamós ....................11 1 1 9 3 82 4

GRUP 3

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

Equips ............................. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pt.
 1.- pFIF Lleida .................11 8 2 1 21 4 26
 2.- Sabadell ......................11 6 3 2 33 15 21
 3.- Igualada ......................11 7 0 4 21 13 21
 4.- Cerdanyola Vallès .....11 7 0 4 19 13 21
 5.- Joanenc .......................11 6 2 3 17 11 20
 6.- Gim. Manresa B .........11 6 1 4 20 16 19



ESPORTSNOU9EL Dilluns, 31 de maig de 202130 Resultats i classificacions

	 7.-	Vic	Riuprimer	B	...... 11	 5	 3	 3	 23	 17	 18
	 8.-	B.	Jabac	Terrassa	B	....11	 5	 2	 4	 22	 17	 17
	 9.-	Mercantil	B	................11	 4	 3	 4	 17	 13	 15
	10.-	Terrassa	......................11	 3	 5	 3	 21	 17	 14
	11.-	Bordeta	Lleida	...........11	 4	 1	 6	 14	 17	 13
	12.-	Mollerussa	.................11	 3	 2	 6	 12	 31	 11
	13.-	qJúpiter.......................10	 2	 4	 4	 8	 14	 10
	14.-	qLleida	Esp.	................11	 2	 1	 8	 10	 25	 7
	15.-	qNat.	Terrassa	............10	 1	 3	 6	 11	 18	 6
	16.-	qRapitenca	.................11	 1	 2	 8	 8	 36	 5

INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 7

Base	Ripollet,	0	-	Vilanova	Vallès,	3
Manlleu	B,	3	-	Can	Rull	Romulo,	1
Ol.	La	Garriga,	2	-	Vic	Riuprimer	C,	2
Sabadell	B,	3	-	Molletenca,	0
Mollet	C,	5	-	Martorelles,	1
Polinyà,	2	-	Lliçà	de	Vall,	0
Vilassar	Dalt	B,	4	-	Cerdanyola	Vallès	B,	1
Base	Montcada,	9	-	Ripollet,	0

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMollet	C	...................10	 9	 0	 1	 27	 7	 27
	 2.-	Sabadell	B	...................11	 8	 2	 1	 35	 7	 26
	 3.-	Base	Montcada	..........11	 8	 2	 1	 33	 8	 26
	 4.-	Vilassar	Dalt	B	...........11	 8	 0	 3	 32	 14	 24
	 5.-	Manlleu	B	................ 11	 6	 2	 3	 28	 14	 20
	 6.-	Molletenca	.................10	 6	 1	 3	 22	 19	 19
	 7.-	Cerdanyola	Vallès	B	..10	 5	 3	 2	 23	 17	 18
	 8.-	Can	Rull	Romulo	.......11	 5	 1	 5	 37	 23	 16
	 9.-	Polinyà	........................10	 4	 1	 5	 27	 28	 13
	10.-	Ripollet	.......................11	 4	 0	 7	 23	 37	 12
	11.-	Martorelles	................11	 3	 2	 6	 17	 35	 11
	12.-	Vilanova	Vallès	..........11	 3	 1	 7	 12	 25	 10
	13.-	qLliçà	de	Vall	.............11	 3	 0	 8	 13	 26	 9
	14.-	qBase	Ripollet	............11	 3	 0	 8	 13	 32	 9
	15.-	qOl.	La	Garriga	..........11	 2	 1	 8	 13	 42	 7
	16.-	qVic	Riuprimer	C	.... 11	 0	 2	 9	 13	 34	 2

GRUP 8

Cardedeu,	4	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	2
FUE	Vic,	3	-	Les	Franqueses	B,	0
Lliçà	d’Amunt,	0	-	Vallès	At.,	8
Torelló,	2	-	OAR	Vic,	0
Mollet	B,	0	-	Granollers	B,	4
St.	Celoni,	6	-	Manlleu,	0
Canovelles,	3	-	Parets	B,	0
Descansa:	Vic	Riuprimer	D

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSt.	Celoni	..................10	 10	 0	 0	 46	 9	 30
	 2.-	Vallès	At.	....................10	 7	 1	 2	 35	 10	 22
	 3.-	FUE	Vic	.................... 10	 7	 1	 2	 28	 11	 22
	 4.-	Granollers	B	...............10	 6	 3	 1	 25	 8	 21
	 5.-	Cardedeu	....................10	 6	 1	 3	 34	 14	 19
	 6.-	Vic	Riuprimer	D	........ 9	 6	 1	 2	 16	 16	 19
	 7.-	Torelló	..................... 10	 4	 2	 4	 21	 14	 14
	 8.-	Mollet	B	......................10	 4	 2	 4	 21	 20	 14
	 9.-	Unif.	Sta.	Perpètua....10	 4	 2	 4	 16	 16	 14
	10.-	Canovelles	..................11	 3	 2	 6	 17	 35	 11
	11.-	OAR	Vic	................... 10	 3	 1	 6	 15	 31	 10
	12.-	qManlleu	................. 10	 2	 2	 6	 18	 33	 8
	13.-	qLes	Franqueses	B	.......9	 2	 0	 7	 11	 30	 6
	14.-	qParets	B.....................11	 1	 0	 10	 13	 35	 3
	15.-	qLliçà	d’Amunt	............8	 0	 0	 8	 9	 43	 0

GRUP 18

Quart	B,	3	-	Girona	C,	2
Begur,	3	-	Figueres	B,	4
FUE	Olot	B,	3	-	Bisbalenc,	3
Banyoles,	2	-	Esplais,	1
EF	Ripollès,	2	-	L’Escala,	1
Porqueres,	0	-	EF	Baix	Ter,	7
EF	Bosc	de	Tosca,	3	-	Aro,	1
Llagostera	B,	1	-	Peralada,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pEF	Baix	Ter	...............11	 9	 2	 0	 53	 8	 29
	 2.-	Banyoles	.....................10	 8	 2	 0	 32	 4	 26
	 3.-	Begur	..........................11	 8	 1	 2	 42	 23	 25
	 4.-	Figueres	B	..................10	 6	 2	 2	 25	 22	 20
	 5.-	EF	Bosc	de	Tosca	.......10	 6	 0	 4	 20	 22	 18
	 6.-	Aro	..............................11	 5	 2	 4	 21	 18	 17
	 7.-	Bisbalenc	....................11	 3	 6	 2	 23	 24	 15
	 8.-	Llagostera	B	...............10	 4	 2	 4	 27	 22	 14
	 9.-	Esplais	.........................10	 4	 1	 5	 18	 21	 13
	10.-	Girona	C	.....................11	 3	 2	 6	 21	 22	 11
	11.-	Peralada	........................9	 3	 2	 4	 18	 21	 11
	12.-	Quart	B	.......................11	 3	 2	 6	 21	 33	 11
	13.-	qEF	Ripollès	............. 10	 3	 0	 7	 8	 31	 9
	14.-	qFUE	Olot	B	...............10	 2	 2	 6	 16	 28	 8
	15.-	qPorqueres	.................11	 2	 1	 8	 16	 38	 7
	16.-	qL’Escala	.....................10	 0	 1	 9	 10	 34	 1

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 9

Besalú,	0	-	Vall	d’en	Bas,	1
Les	Preses	B,	2	-	Vall	del	Ter,	5
Santjoanen,	2	-	Banyoles	At.,	11
EF	Bosc	de	Tosca	B,	2	-	FUE	Olot	C,	4
La	Canya,	5	-	Torelló	D,	1
Jov.	St.	Pere	Màrtir,	1	-	EF	Ripollès	C,	2
Descansa:	St.	Roc	Olot

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVall	del	Ter	............ 10	 10	 0	 0	 51	 10	 30
	 2.-	FUE	Olot	C	.................10	 9	 0	 1	 44	 15	 27
	 3.-	Banyoles	At.	.................8	 8	 0	 0	 60	 6	 24
	 4.-	Vall	d’en	Bas	...............10	 7	 0	 3	 28	 11	 21
	 5.-	La	Canya	.....................11	 6	 1	 4	 33	 35	 19
	 6.-	Besalú	.........................10	 5	 1	 4	 35	 19	 16
	 7.-	EF	Ripollès	C	........... 10	 4	 1	 5	 15	 39	 13
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	....10	 3	 1	 6	 23	 38	 10
	 9.-	Les	Preses	B	...............10	 2	 2	 6	 18	 28	 8
	10.-	Santjoanen	.................10	 2	 1	 7	 37	 57	 7
	11.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir....10	 2	 0	 8	 22	 34	 6
	12.-	Torelló	D	.................... 9	 1	 0	 8	 9	 57	 3
	13.-	St.	Roc	Olot	..................8	 0	 1	 7	 11	 37	 1

GRUP 30

Fruitosenc	C,	3	-	FUE	Vic	B,	1
Avinyó,	0	-	Taradell,	1
OAR	Vic	B,	14	-	Sta.	Eugènia	B,	2
Moià,	9	-	Joanenc	D,	0

Gurb,	0	-	Riudeperes	B,	5
Manlleu,	12	-	Centelles	B,	0
Descansa:	Torelló	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pRiudeperes	B	...........11	 11	 0	 0	 120	 4	 33
	 2.-	Moià	............................10	 8	 1	 1	 52	 14	 25
	 3.-	Fruitosenc	C	.................9	 7	 1	 1	 50	 6	 22
	 4.-	Manlleu	........................9	 6	 1	 2	 50	 18	 19
	 5.-	OAR	Vic	B...................10	 5	 2	 3	 38	 20	 17
	 6.-	Gurb	..............................9	 5	 1	 3	 32	 19	 16
	 7.-	Taradell	......................10	 5	 1	 4	 37	 34	 16
	 8.-	FUE	Vic	B	.....................9	 5	 0	 4	 27	 22	 15
	 9.-	Sta.	Eugènia	B	............10	 2	 1	 7	 20	 76	 7
	10.-	Centelles	B	.................10	 2	 0	 8	 19	 61	 6
	11.-	Torelló	C	.....................10	 2	 0	 8	 19	 65	 6
	12.-	Avinyó.........................10	 1	 0	 9	 7	 57	 3
	13.-	Joanenc	D	...................11	 1	 0	 10	 11	 86	 3

GRUP 31

Tona,	1	-	Corcó,	0
EF	Ripollès	B,	0	-	Voltregà,	13
Riudeperes	C	-	Pradenc,	ajornat
Les	Preses	-	Taradell	B,	ajornat
FUE	Vic	C,	0	-	Torelló	B,	3
Sta.	Eugènia,	2	-	EF	Bosc	de	Tosca	C,	3
Descansa:	Centelles

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVoltregà	......................9	 8	 0	 1	 51	 13	 24
	 2.-	Centelles	......................9	 6	 1	 2	 30	 12	 19
	 3.-	EF	Bosc	de	Tosca	C	......9	 5	 4	 0	 29	 13	 19
	 4.-	Corcó	.............................8	 5	 2	 1	 37	 12	 17
	 5.-	Tona	..............................7	 5	 0	 2	 46	 8	 15
	 6.-	Riudeperes	C	...............8	 4	 2	 2	 27	 16	 14
	 7.-	Pradenc	.........................9	 4	 2	 3	 21	 23	 14
	 8.-	Torelló	B	.......................8	 4	 0	 4	 22	 11	 12
	 9.-	Taradell	B	.....................8	 3	 1	 4	 13	 16	 10
	10.-	Les	Preses	.....................7	 2	 0	 5	 10	 39	 6
	11.-	FUE	Vic	C	.....................8	 1	 0	 7	 10	 33	 3
	12.-	Sta.	Eugènia	.................8	 0	 0	 8	 10	 49	 0
	13.-	EF	Ripollès	B	................8	 0	 0	 8	 2	 63	 0

ALEVÍ PREFERENT. GRUP 2

St.	Cugat	B,	6	-	Aqua	Hotel,	2
Barcelona	B,	10	-	Damm,	0
Sabadell,	3	-	EF	Mataró,	0
Mollet,	7	-	Badalona,	4
Europa,	5	-	St.	Andreu,	2
Mercantil,	7	-	Vic	Riuprimer,	1
Cornellà,	2	-	Espanyol,	3
Via	Olímpica,	1	-	Gim.	Manresa,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Barcelona	B	................11	 11	 0	 0	 77	 6	 33
	 2.-	Mercantil	....................11	 9	 0	 2	 58	 26	 27
	 3.-	Cornellà	......................11	 9	 0	 2	 45	 14	 27
	 4.-	Espanyol	.....................10	 8	 1	 1	 38	 15	 25
	 5.-	Gim.	Manresa	............11	 7	 2	 2	 36	 24	 23
	 6.-	Damm	.........................10	 7	 1	 2	 40	 22	 22
	 7.-	EF	Mataró	...................11	 5	 1	 5	 30	 28	 16
	 8.-	Europa	........................11	 3	 3	 5	 20	 36	 12
	 9.-	St.	Cugat	B	..................11	 3	 2	 6	 40	 39	 11
	10.-	St.	Andreu	..................11	 3	 2	 6	 22	 33	 11
	11.-	Via	Olímpica	..............11	 3	 1	 7	 11	 40	 10
	12.-	Aqua	Hotel	.................11	 2	 2	 7	 26	 58	 8
	13.-	Sabadell	......................10	 2	 1	 7	 19	 41	 7
	14.-	qBadalona	...................11	 2	 1	 8	 26	 50	 7
	15.-	qMollet	.......................10	 1	 2	 7	 19	 44	 5
	16.-	qVic	Riuprimer	....... 11	 1	 1	 9	 21	 52	 4

GRUP 6

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Quart	...........................11	 9	 0	 2	 60	 17	 27
	 2.-	Figueres	......................11	 9	 0	 2	 49	 23	 27
	 3.-	Llagostera	B	...............11	 8	 1	 2	 52	 22	 25
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	.......11	 8	 1	 2	 43	 16	 25
	 5.-	Porqueres	...................10	 8	 0	 2	 49	 17	 24
	 6.-	Bisbalenc	At.	..............11	 7	 2	 2	 53	 37	 23
	 7.-	FUE	Olot	.....................11	 5	 2	 4	 43	 40	 17
	 8.-	Girona	B	......................11	 5	 1	 5	 36	 30	 16
	 9.-	Vic	Riuprimer	B	...... 11	 5	 1	 5	 38	 38	 16
	10.-	Banyoles	.....................10	 4	 1	 5	 25	 29	 13
	11.-	EF	Baix	Ter	.................11	 2	 2	 7	 17	 45	 8
	12.-	Cassà	...........................11	 2	 1	 8	 34	 53	 7
	13.-	Peralada	......................10	 2	 1	 7	 22	 48	 7
	14.-	qSt.	Celoni	B	..............10	 2	 0	 8	 25	 43	 6
	15.-	qRoses	...........................9	 1	 1	 7	 19	 57	 4
	16.-	qEF	Ripollès	............. 11	 1	 0	 10	 21	 71	 3

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ.  
GRUP 4

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pEF	Mataró	B	.............11	 8	 3	 0	 40	 15	 27
	 2.-	Vilassar	Dalt	..............11	 7	 3	 1	 46	 26	 24
	 3.-	Martinenc	..................11	 7	 2	 2	 50	 32	 23
	 4.-	Vilassar	Mar	...............11	 6	 2	 3	 32	 24	 20
	 5.-	St.	Cugat	E	..................11	 6	 1	 4	 32	 22	 19
	 6.-	Santvicentí	.................11	 6	 1	 4	 37	 29	 19
	 7.-	Premier	Barcelona	C	.11	 4	 5	 2	 48	 30	 17
	 8.-	Grama	B	......................10	 4	 5	 1	 32	 22	 17
	 9.-	St.	Gabriel	B	...............10	 3	 3	 4	 23	 25	 12
	10.-	Parets	B	.......................11	 3	 2	 6	 27	 33	 11
	11.-	Vic	Riuprimer	D	...... 11	 3	 2	 6	 22	 29	 11
	12.-	Alella	...........................11	 3	 1	 7	 30	 37	 10
	13.-	Badalona	B	.................10	 3	 1	 6	 22	 37	 10
	14.-	qMercantil	B	................9	 2	 3	 4	 18	 29	 9
	15.-	qMollet	B	....................10	 2	 0	 8	 18	 43	 6
	16.-	qArgentona	................11	 1	 0	 10	 11	 55	 3

GRUP 5

Unif.	Sta.	Perpètua,	1	-	Cardedeu,	2
Mercantil	C,	2	-	Les	Franqueses,	6
Base	Montcada,	4	-	Base	Jabac	Terrassa,	2
Granollers,	3	-	St.	Cugat	C,	5
Mollet	C,	4	-	Manlleu,	3
Vic	Riuprimer	C,	3	-	Cerdanyola	V.,	4
Vallès	At.,	7	-	Vilassar	Dalt	B,	1
Manresa	C,	0	-	Parets,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pParets	........................11	 10	 1	 0	 61	 11	 31
	 2.-	Cardedeu	....................11	 8	 3	 0	 42	 22	 27
	 3.-	Les	Franqueses	..........11	 6	 3	 2	 30	 23	 21
	 4.-	Granollers...................11	 6	 1	 4	 55	 40	 19
	 5.-	Cerdanyola	V.	.............11	 5	 3	 3	 41	 39	 18
	 6.-	St.	Cugat	C	.................11	 5	 2	 4	 41	 30	 17
	 7.-	Base	Montcada	..........11	 5	 2	 4	 35	 35	 17
	 8.-	Base	Jabac	Terrassa	...11	 5	 2	 4	 31	 31	 17
	 9.-	Manlleu	................... 11	 5	 1	 5	 29	 26	 16
	10.-	Mercantil	C	................10	 4	 2	 4	 28	 31	 14
	11.-	Manresa	C	..................11	 2	 4	 5	 16	 20	 10
	12.-	Mollet	C	......................11	 3	 1	 7	 25	 44	 10
	13.-	Vallès	At.	....................11	 3	 0	 8	 28	 43	 9
	14.-	qUnif.	Sta.	Perpètua	.11	 2	 2	 7	 18	 40	 8
	15.-	qVic	Riuprimer	C	.... 10	 2	 1	 7	 19	 40	 7
	16.-	qVilassar	Dalt	B	.........11	 2	 0	 9	 25	 49	 6

GRUP 11

Figueres	D,	9	-	Ter	Brugent,	1
Banyoles	At.,	3	-	Banyoles	B,	2
Vall	d’en	Bas,	9	-	Gironès-Sàbat	B,	2
Llançà	B,	0	-	EF	Bosc	de	Tosca	B,	6
Farners,	4	-	FUE	Olot	C,	3
Manlleu	B,	1	-	Les	Preses,	5
PU	Figueres,	3	-	Bescanó,	6
Vall	del	Ter,	3	-	Comacros,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pComacros..................11	 9	 0	 2	 49	 30	 27
	 2.-	Les	Preses	...................10	 8	 1	 1	 53	 17	 25
	 3.-	Banyoles	At.	...............10	 8	 1	 1	 54	 19	 25
	 4.-	Manlleu	B	................ 10	 7	 1	 2	 43	 26	 22
	 5.-	FUE	Olot	C	.................11	 6	 1	 4	 45	 36	 19
	 6.-	Banyoles	B	....................9	 5	 3	 1	 44	 17	 18
	 7.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	......9	 6	 0	 3	 50	 25	 18
	 8.-	Figueres	D	..................11	 5	 2	 4	 51	 36	 17
	 9.-	Bescanó	.......................11	 5	 1	 5	 48	 42	 16
	10.-	Vall	d’en	Bas	...............11	 5	 1	 5	 36	 38	 16
	11.-	Vall	del	Ter	.............. 11	 3	 2	 6	 35	 34	 11
	12.-	Ter	Brugent	................10	 3	 2	 5	 29	 39	 11
	13.-	Farners	........................11	 3	 1	 7	 27	 45	 10
	14.-	qLlançà	B	....................11	 2	 0	 9	 16	 48	 6
	15.-	qGironès-Sàbat	B	.........9	 0	 0	 9	 16	 64	 0
	16.-	qPU	Figueres	.............11	 0	 0	 11	 7	 87	 0

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ.  
GRUP 8

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pGim.	Manresa	E	.......10	 10	 0	 0	 81	 16	 30
	 2.-	FUE	Vic	.................... 10	 9	 1	 0	 68	 21	 28
	 3.-	Callús	..........................10	 9	 0	 1	 48	 11	 27
	 4.-	Tona	......................... 10	 7	 1	 2	 45	 24	 22
	 5.-	Manresa	D	..................11	 6	 2	 3	 45	 39	 20
	 6.-	Torelló	..................... 10	 6	 0	 4	 35	 30	 18
	 7.-	OAR	Vic	................... 10	 5	 2	 3	 48	 40	 17
	 8.-	Berga	B	........................10	 5	 0	 5	 33	 32	 15
	 9.-	Cardona	......................10	 4	 1	 5	 30	 33	 13
	10.-	Puigreig	......................11	 4	 0	 7	 31	 54	 12
	11.-	Solsona	B	....................10	 2	 2	 6	 21	 37	 8
	12.-	Manlleu	D	................ 11	 2	 0	 9	 15	 62	 6
	13.-	qRiudeperes	............ 10	 1	 2	 7	 41	 61	 5
	14.-	qArtés	.........................10	 1	 1	 8	 17	 46	 4
	15.-	qJoanenc	B..................11	 0	 0	 11	 19	 71	 0

GRUP 9

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pOAR	Vic	B	.............. 10	 10	 0	 0	 74	 8	 30
	 2.-	Granollers	C	...............10	 9	 0	 1	 63	 17	 27
	 3.-	Vilanova	V.	...................9	 7	 0	 2	 54	 19	 21
	 4.-	Ametlla	Vallès	...........10	 6	 1	 3	 45	 27	 19
	 5.-	Pla	d’en	Boet	..............10	 6	 1	 3	 45	 40	 19
	 6.-	Les	Franqueses	C	.......11	 6	 1	 4	 33	 28	 19
	 7.-	Vic	Riuprimer	E	...... 10	 6	 0	 4	 26	 33	 18
	 8.-	Llerona	.........................9	 5	 2	 2	 51	 29	 17
	 9.-	Vallès	At.	B	.................11	 4	 2	 5	 36	 26	 14
	10.-	Manlleu	C	................ 11	 3	 3	 5	 27	 36	 12
	11.-	Cardedeu	....................10	 3	 0	 7	 28	 35	 9
	12.-	Bellavista	Milan	........10	 3	 0	 7	 25	 48	 9
	13.-	qSt.	Feliu	Codines	.....10	 2	 0	 8	 20	 60	 6
	14.-	qPonent	......................10	 1	 0	 9	 15	 76	 3
	15.-	qCanovelles	B	............11	 0	 0	 11	 19	 79	 0

GRUP 10

Unif.	Sta.	Perpètua,	1	-	OAR	Vic	C,	3
Granollers	B,	3	-	Les	Franqueses	B,	1
Molletenca,	6	-	Sabadell	G,	0
Mercantil	G,	2	-	Mollet	D,	7
Montmeló,	5	-	Lliçà	d’Amunt,	4
Vilassar	Dalt	C,	1	-	Parets	C,	11
Llerona	B,	0	-	EF	Mataró	D,	10
Vilassar	Mar	E,	8	-	Canovelles,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pParets	C	....................11	 10	 1	 0	 72	 23	 31
	 2.-	Vilassar	Mar	E	...........11	 10	 0	 1	 74	 27	 30
	 3.-	EF	Mataró	D	...............11	 7	 2	 2	 53	 33	 23

	 4.-	Canovelles	..................11	 7	 2	 2	 53	 33	 23
	 5.-	Granollers	B	...............11	 7	 1	 3	 55	 37	 22
	 6.-	Molletenca	.................11	 7	 0	 4	 56	 20	 21
	 7.-	Mollet	D	.....................11	 5	 3	 3	 45	 38	 18
	 8.-	Mercantil	G	................11	 5	 3	 3	 42	 42	 18
	 9.-	Les	Franqueses	B	.......11	 5	 1	 5	 50	 32	 16
	10.-	OAR	Vic	C	................ 11	 4	 4	 3	 45	 34	 16
	11.-	Montmeló	..................10	 4	 1	 5	 36	 35	 13
	12.-	Vilassar	Dalt	C	...........10	 2	 1	 7	 27	 52	 7
	13.-	Unif.	Sta.	Perpètua....11	 2	 0	 9	 30	 51	 6
	14.-	qLliçà	d’Amunt	..........11	 1	 2	 8	 29	 63	 5
	15.-	qSabadell	G	................11	 0	 1	 10	 20	 58	 1
	16.-	qLlerona	B	..................11	 0	 0	 11	 10	 119	 0

GRUP 33

Banyoles	At.	D,	2	-	Vall	del	Ter,	1
Bescanó	C,	14	-	St.	Gregori	E,	5
Bisbalenc	D,	7	-	Bell	Lloc	D,	6
St.	Roc	Olot	B,	1	-	Porqueres	C,	11
Banyoles	D,	2	-	FUE	Olot	F,	7
Jov.	St.	Pere	Màrtir,	12	-	Sarrià	Ter	C,	2
Descansa:	Besalú

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pBesalú	.......................10	 10	 0	 0	 98	 14	 30
	 2.-	FUE	Olot	F	.................10	 9	 0	 1	 77	 16	 27
	 3.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir....10	 8	 1	 1	 77	 25	 25
	 4.-	Porqueres	C................10	 6	 1	 3	 58	 35	 19
	 5.-	Bisbalenc	D	................11	 6	 1	 4	 53	 53	 19
	 6.-	Banyoles	At.	D	...........10	 3	 3	 4	 33	 42	 12
	 7.-	St.	Roc	Olot	B	.............10	 4	 0	 6	 39	 62	 12
	 8.-	Banyoles	D	.................10	 2	 4	 4	 33	 45	 10
	 9.-	Bell	Lloc	D	..................10	 3	 0	 7	 36	 64	 9
	10.-	Bescanó	C	...................11	 3	 0	 8	 39	 79	 9
	11.-	qSt.	Gregori	E	.............10	 2	 2	 6	 27	 73	 8
	12.-	qVall	del	Ter	............ 10	 2	 1	 7	 19	 35	 7
	13.-	qSarrià	Ter	C	..............10	 1	 1	 8	 21	 67	 4

GRUP 34

Banyoles	At.	C,	8	-	Vall	del	Ter	B,	1
Les	Preses,	1	-	EF	Bosc	de	Tosca	D,	6
FUE	Olot,	5	-	Porqueres	B,	2
Torelló	B,	11	-	La	Canya,	1
EF	Ripollès	B,	4	-	Montagut,	5
Banyoles	C,	7	-	Ter	Brugent	B,	2
Descansa:	Jov.	St.	Pere	Màrtir,	Besalú	B

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pTorelló	B	.................. 9	 8	 1	 0	 87	 17	 25
	 2.-	Jov.	St.	Pere	Màrtir......8	 8	 0	 0	 72	 17	 24
	 3.-	Banyoles	C	....................9	 7	 0	 2	 49	 35	 21
	 4.-	FUE	Olot	.......................8	 6	 1	 1	 63	 23	 19
	 5.-	Porqueres	B	..................9	 6	 1	 2	 49	 25	 19
	 6.-	Banyoles	At.	C	...........10	 6	 1	 3	 61	 43	 19
	 7.-	Montagut	.....................9	 6	 0	 3	 51	 39	 18
	 8.-	EF	Bosc	de	Tosca	D	....10	 5	 1	 4	 45	 47	 16
	 9.-	EF	Ripollès	B	............. 9	 2	 1	 6	 39	 50	 7
	10.-	Vall	del	Ter	B	............. 9	 2	 1	 6	 29	 42	 7
	11.-	Ter	Brugent	B	............10	 2	 0	 8	 16	 60	 6
	12.-	qBesalú	B	....................10	 1	 2	 7	 32	 68	 5
	13.-	qLa	Canya	...................10	 1	 0	 9	 26	 89	 3
	14.-	qLes	Preses	.................10	 0	 1	 9	 10	 74	 1

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ. GRUP 
14

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pRiudeperes	B	...........10	 9	 0	 1	 66	 29	 27
	 2.-	Tona	B	...........................9	 8	 1	 0	 42	 19	 25
	 3.-	Pradenc	B	.....................8	 5	 1	 2	 56	 24	 16
	 4.-	Centelles	B	...................9	 5	 0	 4	 43	 34	 15
	 5.-	FUE	Vic	C	.....................9	 4	 2	 3	 37	 24	 14
	 6.-	Moià	..............................9	 4	 1	 4	 43	 40	 13
	 7.-	Sta.	Eugènia	B	............10	 3	 3	 4	 27	 35	 12
	 8.-	Fruitosenc	D	................9	 3	 1	 5	 27	 40	 10
	 9.-	Taradell	B	.....................9	 2	 2	 5	 21	 35	 8
	10.-	Osona	Sud	..................10	 2	 2	 6	 23	 62	 8
	11.-	St.	Julià	B	......................8	 1	 3	 4	 18	 26	 6
	12.-	Roda	............................10	 0	 2	 8	 21	 56	 2

GRUP 15

EF	Bosc	de	Tosca	E,	3	-	Ribetana,	4
OAR	Vic	D,	12	-	Sta.	Eugènia	C,	2
Voltregà,	5	-	Torelló	C,	6
Pradenc,	11	-	EF	Ripollès	C,	1
FUE	Vic	B,	1	-	St.	Vicenç,	10
Centelles	C,	1	-	Folgueroles,	10
Descansa:	Manlleu

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pPradenc	.......................9	 9	 0	 0	 71	 9	 27
	 2.-	Folgueroles	................10	 9	 0	 1	 71	 13	 27
	 3.-	St.	Vicenç	....................10	 9	 0	 1	 75	 22	 27
	 4.-	Ribetana	.......................8	 7	 0	 1	 53	 23	 21
	 5.-	FUE	Vic	B	...................10	 6	 1	 3	 45	 37	 19
	 6.-	Torelló	C	.......................8	 4	 0	 4	 46	 37	 12
	 7.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......9	 4	 0	 5	 36	 39	 12
	 8.-	Centelles	C	...................9	 3	 1	 5	 40	 42	 10
	 9.-	Voltregà	......................11	 3	 1	 7	 47	 66	 10
	10.-	OAR	Vic	D	..................11	 2	 1	 8	 52	 82	 7
	11.-	Manlleu	......................10	 2	 0	 8	 32	 61	 6
	12.-	EF	Ripollès	C................7	 1	 0	 6	 16	 62	 3
	13.-	Sta.	Eugènia	C	............10	 0	 0	 10	 10	 101	 0

GRUP 16

Taradell,	10	-	Roda	B,	0
Moià	B,	5	-	Calldetenes,	2
Sta.	Eugènia,	0	-	Centelles,	10
St.	Julià,	9	-	Pradenc	C,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCentelles	..................11	 10	 0	 1	 97	 12	 30
	 2.-	St.	Julià	.......................11	 10	 0	 1	 72	 14	 30
	 3.-	Taradell	......................10	 6	 1	 3	 51	 36	 19
	 4.-	Sta.	Eugènia	.................9	 5	 0	 4	 48	 43	 15
	 5.-	Moià	B.........................11	 5	 0	 6	 41	 56	 15
	 6.-	Pradenc	C	...................11	 3	 2	 6	 41	 64	 11
	 7.-	Calldetenes	................10	 1	 1	 8	 25	 54	 4
	 8.-	Roda	B	.........................11	 0	 0	 11	 7	 103	 0

BENJAMÍ PREFERENT. GRUP 2

Aqua	Hotel,	3	-	Mercantil,	6
Cardedeu,	1	-	St.	Cugat,	6
Cornellà,	4	-	Barcelona	B,	6
Europa,	0	-	Base	Jabac	Terrassa,	4
Espanyol,	8	-	Sabadell,	0
Damm,	10	-	Vic	Riuprimer,	0
Mataró,	5	-	Premier	Barcelona,	3
Gim.	Manresa,	1	-	Gavà	B,	3

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Espanyol	.....................11	 11	 0	 0	 54	 10	 33
	 2.-	Barcelona	B	................10	 9	 0	 1	 61	 16	 27
	 3.-	Damm	.........................10	 8	 1	 1	 52	 10	 25
	 4.-	Mataró	........................11	 7	 1	 3	 39	 20	 22
	 5.-	Cornellà	......................11	 7	 0	 4	 52	 25	 21
	 6.-	St.	Cugat	.....................11	 6	 2	 3	 21	 16	 20
	 7.-	Gavà	B	.........................11	 6	 0	 5	 26	 24	 18
	 8.-	Mercantil	....................11	 5	 2	 4	 36	 30	 17
	 9.-	Premier	Barcelona	....11	 5	 2	 4	 33	 31	 17
	10.-	Base	Jabac	Terrassa	...11	 5	 2	 4	 24	 22	 17
	11.-	Gim.	Manresa	............11	 4	 1	 6	 27	 37	 13
	12.-	Vic	Riuprimer	......... 11	 3	 1	 7	 25	 53	 10
	13.-	Europa	........................11	 2	 0	 9	 10	 40	 6
	14.-	qAqua	Hotel	...............11	 2	 0	 9	 18	 49	 6
	15.-	qCardedeu	..................11	 0	 1	 10	 6	 52	 1
	16.-	qSabadell	....................11	 0	 1	 10	 10	 59	 1

GRUP 6

Vilablareix,	2	-	Quart,	6
Figueres,	4	-	EF	Ripollès,	0
Porqueres,	1	-	Unió	Girona,	4
Llagostera	-	Roses,	ajornat
FUE	Olot,	4	-	Bisbalenc	At.,	4
Banyoles,	2	-	L’Escala,	2
Vall	del	Ter,	3	-	EF	Bosc	de	Tosca	B,	2
Girona	B,	3	-	EF	Baix	Ter,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Llagostera	...................10	 10	 0	 0	 52	 9	 30
	 2.-	Bisbalenc	At.	..............11	 8	 2	 1	 48	 16	 26
	 3.-	Girona	B	......................11	 8	 0	 3	 37	 21	 24
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	B	....11	 7	 2	 2	 33	 12	 23
	 5.-	Quart	...........................11	 7	 1	 3	 46	 21	 22
	 6.-	Figueres	......................11	 7	 0	 4	 46	 25	 21
	 7.-	Vall	del	Ter	.............. 11	 7	 0	 4	 32	 29	 21
	 8.-	FUE	Olot	.....................11	 6	 1	 4	 56	 37	 19
	 9.-	EF	Baix	Ter	.................11	 5	 1	 5	 32	 32	 16
	10.-	Unió	Girona	...............11	 4	 0	 7	 32	 40	 12
	11.-	Banyoles	.....................11	 3	 2	 6	 25	 53	 11
	12.-	L’Escala	.......................11	 3	 1	 7	 17	 35	 10
	13.-	EF	Ripollès............... 11	 3	 1	 7	 17	 36	 10
	14.-	qPorqueres	.................11	 2	 0	 9	 24	 42	 6
	15.-	qRoses	.........................10	 1	 0	 9	 16	 52	 3
	16.-	qVilablareix	................11	 0	 1	 10	 13	 66	 1

GRUP 7

St.	Celoni,	8	-	Hostalric,	1
EF	Bosc	de	Tosca,	3	-	Cal	Aguido,	2
Torelló,	10	-	Palamós,	0
Blanes,	1	-	Girona,	9
Malgrat	-	Fornells,	ajornat
Racing	Blanenc,	6	-	GEiEG,	6
Quart	B,	4	-	Figueres	B,	2
Sta.	Eugènia,	2	-	Vic	Riuprimer	B,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Quart	B	.......................11	 10	 1	 0	 60	 14	 31
	 2.-	Figueres	B	..................11	 10	 0	 1	 72	 23	 30
	 3.-	Fornells	.......................10	 8	 0	 2	 57	 22	 24
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	.......11	 7	 2	 2	 41	 28	 23
	 5.-	Girona	.........................11	 7	 1	 3	 53	 22	 22
	 6.-	Torelló	..................... 11	 6	 3	 2	 46	 19	 21
	 7.-	Racing	Blanenc	..........11	 6	 2	 3	 49	 28	 20
	 8.-	GEiEG	..........................11	 5	 3	 3	 46	 28	 18
	 9.-	St.	Celoni	....................11	 6	 0	 5	 41	 31	 18
	10.-	Malgrat	.......................10	 4	 1	 5	 29	 34	 13
	11.-	Cal	Aguido	.................11	 3	 3	 5	 32	 34	 12
	12.-	Vic	Riuprimer	B	...... 11	 3	 0	 8	 19	 43	 9
	13.-	Sta.	Eugènia	...............11	 2	 0	 9	 48	 71	 6
	14.-	qBlanes	.......................11	 1	 0	 10	 16	 62	 3
	15.-	qHostalric	...................11	 1	 0	 10	 11	 70	 3
	16.-	qPalamós	....................11	 0	 0	 11	 10	 101	 0

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Base	Montcada,	2	-	Vic	Riuprimer	C,	2
Mercantil	B,	3	-	Les	Franqueses,	6
Granollers,	0	-	Ol.	La	Garriga,	6
Parets,	8	-	OAR	Vic,	1
Mollet	B,	10	-	Manlleu,	0
Molletenca,	2	-	Gim.	Manresa	E,	2
Vilassar	Mar	B,	9	-	Cardedeu	B,	0
Barberà	Andalucia,	3	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMollet	B	....................11	 11	 0	 0	 61	 7	 33
	 2.-	Parets	..........................11	 10	 0	 1	 51	 8	 30
	 3.-	Gim.	Manresa	E	.........11	 8	 1	 2	 49	 19	 25
	 4.-	Les	Franqueses	..........10	 7	 1	 2	 43	 24	 22
	 5.-	Mercantil	B	................11	 7	 1	 3	 36	 28	 22
	 6.-	Granollers...................11	 7	 0	 4	 44	 22	 21
	 7.-	Base	Montcada	..........10	 6	 1	 3	 37	 25	 19
	 8.-	Vilassar	Mar	B	...........11	 5	 1	 5	 36	 21	 16
	 9.-	Vic	Riuprimer	C	........11	 4	 2	 5	 34	 26	 14
	10.-	Manlleu	................... 11	 3	 1	 7	 23	 58	 10
	11.-	Ol.	La	Garriga...............8	 3	 0	 5	 22	 37	 9
	12.-	Unif.	Sta.	Perpètua....10	 3	 0	 7	 17	 34	 9
	13.-	Molletenca	.................10	 2	 1	 7	 20	 37	 7
	14.-	qBarberà	Andalucia	..10	 2	 0	 8	 14	 56	 6
	15.-	qCardedeu	B	..............11	 1	 0	 10	 19	 69	 3
	16.-	qOAR	Vic	................. 11	 0	 1	 10	 19	 54	 1

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 8

Parets	D,	8	-	Ol.	La	Garriga	B,	1
St.	Feliu	Codines,	8	-	Cardedeu	C,	3
Riudeperes,	1	-	Pradenc,	2
Granollers	B,	4	-	Manlleu	B,	3
Llerona,	2	-	OAR	Vic	B,	3
Llinars,	1	-	Vilanova	Vallès,	9
Descansa:	Folgueroles,	Canovelles

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVilanova	Vallès	..........9	 9	 0	 0	 65	 2	 27
	 2.-	Parets	D	........................9	 6	 2	 1	 45	 19	 20
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	 3.-	Folgueroles	................ 8	 6	 1	 1	 38	 15	 19
	 4.-	Llerona	.........................9	 6	 0	 3	 43	 16	 18
	 5.-	St.	Feliu	Codines	.........9	 5	 3	 1	 34	 27	 18
	 6.-	Canovelles	....................9	 6	 0	 3	 35	 30	 18
	 7.-	OAR	Vic	B	................ 10	 4	 2	 4	 49	 43	 14
	 8.-	Llinars	.........................10	 4	 2	 4	 36	 47	 14
	 9.-	Granollers	B	.................9	 4	 1	 4	 33	 41	 13
	10.-	Manlleu	B	................ 10	 3	 1	 6	 35	 43	 10
	11.-	Pradenc	.................... 10	 3	 1	 6	 27	 47	 10
	12.-	qRiudeperes	.............. 9	 2	 0	 7	 21	 43	 6
	13.-	qCardedeu	C	..............11	 1	 1	 9	 28	 65	 4
	14.-	qOl.	La	Garriga	B	.......10	 0	 0	 10	 21	 72	 0

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ. 
GRUP 9

FUE	Vic,	2	-	Osona	Sud,	7
Torelló	B	-	Sta.	Eugènia,	ajornat
Fruitosenc	E,	2	-	Taradell,	4
Moià,	0	-	Calldetenes,	4
Corcó,	1	-	FUE	Vic	B,	10
Descansa:	Centelles,	OAR	Vic	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFUE	Vic	B	...................8	 7	 1	 0	 60	 8	 22
	 2.-	Torelló	B	.......................9	 7	 1	 1	 31	 13	 22
	 3.-	Calldetenes	..................9	 7	 0	 2	 54	 22	 21
	 4.-	OAR	Vic	C	....................9	 7	 0	 2	 48	 21	 21
	 5.-	Sta.	Eugènia	.................8	 5	 1	 2	 22	 22	 16
	 6.-	Moià	..............................9	 4	 2	 3	 22	 18	 14
	 7.-	Centelles	......................9	 3	 3	 3	 22	 18	 12
	 8.-	Osona	Sud	....................9	 3	 1	 5	 30	 46	 10
	 9.-	Taradell	......................10	 3	 0	 7	 24	 43	 9
	10.-	FUE	Vic	.........................9	 1	 2	 6	 27	 41	 5
	11.-	Corcó	.............................9	 1	 1	 7	 18	 34	 4
	12.-	Fruitosenc	E	...............10	 0	 0	 10	 5	 77	 0

GRUP 10

FUE	Vic	C,	10	-	Moià	B,	2
EP	Olot	B,	7	-	Manlleu	C,	1
Centelles	B,	7	-	Les	Preses	B,	1
EF	Ripollès	B,	2	-	Vall	del	Ter	B,	4
Vic	Riuprimer	D,	3	-	EF	Bosc	de	Tosca	E,	13
Descansa:	Roda,	Torelló	C

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pRoda	......................... 9	 8	 1	 0	 56	 18	 25
	 2.-	EP	Olot	B	......................9	 8	 0	 1	 42	 19	 24
	 3.-	FUE	Vic	C	................... 9	 7	 1	 1	 63	 20	 22
	 4.-	EF	Bosc	de	Tosca	E	......9	 6	 0	 3	 57	 30	 18
	 5.-	Torelló	C	.................. 10	 5	 1	 4	 26	 32	 16
	 6.-	Vall	del	Ter	B	........... 10	 4	 3	 3	 26	 21	 15
	 7.-	Moià	B	........................ 9	 3	 1	 5	 34	 42	 10
	 8.-	Centelles	B	................. 9	 3	 1	 5	 28	 37	 10
	 9.-	Vic	Riuprimer	D	........ 9	 3	 0	 6	 18	 46	 9
	10.-	Manlleu	C	.................. 9	 2	 0	 7	 13	 38	 6
	11.-	EF	Ripollès	B	............. 9	 1	 1	 7	 24	 45	 4
	12.-	Les	Preses	B	...............11	 1	 1	 9	 17	 56	 4

PREBENJAMÍ. GRUP 19

Gim.	Manresa,	1	-	OAR	Vic,	3
Berga,	4	-	Pirinaica,	4
Fruitosenc,	0	-	Torelló,	10
Manresa,	0	-	Joanenc,	1
Descansa:	Vic	Riuprimer,	Manlleu

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	....................... 9	 6	 1	 2	 48	 20	 19
	 4.-	OAR	Vic	..................... 9	 6	 0	 3	 37	 12	 18
	 5.-	Joanenc	.........................9	 5	 1	 3	 24	 16	 16
	 6.-	Gim.	Manresa	..............9	 4	 3	 2	 40	 20	 15
	 7.-	Pirinaica	.......................9	 2	 1	 6	 34	 37	 7
	 8.-	Berga	.............................9	 2	 1	 6	 23	 39	 7
	 9.-	Manresa	........................9	 1	 1	 7	 7	 55	 4
	10.-	Fruitosenc	....................9	 0	 0	 9	 5	 80	 0

FEMENÍ PREFERENT. GRUP 1

At.	Vilafranca,	6	-	Verdu-Vall	del	Corb,	1
Cornellà,	2	-	Enfaf	Andorra,	1
Llerona	-	Júpiter,	ajornat
Martinenc,	3	-	Sabadell,	1
Palautordera,	0	-	AEM	B,	0
Pubilla	Casas,	1	-	Manu	Lanzarote,	2
St.	Cugat,	3	-	Manlleu,	1
Cerdanyola	Vallès,	2	-	La	Roca	PBB,	3
Fontsanta-Fatjo,	3	-	Porqueres,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pFontsanta-Fatjo	.......14	 12	 1	 1	 43	 19	 37
	 2.-	Martinenc	..................15	 10	 3	 2	 50	 16	 33
	 3.-	Cornellà	......................15	 10	 2	 3	 36	 17	 32
	 4.-	La	Roca	PBB	...............15	 10	 2	 3	 29	 21	 32
	 5.-	St.	Cugat	.....................15	 9	 4	 2	 39	 22	 31
	 6.-	Manu	Lanzarote	........15	 7	 5	 3	 47	 20	 26
	 7.-	Porqueres	...................15	 7	 5	 3	 24	 18	 26
	 8.-	At.	Vilafranca.............15	 6	 4	 5	 26	 22	 22
	 9.-	Palautordera	..............15	 6	 3	 6	 32	 21	 21
	10.-	AEM	B	.........................15	 5	 4	 6	 29	 18	 19
	11.-	Pubilla	Casas	..............14	 6	 1	 7	 25	 22	 19
	12.-	Cerdanyola	Vallès	.....14	 5	 2	 7	 33	 25	 17
	13.-	Manlleu	................... 15	 4	 2	 9	 25	 25	 14
	14.-	Enfaf	Andorra	............12	 3	 2	 7	 13	 21	 11
	15.-	qSabadell	....................15	 3	 2	 10	 29	 42	 11
	16.-	qJúpiter.......................14	 3	 1	 10	 15	 42	 10
	17.-	qLlerona	.....................14	 2	 1	 11	 13	 40	 7
	18.-	qVerdu-Vall	del	Corb	13	 0	 0	 13	 6	 103	 0

FEMENÍ PRIMERA DIVISIÓ. 
GRUP 2

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pPontenc.......................9	 8	 1	 0	 43	 9	 25
	 2.-	Torelló	....................... 9	 8	 1	 0	 26	 7	 25
	 3.-	Unif.	Sta.	Perpètua....10	 8	 0	 2	 32	 12	 24
	 4.-	EF	Mataró	...................10	 7	 0	 3	 36	 17	 21
	 5.-	Seagull	BDN	B	...........11	 6	 0	 5	 22	 20	 18
	 6.-	Figueres	......................10	 5	 1	 4	 23	 19	 16
	 7.-	Vilassar	Mar	...............10	 5	 0	 5	 29	 23	 15

	 8.-	Cassà	.............................9	 4	 0	 5	 24	 34	 12
	 9.-	Sta.	Susanna	.................9	 3	 2	 4	 16	 24	 11
	10.-	FUE	Olot	.......................8	 3	 0	 5	 22	 25	 9
	11.-	qSta.	Eugènia	.............10	 2	 1	 7	 19	 31	 7
	12.-	qSt.	Quirze	Vallès		.....11	 2	 1	 8	 12	 32	 7
	13.-	qMolinos	......................9	 1	 1	 7	 12	 32	 4
	14.-	qBase	Montcada	..........9	 0	 2	 7	 14	 45	 2

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
GRUP 5

Gerunda,	3	-	Moià,	1
Voltregà,	8	-	L’Armentera,	1
OAR	Vic,	4	-	Cornellà	Terri,	3
L’Estartit,	0	-	Vic	Riuprimer	B,	5
Castellterçol,	3	-	La	Pera,	0
Descansa:	Vilafant,	Taradell

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVic	Riuprimer	B	...... 8	 8	 0	 0	 45	 8	 24
	 2.-	Voltregà	..................... 9	 6	 1	 2	 30	 10	 19
	 3.-	Cornellà	Terri	..............9	 5	 1	 3	 23	 13	 16
	 4.-	Taradell	..................... 9	 4	 3	 2	 24	 11	 15
	 5.-	OAR	Vic	..................... 9	 5	 0	 4	 23	 21	 15
	 6.-	Gerunda	........................8	 4	 0	 4	 19	 18	 12
	 7.-	La	Pera	..........................8	 3	 2	 3	 21	 19	 11
	 8.-	Castellterçol	.............. 7	 3	 1	 3	 10	 16	 10
	 9.-	L’Estartit	.......................7	 3	 0	 4	 19	 26	 9
	10.-	L’Armentera	.................8	 2	 2	 4	 18	 39	 8
	11.-	Vilafant	.........................9	 1	 0	 8	 12	 33	 3
	12.-	Moià	........................... 9	 1	 0	 8	 10	 40	 3

FEMENÍ AMATEUR F-7. GRUP 3

Base	Llagostera	-	Vallgorguina,	ajornat
Llavaneres,	1	-	Vall	del	Ter,	6
Montmeló,	2	-	Camallera,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Camallera	...................10	 9	 0	 1	 58	 14	 27
	 2.-	Montmeló	..................10	 7	 1	 2	 48	 20	 22
	 3.-	Vall	del	Ter	................ 8	 5	 1	 2	 32	 11	 16
	 4.-	Vallgorguina	................7	 2	 0	 5	 25	 33	 6
	 5.-	Llavaneres	..................10	 2	 0	 8	 19	 68	 6
	 6.-	Base	Llagostera	............7	 0	 0	 7	 12	 48	 0

FEMENÍ JUVENIL PRIMERA 
DIVISIÓ. GRUP 2

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pSt.	Gabriel	B	.............11	 10	 1	 0	 28	 8	 31
	 2.-	Seagull	BDN	...............11	 9	 1	 1	 26	 9	 28
	 3.-	Vic	Riuprimer	......... 11	 9	 0	 2	 41	 13	 27
	 4.-	L’Estartit	.....................11	 7	 1	 3	 27	 16	 22
	 5.-	Pontenc	.......................11	 5	 4	 2	 25	 15	 19
	 6.-	Palautordera	..............11	 5	 2	 4	 17	 19	 17
	 7.-	Fontsanta	Fatjó	B	......11	 5	 1	 5	 21	 27	 16
	 8.-	Torelló	..................... 11	 4	 3	 4	 15	 15	 15
	 9.-	Cornellà	B...................11	 4	 2	 5	 15	 19	 14
	10.-	Girona	B	......................11	 4	 1	 6	 18	 19	 13
	11.-	Vilassar	Mar	...............11	 3	 2	 6	 12	 19	 11
	12.-	Llerona	B	....................11	 3	 1	 7	 17	 30	 10
	13.-	Cirera	..........................11	 3	 0	 8	 17	 28	 9
	14.-	qLa	Roca	PBB	B	..........11	 3	 0	 8	 11	 25	 9
	15.-	qManu	Lanzarote	C	..11	 2	 2	 7	 26	 41	 8
	16.-	qSta.	Susanna	B	.........11	 1	 1	 9	 19	 32	 4

FEMENÍ JUVENIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Vilassar	Mar	B,	4	-	Masnou	At.,	0
St.	Feliu	Codines,	2	-	Mataró,	6
Seagull	BDN	D,	0	-	OAR	Vic,	4
Molinos,	2	-	Mollet,	0
La	Roca	PBB	C,	11	-	St.	Pol,	1
Centelles,	2	-	Martinenc	B,	7
Descansa:	Vic	Riuprimer

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pOAR	Vic	................. 10	 8	 2	 0	 38	 3	 26
	 2.-	Vic	Riuprimer	........... 8	 7	 1	 0	 41	 4	 22
	 3.-	Vilassar	Mar	B	.............8	 6	 1	 1	 32	 5	 19
	 4.-	La	Roca	PBB	C..............9	 6	 0	 3	 35	 15	 18
	 5.-	Molinos	........................8	 6	 0	 2	 28	 10	 18
	 6.-	Mollet	...........................9	 4	 1	 4	 27	 11	 13
	 7.-	Mataró	........................10	 4	 1	 5	 30	 24	 13
	 8.-	Martinenc	B	.................9	 4	 0	 5	 20	 29	 12
	 9.-	St.	Feliu	Codines	.........8	 2	 1	 5	 8	 17	 7
	10.-	St.	Pol	............................9	 2	 1	 6	 18	 44	 7
	11.-	Seagull	BDN	D	.............8	 2	 0	 6	 5	 30	 6
	12.-	Masnou	At....................8	 1	 0	 7	 2	 15	 3
	13.-	Centelles	......................8	 0	 0	 8	 5	 82	 0

FEMENÍ CADET. GRUP 4

Unif.	Sta.	Perpètua,	9	-	Taradell,	0
Bellavista	Milan,	2	-	Llerona,	10
Palautordera,	4	-	Mollet,	1
Barberà	Andalucia,	12	-	Palafrugell,	2
Base	Montcada,	5	-	Castellar,	3
Vallès	At.,	2	-	Molinos,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Palautordera	..............11	 10	 0	 1	 66	 15	 30
	 2.-	Unif.	Sta.	Perpètua....10	 9	 0	 1	 73	 10	 27
	 3.-	Barberà	Andalucia	....11	 9	 0	 2	 82	 35	 27
	 4.-	Llerona	.......................10	 5	 2	 3	 49	 35	 17
	 5.-	Vallès	At.	....................10	 5	 0	 5	 32	 52	 15
	 6.-	Singuerlin	..................10	 4	 2	 4	 34	 35	 14
	 7.-	Mollet	.........................10	 4	 2	 4	 29	 31	 14
	 8.-	Castellar	.....................10	 3	 3	 4	 34	 34	 12
	 9.-	Molinos	......................10	 3	 1	 6	 23	 43	 10
	10.-	Taradell	..................... 9	 2	 3	 4	 34	 36	 9
	11.-	Base	Montcada	............9	 2	 1	 6	 29	 65	 7
	12.-	Palafrugell	.................10	 0	 3	 7	 22	 55	 3
	13.-	Bellavista	Milan	........10	 0	 1	 9	 26	 87	 1

FEMENÍ INFANTIL SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 5

Cardona	-	Barberà	Andalucia	B,	ajornat
Terrassa	B,	0	-	OAR	Vic,	10

Baco	Unión,	3	-	Gim.	Manresa,	4
Júnior,	3	-	Puigreig,	8
Manu	Lanzarote	C,	2	-	Can	Parellada,	3
Descansa:	St.	Cugat	B,	Ol.	Can	Fatjó

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pOAR	Vic	................... 9	 8	 1	 0	 71	 7	 25
	 2.-	Cardona	........................8	 7	 0	 1	 41	 12	 21
	 3.-	Manu	Lanzarote	C	....10	 6	 0	 4	 28	 23	 18
	 4.-	Puigreig	........................9	 6	 0	 3	 21	 16	 18
	 5.-	Ol.	Can	Fatjó	................9	 5	 1	 3	 35	 23	 16
	 6.-	St.	Cugat	B	....................9	 5	 0	 4	 28	 16	 15
	 7.-	Can	Parellada	.............10	 5	 0	 5	 21	 47	 15
	 8.-	Júnior	............................9	 4	 1	 4	 33	 41	 13
	 9.-	Baco	Unión	...................9	 3	 0	 6	 35	 35	 9
	10.-	Gim.	Manresa	..............8	 1	 1	 6	 10	 33	 4
	11.-	Barberà	Andalucia	B	...7	 1	 0	 6	 10	 33	 3
	12.-	Terrassa	B	.....................9	 0	 0	 9	 7	 54	 0

GRUP 6

FUE	Vic,	10	-	St.	Feliu	Codines,	0
Martorelles,	0	-	Mollet,	10
OAR	Vic	B,	2	-	La	Roca	PBB	B,	6
La	Romanica,	1	-	Mercanitl,	11
Vallès	At.,	3	-	Centelles,	7

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMollet	.........................9	 8	 0	 1	 56	 11	 24
	 2.-	Mercanitl	......................9	 8	 0	 1	 52	 11	 24
	 3.-	La	Roca	PBB	B	..............9	 5	 2	 2	 35	 17	 17
	 4.-	Centelles	.................... 8	 5	 0	 3	 38	 24	 15
	 5.-	FUE	Vic	...................... 7	 4	 2	 1	 38	 11	 14
	 6.-	Masnou	B	.....................8	 4	 2	 2	 34	 13	 14
	 7.-	Llerona	C	......................9	 4	 1	 4	 35	 37	 13
	 8.-	OAR	Vic	B	................ 10	 3	 1	 6	 30	 44	 10
	 9.-	Vallès	At.	......................8	 3	 0	 5	 26	 33	 9
	10.-	Martorelles	..................8	 3	 0	 5	 20	 39	 9
	11.-	St.	Feliu	Codines	.........8	 1	 0	 7	 8	 55	 3
	12.-	La	Romanica	..............11	 0	 0	 11	 4	 81	 0

FEMENÍ ALEVÍ SEGONA 
DIVISIÓ. GRUP 4

Sinera	-	Llavaneres,	ajornat
Torelló,	4	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	6
OAR	Vic,	4	-	Terrassa	C,	2
La	Roca	PBB	B,	3	-	Mollet,	1
Centelles,	0	-	Vilassar	Mar,	10
Descansa:	Llerona	B,	Manu	Lanzarote	B,	
Cirera

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pVilassar	Mar.............10	 10	 0	 0	 77	 5	 30
	 2.-	Unif.	Sta.	Perpètua......9	 8	 0	 1	 75	 19	 24
	 3.-	Torelló	....................... 8	 7	 0	 1	 58	 12	 21
	 4.-	Cirera	..........................10	 6	 0	 4	 57	 33	 18
	 5.-	OAR	Vic	..................... 8	 6	 0	 2	 27	 18	 18
	 6.-	La	Roca	PBB	B	............10	 6	 0	 4	 29	 47	 18
	 7.-	Manu	Lanzarote	B	.......8	 3	 2	 3	 29	 31	 11
	 8.-	Llerona	B	......................8	 2	 2	 4	 17	 28	 8
	 9.-	Terrassa	C	.....................9	 2	 1	 6	 14	 37	 7
	10.-	Mollet	...........................9	 2	 1	 6	 7	 33	 7
	11.-	Llavaneres	....................7	 1	 0	 6	 9	 39	 3
	12.-	Sinera	............................7	 1	 0	 6	 12	 43	 3
	13.-	Centelles	.................. 11	 0	 0	 11	 6	 72	 0

FEMENÍ BENJAMÍ. GRUP 2

Llerona,	0	-	Terrassa,	5
Centelles,	1	-	Ol.	Can	Fatjó,	11
MF	St.	Adrià,	1	-	Unif.	Sta.	Perpètua,	1
Sabadell,	1	-	Baco	Unión,	11
Fontsanta-Fatjó,	10	-	Mataró,	0
Descansa:	Torelló

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Fontsanta-Fatjó	.........10	 10	 0	 0	 80	 9	 30
	 2.-	Ol.	Can	Fatjó	..............10	 8	 0	 2	 67	 15	 24
	 3.-	Baco	Unión	.................10	 7	 0	 3	 44	 23	 21
	 4.-	Terrassa	........................9	 5	 1	 3	 43	 31	 16
	 5.-	Unif.	Sta.	Perpètua....10	 5	 1	 4	 30	 19	 16
	 6.-	MF	St.	Adrià	...............10	 5	 1	 4	 29	 18	 16
	 7.-	Torelló	..................... 10	 5	 1	 4	 32	 22	 16
	 8.-	Llerona	.......................10	 4	 0	 6	 24	 33	 12
	 9.-	Sabadell	........................9	 2	 0	 7	 27	 62	 6
	10.-	Mataró	........................10	 1	 0	 9	 15	 73	 3
	11.-	Centelles	.................. 10	 0	 0	 10	 9	 95	 0

Futbol Sala

DIVISIÓ D’HONOR. GRUP 1

St.	Julià	de	Ramis,	5	-	Pineda	de	Mar,	10
Riudellots,	3	-	Ripollet	B,	2
Lloret,	4	-	Barri	Can	Calet,	4
Sporting	Montmeló,	4	-	Vilamajor,	3
Montcada,	5	-	Manlleu,	2
Sant	Cugat,	1	-	Castellar,	1
Cardedeu,	6	-	Vilafant,	6
Parets,	9	-	Malgrat,	2

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pMontcada	.................14	 13	 0	 1	 73	 35	 39
	 2.-	pSant	Cugat	................14	 9	 3	 2	 57	 37	 30
	 3.-	Parets	..........................14	 9	 1	 4	 64	 45	 28
	 4.-	Manlleu	................... 14	 9	 1	 4	 55	 45	 28
	 5.-	Ripollet	B	...................14	 7	 2	 5	 63	 47	 23
	 6.-	Pineda	de	Mar	...........14	 6	 2	 6	 55	 52	 20
	 7.-	Vilamajor	....................14	 6	 1	 7	 54	 59	 19
	 8.-	Castellar	.....................14	 4	 6	 4	 49	 51	 18
	 9.-	Lloret	..........................14	 4	 6	 4	 49	 51	 18
	10.-	Vilafant	.......................14	 5	 2	 7	 55	 62	 17
	11.-	St.	Julià	de	Ramis	......14	 5	 1	 8	 41	 68	 16
	12.-	Barri	Can	Calet	..........14	 4	 3	 7	 55	 61	 15
	13.-	Riudellots	...................14	 4	 2	 8	 44	 52	 14
	14.-	qSporting	Montmeló	14	 3	 4	 7	 41	 54	 13
	15.-	qCardedeu	..................14	 3	 2	 9	 56	 64	 11
	16.-	qMalgrat	.....................14	 1	 4	 9	 37	 65	 7

PRIMERA NACIONAL

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Padre	Damian	..............5	 4	 0	 1	 17	 9	 12
	 2.-	Betània	..........................3	 3	 0	 0	 14	 4	 9
	 3.-	Prat	................................4	 2	 2	 0	 9	 6	 8
	 4.-	Sansur	...........................5	 2	 1	 2	 17	 12	 7
	 5.-	Ol.	Argentona	..............4	 2	 1	 1	 11	 9	 7
	 6.-	Ripoll	......................... 5	 2	 1	 2	 12	 12	 7
	 7.-	Montsant	......................5	 1	 1	 3	 17	 16	 4
	 8.-	Llagostense	..................4	 1	 1	 2	 8	 17	 4
	 9.-	Albelda	.........................5	 1	 0	 4	 8	 18	 3
	10.-	Teià	B	............................4	 0	 1	 3	 10	 20	 1

SEGONA NACIONAL

Centelles,	7	-	At.	Aguilar	Segarra,	1
St.	Feliu	Llobregat	-	Sansur	B,	sr.
Teià,	4	-	Padre	Damian	B,	0
Sagrerenc,	3	-	Autocorb,	7
At.	Arrahona,	2	-	La	Garriga,	5

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pTeià	.............................5	 5	 0	 0	 33	 9	 15
	 2.-	pLa	Garriga...................5	 4	 1	 0	 22	 11	 13
	 3.-	Autocorb.......................5	 4	 0	 1	 32	 12	 12
	 4.-	St.	Feliu	Llobregat.......4	 3	 0	 1	 21	 17	 9
	 5.-	Padre	Damian	B	...........5	 2	 1	 2	 21	 19	 7
	 6.-	Sagrerenc......................5	 2	 0	 3	 13	 22	 6
	 7.-	Centelles	.................... 5	 1	 1	 3	 21	 21	 4
	 8.-	At.	Aguilar	Segarra	.....5	 1	 0	 4	 16	 29	 3
	 9.-	At.	Arrahona	................5	 0	 1	 4	 21	 35	 1
	10.-	Sansur	B	........................4	 0	 0	 4	 2	 27	 0

PRIMERA TERRITORIAL

Ripoll	B,	2	-	At.	Aguilar	Segarra	,	3
At.	Arrahona	B,	6	-	Tecla	Futsal,	8
Ol.	Argentona	-	Bigues	i	Riells	C,	ajornat
Unión	Llagostense	B,	4	-	Can	Llong,	1
Centelles	B,	5	-	St.	Feliu	Llobregat,	4
Llinars,	9	-	Canada	Place-Fènix,	7

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Can	Llong	.....................9	 7	 1	 1	 46	 13	 22
	 2.-	At.	Arrahona	B	.............9	 6	 1	 2	 50	 37	 19
	 3.-	Bigues	i	Riells	C	..........7	 6	 0	 1	 45	 11	 18
	 4.-	Canada	Place-Fènix	.....8	 5	 2	 1	 57	 24	 17
	 5.-	Llinars	...........................9	 5	 0	 4	 43	 30	 15
	 6.-	Tecla	Futsal	..................9	 5	 0	 4	 40	 39	 15
	 7.-	Unión	Llagostense	B	...9	 4	 1	 4	 53	 32	 13
	 8.-	Ol.	Argentona	..............7	 4	 0	 3	 22	 23	 12
	 9.-	St.	Feliu	Llobregat.......9	 2	 0	 7	 34	 47	 6
	10.-	Centelles	B	................. 8	 1	 1	 6	 15	 33	 4
	11.-	Ripoll	B	...................... 9	 1	 0	 8	 20	 48	 3
	12.-	At.	Aguilar	Segarra		....7	 1	 0	 6	 11	 99	 3

SEGONA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

Santvicentí	-	Ciutat	Mataró	B,	ajornat
Castellterçol,	3	-	Racing	Pineda,	4
At.	Masnou,	1	-	Arenys	de	Mar,	4
Hummel	Alella	B,	3	-	At.	Català,	3
Caldes	B,	12	-	St.	Cebrià	Vallalta,	3
St.	Celoni,	2	-	Aiguafreda,	2
Descansa:	Montmeló

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pRacing	Pineda	..........10	 8	 1	 1	 51	 23	 25
	 2.-	pCaldes	B	......................9	 7	 1	 1	 66	 25	 22
	 3.-	Arenys	de	Mar	...........10	 7	 0	 3	 45	 23	 21
	 4.-	Santvicentí	...................8	 6	 0	 2	 38	 27	 18
	 5.-	At.	Català	....................10	 5	 2	 3	 41	 26	 17
	 6.-	St.	Cebrià	Vallalta	.......9	 5	 1	 3	 43	 43	 16
	 7.-	Hummel	Alella	B	.........9	 4	 2	 3	 41	 39	 14
	 8.-	Aiguafreda................. 9	 3	 2	 4	 32	 25	 11
	 9.-	Ciutat	Mataró	B	...........8	 3	 1	 4	 34	 32	 10
	10.-	Montmeló	....................9	 3	 0	 6	 39	 46	 9
	11.-	qAt.	Masnou	................9	 1	 1	 7	 24	 49	 4
	12.-	qCastellterçol	............ 9	 1	 0	 8	 28	 70	 3
	13.-	qSt.	Celoni	....................9	 0	 1	 8	 14	 68	 1

TERCERA DIVISIÓ. BARCELONA 
GRUP 1

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Ciutat	Granollers	B	.....9	 8	 1	 0	 45	 14	 25
	 2.-	Premià	de	Dalt	B	.........7	 5	 2	 0	 34	 12	 17
	 3.-	Base	Montcada	B	.........8	 4	 2	 2	 21	 20	 14
	 4.-	Palauenc	.......................7	 3	 1	 3	 25	 24	 10
	 5.-	Manlleu	B	.................. 7	 3	 1	 3	 17	 16	 10
	 6.-	Dosrius	.........................7	 3	 1	 3	 15	 18	 10
	 7.-	Racing	Pineda	B...........7	 3	 0	 4	 20	 28	 9
	 8.-	Vilamajor	B	..................8	 2	 0	 6	 18	 26	 6
	 9.-	Unió	Mollet	B	..............7	 2	 0	 5	 16	 29	 6
	10.-	PB	Montmeló	...............7	 0	 0	 7	 13	 37	 0

FEMENÍ LLIGA NACIONAL. 
GRUP A

Centelles,	5	-	Ol.	Argentona,	4
Vila-sana,	2	-	Balaguer,	1
Descansa:	EsclopBalaguer

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Centelles	.................... 1	 1	 0	 0	 5	 4	 3
	 2.-	Vila-sana	.......................1	 1	 0	 0	 2	 1	 3
	 3.-	Esclop	............................0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 4.-	Ol.	Argentona	..............1	 0	 0	 1	 4	 5	 0
	 5.-	Balaguer	.......................1	 0	 0	 1	 1	 2	 0

FEMENÍ SEGONA DIVISIÓ. 
BARCELONA GRUP 1

Vilamajor,	8	-	Dosrius,	0
Manlleu,	3	-	Quart,	0
Palafolls,	0	-	Cardedeu,	5
Riudellots,	2	-	PB	Montmeló,	5
Descansa:	Blanesport

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	pCardedeu	....................6	 6	 0	 0	 30	 5	 18
	 2.-	pPB	Montmeló	.............6	 5	 0	 1	 32	 7	 15
	 3.-	Manlleu	..................... 7	 4	 2	 1	 20	 8	 14
	 4.-	Riudellots	.....................7	 3	 1	 3	 28	 12	 10

	 5.-	Blanesport	....................6	 3	 1	 2	 13	 4	 10
	 6.-	Vilamajor	......................7	 3	 1	 3	 17	 13	 10
	 7.-	Palafolls	........................6	 2	 0	 4	 12	 20	 6
	 8.-	Quart	.............................7	 1	 1	 5	 12	 42	 4
	 9.-	Dosrius	.........................8	 0	 0	 8	 0	 53	 0

Hoquei

PRIMERA CATALANA. GRUP 1-1

GEiEG,	5	-	Ripollet,	9
Voltregà-Masies,	2	-	Sentmenat,	5
Roda,	2	-	Arenys	de	Munt,	1
Cassanenc,	4	-	Malgrat,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Malgrat	.........................6	 4	 2	 0	 20	 14	 14
	 2.-	Sentmenat	....................6	 3	 1	 2	 18	 15	 10
	 3.-	Arenys	de	Munt	..........6	 3	 0	 3	 12	 14	 9
	 4.-	Cassanenc	.....................6	 2	 2	 2	 26	 27	 8
	 5.-	Voltregà-Masies	........ 6	 2	 1	 3	 29	 31	 7
	 6.-	Roda	........................... 6	 2	 1	 3	 25	 23	 7
	 7.-	Ripollet	.........................6	 2	 1	 3	 29	 28	 7
	 8.-	GEiEG	............................6	 2	 0	 4	 19	 26	 6

GRUP 1-2

Ripoll,	6	-	La	Garriga,	1
Farners,	2	-	St.	Cugat,	3
Folgueroles,	5	-	Bigues	i	Riells,	3
Lloret,	4	-	Espanyol,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Lloret	............................7	 5	 1	 1	 23	 14	 16
	 2.-	St.	Cugat	.......................6	 5	 0	 1	 25	 14	 15
	 3.-	Ripoll	......................... 7	 4	 0	 3	 16	 11	 12
	 4.-	Farners	..........................6	 4	 0	 2	 24	 12	 12
	 5.-	Bigues	i	Riells	..............6	 3	 0	 3	 22	 22	 9
	 6.-	Palafrugell	...................6	 3	 0	 3	 14	 14	 9
	 7.-	Espanyol	.......................6	 2	 1	 3	 17	 26	 7
	 8.-	Folgueroles	................ 6	 1	 0	 5	 16	 23	 3
	 9.-	La	Garriga	.....................6	 0	 0	 6	 12	 33	 0

SEGONA CATALANA. GRUP 1-1

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

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	St.	Feliu	........................7	 7	 0	 0	 50	 19	 21
	 2.-	Girona	...........................7	 5	 1	 1	 23	 12	 16
	 3.-	St.	Jordi	Desvalls	.........7	 4	 0	 3	 23	 41	 12
	 4.-	Centelles	.................... 7	 3	 1	 3	 26	 22	 10
	 5.-	Olot	...............................7	 3	 0	 4	 23	 25	 9
	 6.-	Caldes	...........................7	 2	 1	 4	 25	 32	 7
	 7.-	Ripoll	B	...................... 7	 1	 1	 5	 32	 44	 4
	 8.-	Jonquerenc	...................7	 1	 0	 6	 20	 27	 3

GRUP 1-2

Vic	C,	4	-	Shum,	6
Roda	B,	5	-	Cassanenc,	4
Tona	B,	4	-	GEiEG,	8

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Shum	.............................5	 3	 0	 2	 21	 21	 9
	 2.-	Tona	B	........................ 5	 3	 0	 2	 18	 17	 9
	 3.-	Vic	C	........................... 5	 3	 0	 2	 17	 15	 9
	 4.-	GEiEG	............................4	 2	 1	 1	 21	 18	 7
	 5.-	Roda	B	........................ 4	 2	 0	 2	 17	 16	 6
	 6.-	Cassanenc	.....................5	 0	 1	 4	 17	 24	 1

TERCERA CATALANA. GRUP 1-1

Bigues	i	Riells,	5	-	Shum,	4
Salt,	2	-	Cerdanyola,	3
Voltregà	D,	3	-	Centelles	B,	0
Taradell	C,	4	-	Vilassar,	1

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Taradell	C	.................. 7	 6	 1	 0	 36	 20	 19
	 2.-	Voltregà	D	................. 7	 4	 2	 1	 32	 28	 14
	 3.-	Bigues	i	Riells	..............7	 4	 1	 2	 40	 41	 13
	 4.-	Salt	................................7	 3	 1	 3	 23	 22	 10
	 5.-	Vilassar	.........................7	 3	 1	 3	 30	 25	 10
	 6.-	Shum	.............................7	 2	 1	 4	 37	 32	 7
	 7.-	Centelles	B	................. 7	 1	 1	 5	 22	 37	 4
	 8.-	Cerdanyola	...................7	 1	 0	 6	 21	 36	 3

GRUP 1-2

Figueres,	0	-	Arenys	de	Mar,	0
Barberà,	5	-	Taradell	B,	4

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Farners	..........................4	 2	 1	 1	 14	 13	 7
	 2.-	Arenys	de	Mar	.............4	 2	 1	 1	 14	 12	 7
	 3.-	Barberà	...................... 4	 2	 1	 1	 22	 16	 7
	 4.-	Figueres	........................4	 1	 1	 2	 9	 16	 4
	 5.-	Taradell	B	.................. 4	 1	 0	 3	 17	 19	 3

FEMENÍ SEGONA CATALANA. 
GRUP 1

Girona,	6	-	Cubelles,	2
Tona-Sferic,	ajornat
Cerdanyola,	5	-	Manresa,	0
Arenys	de	Mar,	7	-	Reus,	6

Equips	.............................	PJ		PG		PE		PP	 	GF	 	GC	 	Pt.
	 1.-	Arenys	de	Mar	.............7	 6	 1	 0	 37	 24	 19
	 2.-	Girona	...........................7	 5	 1	 1	 47	 18	 16
	 3.-	Reus	..............................7	 4	 1	 2	 45	 26	 13
	 4.-	Cerdanyola	...................7	 4	 0	 3	 25	 17	 12
	 5.-	Cubelles	........................7	 2	 1	 4	 17	 28	 7
	 6.-	Manresa	........................7	 1	 1	 5	 14	 36	 4
	 7.-	Sferic	.............................6	 1	 1	 4	 14	 32	 4
	 8.-	Tona	........................... 6	 1	 0	 5	 19	 37	 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
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La Vall del Ter esportiva i solidària
Camprodon

Ariadna Reche

La Fundació Esportiva Cam·
prodon Vall del Ter es va 
crear el 2016 com a resultat 
de la fusió entre dos clubs 
de futbol del Ripollès: la 
Unió Esportiva Camprodon 
i el Club Esportiu Abades·
senc. “La realitat amb què 
ens trobàvem és que costava 
fer equips”, explica Carles 
Subirana, coordinador de 
futbol. Per això, les dues 
directives van decidir crear 
la fundació per donar una 
sortida esportiva viable “no 
només als dos pobles, sinó a 
tots els del voltant”. 

El projecte de fundació és 
un canvi de paradigma. I és 
que no se centra exclusiva·
ment en la pràctica esportiva, 
sinó que engloba una sèrie 
de valors que van més enllà 
del que es fa damunt la ges·
pa del camp. Cada trimestre, 
en línia amb els valors que 
es treballen als entrena·
ments, es fa una xerrada per 

a les famílies que en formen 
part. A aquestes conferències 
–que es fan alternades entre 
el Casal Camprodoní i el Tea·
tre Centre de Sant Joan de 
les Abadesses– hi han parti·
cipat esportistes reconeguts 
de la zona com Anna Quin·
tana, Albert Bosch o Xavi 
Rabaseda, 
entre d’altres. 

En línia amb 
aquests valors, 
la Fundació 
Esportiva 
Camprodon 
Vall del Ter 
participa de 
projectes soli·
daris. En col·
laboració amb l’entitat olo·
tina Som Ara, per exemple, 
va impulsar una recollida de 
roba i material esportiu que 
s’ha fet arribar a Gàmbia. I 
per Nadal i en col·laboració 
amb la Creu Roja, col·loca 
dipòsits a les dues seus 
esportives per recollir jogui·
nes per a famílies amb pocs 
recursos.

Perquè el projecte arribi 
a tothom, els entrenaments 
s’alternen entre Camprodon 
i Sant Joan de les Abadesses, 
un dia a cada camp. “Volem 
que tots els pobles de la Vall 
del Ter se’n sentin partícips”. 
A més, amb l’objectiu d’am·
pliar l’oferta, la fundació ha 

incorporat 
les seccions 
de bàsquet i 
patinatge. 

També 
s’han ampliat 
les edats dels 
equips. I és 
que a part 
dels entre·
naments 

per a infants, ara disposen 
d’un equip de futbol mascu·
lí sènior i un de femení de 
veteranes.  

Amb tot, l’entitat s’ha fet 
gran i ara disposa de més 
de 180 persones que practi·
quen futbol, dividides en 15 
equips i sota les directrius 
de 22 entrenadors, 30 que 
fan bàsquet i 56 patinatge. 

Subirana destaca que s’ha 
aconseguit també augmentar 
el nombre de noies. “Si quan 
vam començar el 90% dels 
esportistes eren nois, ara 
tenim un 40% de noies. Ho 
estem igualant”, diu el coor·
dinador. 

Durant les cinc temporades 
que fa que es va crear el pro·
jecte, el camprodoní David 
Martí ha estat al capdavant 
de la fundació com a director 
esportiu. Ara li ha sortit una 
oportunitat laboral a Miami, 
a una escola de futbol del 
Barça, i deixa la Fundació 
Esportiva Camprodon Vall 
Ter. 

Des de fa un mes i mig, 
s’estan fent els traspassos. 
Carles Subirana assumirà la 
coordinació de la secció de 
futbol mentre que Norma 
Hoyo serà l’encarregada 
de les de bàsquet i patinat·
ge. D’altra banda, Carles 
Martínez agafa el càrrec de 
secretari tècnic per ocupar·se 
de la logística administrati·
va.

Últim minut

Bruna 
Vilamala 
com a mirall
Josep Capdevila

Periodista i redactor en cap
del diari ‘Sport’

L’altre dia, a 
la plaça que 
hi ha davant 
de casa, hi 
havia dues 
noies adoles·
cents jugant 

a futbol. Cada cop costa 
més veure nens jugar a 
futbol pels carrers i places 
dels nostres pobles (en 
alguns llocs, fins i tot està 
prohibit). I, malaurada·
ment, encara és més difícil 
que siguin les noies les que 
juguin a futbol. Però també 
en això, en la presència de 
noies en el món del futbol, 
estem veient una evolució.

I va ser una dona, la 
meva Marta, la que em va 
fer pensar: “Vols dir que 
l’èxit de l’equip femení del 
Barça no influeix en el fet 
que les nenes ara juguin 
més a futbol?”. No hi havia 
caigut, però rumiant·ho 
una mica penso que sí, que 

pot tenir raó. Moltes vega·
des necessitem un mirall 
on veure’ns reflectits. I 
penso que Bruna Vilamala, 
la jove de Borgonyà que 
juga al primer equip del 
Barça, pot ser aquest 
mirall per a moltes noies 
de les nostres comarques, 
com altres jugadores ho 
poden ser per a noies de la 
seva zona. He llegit en el 
reportatge que s’ha fet a 
la Bruna aquí a EL 9 NoU 
que els seus pares ho teni·
en difícil per separar·la de 
la pilota, que la necessita·
va tenir als seus peus fins 
i tot anant a Vic al Mer·
cat del Ram, amb tota la 
munió de gent que hi ha.

La Bruna té passió per 
la pilota, pel futbol. I per 
molts gols que faci (que 
els fa i els farà) segur que 
per ella també seria una 
bona recompensa saber 
que pot ser aquest mirall 
per a altres noies. I tant 
de bo que totes les noies 
trobin altres Brunas que 
els facin de mirall també al 
futbol, però especialment 
a la vida.
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La fundació 
engloba uns 

valors que van 
més enllà del que 
passa a la gespa

Fundació Esportiva 
Vall del Ter
Any de fundació
2016
Socis
270

Carles 
Subirana

Carles Subirana ha estat tota la vida vinculat al futbol. De 
petit, hi jugava federat i no va deixar de practicar·lo fins 

als 30 anys. Ha estudiat Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport a la UVic i un màster de Direcció Esportiva 

a l’INFEC de Lleida. Ara assumirà la coordinació 
esportiva de la secció de futbol, una tasca que com·
binarà amb la seva feina de professor d’Educació 
Física a l’institut Germans Vila Riera de Campro·
don. Està content que la fundació hagi apostat per 
ell. I tot i que té clar que el nou càrrec comportarà 
“molta dedicació”, Subirana diu que ho agafa amb 
“molta il·lusió” i com “un petit repte”. Fins ara, 
entrenava l’equip Juvenil conjuntament amb el 

director esportiu. De cara a la temporada que ve, 
però, considera que és millor no portar cap equip 

perquè es vol centrar “a coordinar” i no perdre’s res. 
Com a objectiu es marca continuar consolidant un 

projecte en què creu molt. “Estic molt d’acord en com 
s’estava portant”, diu. I afegeix: “Volem que l’esport arribi a 

tothom”. 

“Moltes vegades 
necessitem 
un mirall 

on veure’ns 
reflectits”
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Jordi Díez crea una escultura de 
Rafa Nadal per a Roland Garros

L’artista centellenc homenatja el tennista en una obra situada a les instal·lacions del torneig de París

Centelles

Jordi Vilarrodà

Una escultura de tres metres 
d’alçada creada a Centelles 
per l’artista Jordi Díez ha 
immortalitzat el tennista 
Rafael Nadal a l’escenari de 
les seves victòries més sig-
nificatives, les instal·lacions 
que acullen el torneig de 
Roland Garros a París. L’es-
portista mallorquí va assistir 
dijous a la inauguració de 
l’obra en vigílies de l’inici de 
l’edició d’aquest any en què 
aspira a obtenir la seva cator-
zena victòria. 

Realitzada en acer, amb 
la tècnica que Jordi Díez 
treballa des de fa més d’una 
dècada, i respectant les 
proporcions clàssiques, l’es-
cultura representa Nadal 
en el moment de fer un cop 
de drive amb les dues mans. 
De les propostes que Díez 
va fer arribar a la direcció 
de Roland Garros, aquesta 
va ser l’escollida, i també la 
que agradava més a l’escul-
tor. Díez volia traslladar al 
metall la sensació de força 
física de Nadal, però sobretot  
els valors que considera que 
el distingeixen. “La fortalesa 
és bàsica, però a través d’ella 
ens transmet la rectitud, la 
humilitat, la sinceritat amb 
ell mateix...”. Díez no és espe-
cialment aficionat al ten-
nis, però sí que li interessa 
“l’excel·lència, que traspassa 
les fronteres entre qualsevol 
disciplina”. I creu que Nadal, 
amb una llarguíssima trajec-
tòria que a Roland Garros va 
començar el 2005 –amb 19 
anys acabats de fer–, encar-
na aquesta idea. “Una força 
mental que li permet gua-
nyar tennistes que són molt 
més joves que ell”. 
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d’esquerra a dreta, rafael nadal, Jordi díez i els dirigents gilles Moretton i guy Forget davant de l’escultura

La compositora 
Montserrat Pujolar, 
de Ripoll, rebrà la 
Distinció Guifré

Ripoll La pianista i composi-
tora de sardanes Montserrat 
Pujolar i Giménez rebrà la 
Distinció Guifré que ator-
ga l’Ajuntament de Ripoll. 
El ple de dimarts passat va 
aprovar unànimement aquest 
acord de reconeixement a la 
compositora, que l’any passat 
ja va rebre la Creu de Sant 
Jordi. La regidora de Cultu-
ra, Montsina Llimós, en va 
destacar el caràcter pioner 
com a estudiant femenina 
de música en una època en 
què la immensa majoria eren 
homes, i com a “difusora de 
la cultura catalana que sem-
pre ha portat arreu el nom de 
Ripoll”. La distinció li entre-
garan en una de les properes 
celebracions que organitzi 
l’Agrupació Sardanista de 
Ripoll. Anteriorment ja s’ha 
guardonat altres músics ripo-
llesos com Teresina Maideu 
o Joan Amils. J.r.

El projecte del 
Vicpuntzero ja és 
finalista dels premis 
FAD d’Arquitectura

Vic El projecte de la remode-
lació de l’illa de la Pietat de 
Vic per acollir el Vicpuntzero 
és un dels finalistes dels 
premis FAD d’Arquitectura 
i Interiorisme en l’edició 
d’enguany, que s’entrega-
ran aquest mes de juny. La 
categoria en què s’inclou 
és la de Ciutat i Paisatge. 
El jurat considera que, amb 
intervencions “puntuals i 
inesperades”, s’ha aconseguit 
construir un relat que con-
juga qualitats “constructives 
i històriques”. L’arquitecte 
Toni Gironès va liderar 
aquesta operació que partia 
de l’antiga Capella Fonda de 
l’església de la Pietat com a 
nucli per explicar la història 
de la ciutat a tothom qui la 
visita per primera vegada. 
Vicpuntzero es va inaugurar 
el desembre passat i el dia de 
Sant Jordi es va obrir defini-
tivament al públic.

Estrenen dijous a 
Vic un documental  
sobre Toni Bover

Vic En el marc de la pro-
gramació del Cineclub Vic, 
aquest dijous (8 vespre) 
s’estrenarà a L’Atlàntida el 
documental Toni Bover. Ima-
ge manager, sobre qui va ser 
el primer director de La Fari-
nera, Centre d’Arts Visuals 
de Vic, jubilat l’any passat. 
Realitzat per Xef Vila, expli-
ca la trajectòria de Bover, que 
va ser també professor de la 
UPC i autor de creacions com 
a fotògraf. 

Díez va tenir la idea de 
l’escultura el dia que es va 
assabentar que Bernard 
Giudicelli, president de la 
Federació Francesa de Ten-
nis, havia manifestat pública-
ment la seva intenció de fer 
un monument que recordés 
el millor tennista en terra 
batuda de tots els temps. “El 
meu fort és el moviment... 
o sigui que ens vam posar a 
treballar amb el meu equip i 
al cap de deu dies els envià-
vem una proposta”. Sense cap 
contacte previ, ni cap influ-
ència, la força del projecte es 
va imposar per ella mateixa: 
no van trigar a convidar-los 
a París i concretar l’encàrrec: 
“El director del torneig va 
dir que el dia que va arribar 
al seu despatx i va trobar la 
meva proposta havia tingut 
com una revelació”. Va fer 
una maqueta i es va posar 
a treballar al seu taller de 

Fotografies de Ricard 
Jordà sobre cementiris

Vic Sota el títol de “Recorda”, 
Ricard Jordà exposa a la galeria 
Tres-e-u de Vic fotografies sobre 
cementiris. El treball s’ha gestat 
durant una dècada de visites a 
cementiris de Catalunya, el País 
Basc, Galícia, Extremadura, Cas-
tella i les Canàries, i amb una 
reflexió sobre la mort com a rere-
fons. Un fet que Jordà considera 
que continua essent un tabú en la 
societat occidental. “Però aquesta 
no és una exposició de religiosi-
tat, ni d’art funerari, sinó de fets 
terrenals”, explica. A la fotogra-
fia, Jordà a la sala Tres-e-u.
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Centelles en l’obra. “Hi havia 
dies que m’hi passava deu 
hores i em queien les mans, 
però pensava que si a Nadal 
no li queien jugant a tennis, 
a mi tampoc”, diu l’escultor.

Un cop acabada, i superant 
totes les dificultats logísti-
ques derivades de la Covid-
19, l’obra va fer el viatge de 
Centelles a París, i va quedar 
guardada en un magatzem 
especialitzat fins que la 
setmana passada –ja amb 
Nadal a la ciutat– es va poder 
inaugurar. El tennista no 
n’havia vist res, ni un esbós. 
“Des d’on estava, vaig veure-
li la cara al descobrir-la: va 
quedar glaçat!”, explica. Ho 
va dir després als mitjans de 
comunicació: “El vull felici-
tar, és espectacular, aquesta 
escultura és molt especial 
per a mi perquè no hi ha cap 
altre lloc al món com Roland 
Garros”. 

Cerdà, el primer
Centelles El monument 
que Centelles va dedicar a 
Ildefons Cerdà, inaugurat 
l’any 2010, va ser el primer 
on Díez va utilitzar aquesta 
tècnica de treball de l’acer. 
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Sant Joan Abadesses

Isaac Muntadas

El millor triplet marcat 
pel futbolista francès del 
FC Barcelona Antoine 
Griezmann no l’ha fet al 
camp, sinó amb el naixement 
dels seus tres fills. Tots ells 
van néixer el mateix dia: un 8 
d’abril, però d’anys diferents. 
La Mia, el 2016; l’Amaro, el 
2019, i l’Alba, el 2021. Una 
punteria que pot ser casua-
litat, però que no és única, 
tal com va demostrar el 
programa Islàndia de RAC1. 
A Catalunya tenim “els 
Griezmann” catalans, o millor 
dit el futbolista és el “Gines-
ta” francès. En aquesta famí-
lia de Terrassa amb arrels a 
Sant Joan de les Abadesses 
hi ha tres germans que van 
néixer el 6 de juny. Primer 
va venir la Fina (1956); un 
any després, el Quim (1957), 
i una mica més tard, la Rosa 
(1963). Els pares, en Joaquim 
i la Rosa, van fer el triplet i 
haurien pogut fer un repò-
quer, però els seus altres 
dos fills, la Mercè (1959) i 
l’Albert (1976), van néixer al 
gener i al març. 

El seu pare, nascut a Sant 
Joan, va viure amb una tieta 
al poble durant la Guerra 

El 6 de juny se celebren tres aniversaris a casa dels Ginesta. A la foto, la Rosa, la Fina i en Quim bufant les espelmes

Civil, però no va tardar a 
marxar fora. Tot i això, Quim 
Ginesta i la seva dona venien 
cada any per la festa major, 
al setembre, i la Fina diu que 
“sempre hi havia la broma, 
que no ho era tant, que la 
celebraven una mica massa”. 
De fet, fent números, al cap 
de nou mesos van néixer tots 
tres. “D’alguna manera som 
fills de Sant Joan”, afirma la 
germana gran dels Ginesta. 
La Rosa assegura que el seu 

cas té “més mèrit” que el de 
Griezmann perquè “els nos-
tres parts segur que han estat 
naturals”. És evident que en 
el cas del francès la tecno-
logia pot haver-hi influït, ja 
que ara es fan cesàries pro-
gramades. 

Sigui com sigui, Sant Joan 
ha estat sempre present en 
l’equació d’aquesta caram-
bola. De fet, tots ells van 
venir-hi a estiuejar durant 
molts anys, i fins i tot durant 

un temps tenien llogada la 
masia de Can Violí. La Fina 
explica que ella va aprendre 
a caminar a la vila santjo-
anina. En Quim té records 
dels pícnics que feien a Sant 
Antoni, dels banys al riu, de 
les Cinc Fonts i de la font 
del Covilar. A la Rosa li ve a 
la memòria el berenar amb 
anissos que feien a la font 
de la Puda, “que el pare deia 
que tot ho cura”. “No cal anar 
a Núria i posar el cap a l’olla 

www.fes.cat T. 972 70 11 31 info@fes.cat
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RIPOLLÈS
Nascuts el mateix dia

Fina, Rosa i Quim Ginesta són germans i van néixer el mateix dia però de diferents anys. És un cas curiós però 
no únic: els tres fills del jugador del Barça Antonine Griezmann també van coincidir en la data de naixement

per ser fèrtil, només venir a 
la festa major de Sant Joan”, 
exclama. 

Algun dels naixements 
també va ser curiós. Quan la 
Rosa Robert estava a punt de 
tenir en Quim, el seu home 
li deia que “se’n recordava 
dels dolors de l’any passat”. 
La Fina i el Quim es duen 
només un any i “de petits 
semblàvem bessons”. La seva 
mare va arribar a la mútua en 
un taxi engalanat de flors per 
una comunió. En el cas de la 
Rosa, ella va néixer a casa. El 
seu pare va portar la lleva-
dora amb una vespa perquè 
assistís al part. Quan ja eren 
tots una mica més grans, les 
festes d’aniversari eren una 
autèntica celebració. No hi 
havia tants regals, però sí 
una festa ben grossa. 

Per si us ho havíeu pregun-
tat, no han tingut fills que 
hagin nascut el mateix dia, 
però ha anat d’un pèl. La filla 
d’en Quim va néixer el 5 de 
juny i “com que l’any 1996 
era de traspàs, el pare deia 
que en realitat ho havia fet 
el 6 de juny”. Però la realitat 
és que va néixer el 5 i això fa 
respirar en Quim, “perquè 
així té un dia per a ella sola”. 
Encara bo, perquè si no parla-
ríem d’un quàdruple aniver-
sari familiar.
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Ajuntament de Ripoll Més info: www.ripoll.cat

ActivitAts de juny
Activitats adaptades a la normativa de prevenció de la Covid-19

diumenge 13
cursa ciclista trofeu vila de Prades
trobada sardanista comarcal i 15ena. Festa 
del soci. concert de sardanes amb les cobles 
Sol de Banyuls i Bellpuig cobla
17.00. Plaça Abat Oliba

divendres 18
cine club 19.30. Cinema Comtal

dimecres 23
Rebuda de la Flama de canigó
19.00. Pl. Abat Oliba

Caminada per conèixer arbres monumentals o singulars, amb Joan Alabau.
Sortida: Passeig Ragull (davant benzinera)
31 de maig - 10.00  Inscripcions: comunicacio@ajripoll.cat - 699 09 08 08

Tallers de reciclatge creatiu al Safareig (màxim 8 persones per taller)
Inscripcions: comunicacio@ajripoll.cat - 699 09 08 08
Durada: 2 hores, a escollir entre el 3 de juny (17h), 4 de juny (18h) i 5 de juny (11h)

Espectacle infantil “Una carretada de contes” sobre el medi ambient a la 
plaça de la Lira
4 de juny - 17.30

Xerrada “Com afecten les nostres accions als espais fluvials”, a càrrec de 
Xavier Bachero, del CEA Alt Ter, a la Biblioteca Lambert Mata
4 de juny - 18.00 - Inscripcions: comunicacio@ajripoll.cat - 699 09 08 08

Tota la setmana: Exposició de llibres i contes sobre la natura a la Biblioteca

Participa a les Rutes de descoberta de l’entorn que organitzen les associa-
cions de famílies dels 4 centres escolars de Ripoll!

Escola Tomàs Raguer - Els arbres de la muntanya de Sant Roc
Escola Joan Maragall - Ruta El Secret del catllar
Escola Salesiana - Enigmes a Sant Bartomeu
Escola Vedruna - Sant Roc, la Carola i la Font d’en Jordana

Descobriu les caminades a ripoll.cat/setmanaentorn
Inscriviu-vos a la que més us agradi!

Feu-vos una foto, pengeu-la a Instagram i etiqueteu
@ajuntamentderipoll i #SetmanaEntornRipoll

dissabte 26
concert de Modest Moreno i el cor cantus
Firmus. 21.00. Monestir de Santa Maria de Ripoll

25
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Ogassa

Ariadna Reche

La pandèmia ha accentuat 
en molts casos els problemes 
de parella. I de la mateixa 
manera que per a alguns 
passar més temps junts els 
ha servit de reforç emocio-
nal, a d’altres els ha accentu-
at les diferències i malmès 
alguns lligams. “El proble-
ma principal és la falta de 
comunicació”, explica Anna 
Colomer, que acaba d’iniciar 
uns tallers per solucionar 
crisis de parelles. Colomer 
és terapeuta emocional i 
té un negoci a Sant Joan de 
les Abadesses (Mentcos), 
on fa tres anys que treballa 
la intel·ligència emocional 
amb teràpies per reforçar 
l’autoestima o aprendre a 
fer una bona gestió del dol. 
“No som només un cos; som 
una ment, unes emocions i 
una ànima. I s’ha de treballar 
tot”, diu.

Aquesta primavera, des-
prés que alguns clients l’hi 

demanessin, Colomer ha 
iniciat els tallers de pare-

lla. “Amb la pandèmia, han 
sorgit més problemes i ho 

“La pandèmia ha accentuat les 
diferències en algunes parelles”

Anna Colomer fa tallers de teràpia emocional a parelles en un bosc d’Ogassa

Anna Colomer és terapeuta emocional

per prendre consciència 
de què és el que falla de la 
relació. Un cop detectat, i 
després de la teràpia, “el 
que s’ha après s’ha de seguir 
aplicant i treballant a casa”. 
Per assegurar que així sigui i 
veure com va, “mantenim el 
contacte”. 

La sessió dura unes tres 
hores i es fa a Ogassa, en un 
entorn natural. Ara està de 
promoció i ofereix la teràpia 
per 75 euros a les deu prime-

res parelles; després, el preu 
serà de 150 euros. La idea 
de fer-ho a la natura, diu, 
és perquè sigui una “terà-
pia lúdica i més divertida”, 
però també explica que si 
algú vol més intimitat es pot 
fer al centre ubicat a Sant 
Joan de les Abadesses. La 
primera sessió la va fer per 
Sant Jordi, el 23 d’abril, i de 
moment hi han participat 
dues parelles i Colomer con-
fessa que l’última va dir que 
el taller “hauria de ser obli-
gatori per a tothom, perquè 
reforça el vincle”. 

he detectat a les teràpies 
individuals”, comparteix. El 
nom del taller és Kintsugi, 
una tècnica japonesa que 
repara peces de ceràmica 
trencades amb or i les fa 
més resistents. Colomer ha 
escollit aquest nom perquè 
s’estableix un paral·lelisme 
entre la tècnica i la teràpia; 
“al taller, es reparen parelles 
i les fem més sòlides”, diu.  

La terapeuta explica que 
durant el taller es fa una 
posada en comú “per veure 
si hi ha algun conflicte” i 
després “s’apliquen unes 
dinàmiques adaptades a cada 
cas, per mirar d’arribar a 
entendre’s”. Aquestes activi-
tats surten de la motxilla que 
Colomer porta a la sessió. “Li 
dic la butxaca màgica d’en 
Doraemon, perquè hi ha ins-
truments de tota mena per 
fer treballs de connexió tant 
físics com emocionals, men-
tals o espirituals”.

L’objectiu del taller és 
“comunicar-se i seguir una 
dinàmica de team building”, 

Ha optat per fer 
el taller, que es 

diu Kintsugi, a la 
natura per fer-lo 

més lúdic 
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Camprodon

I.M.

L’aprovació de la relació i la 
valoració de llocs de tre-
ball (RLT) i el conveni dels 
treballadors de l’Ajuntament 
de Camprodon i el geriàtric 
va centrar tot el debat del 
ple extraordinari de dilluns 
passat. La proposta va tirar 
endavant amb els vots a 
favor de Tots per Campro-
don (PSC) i l’abstenció de 
+Camprodon-ERC, que va 

desgranar els punts de des-
acord en més d’una hora de 
discussió política. El batlle 
va felicitar-se d’haver arribat 
a un acord amb els treballa-
dors després de més de tres 
anys de negociacions que van 
començar el passat mandat. 
L’acord implica un increment 
salarial que consistirà en una 
pujada de la despesa d’un 9% 
a l’Ajuntament i d’un 11% al 
geriàtric, que segons el pacte 
amb els sindicats es durà a 
terme en tres anys i mig. 

“Tinc la sort de poder dir que 
m’he jubilat sense disparar”
Valentí Bonamaisó, caporal de la policia municipal de Sant Joan, va crear el cos fa 35 anys

Sant Joan Abadesses

Joan Garcia

Sense l’uniforme, vestit de 
paisà, Valentí Bonamaisó 
passa desapercebut. No és 
gens corpulent, vesteix de 
forma senzilla i té un taran-
nà afable. A primer cop d’ull 
no encaixa amb l’estereotip 
d’un caporal d’un cos policial 
que podem imaginar. Potser 
hi ha agents a qui cal marcar 
distàncies o han d’actuar 
de forma contundent, però 
sembla que Bonamaisó s’ha 
guanyat l’autoritat d’una 
altra forma. “L’Institut de 
Seguretat Pública t’ensenya 
a ser un tipus de policia 
enfocat a poblacions grosses, 
amb conflictes de seguretat 
ciutadana, i quan arribes a 
pobles petits ja te’n pots tro-
bar, però són molt pocs. Per 
això les tasques es deriven 
més aviat a ser l’amic que 
una altra cosa”, explica.

Ho diu com si fos fàcil, 
però potser guanyar-se la 
confiança del veïnat quan 
ets jove i tot just estrenes 
l’uniforme no ho és. Ell 
creu que ser fill de la vila va 
ser la clau: “Ja coneixia els 
tarannàs i em va ser més fàcil 
trampejar depèn de quins 
aspectes, però al principi 
també vaig cometre errors i 
persones que et pensaves que 
eren d’una manera, després 
en són d’una altra”.

Bonamaisó va ser el cap de 
la policia des de la creació 
del cos local fa 35 anys, i el 
d’aquella època és el record 
més bonic que conserva: “Es 
feien vint-i-quatre hores i 
vam arribar a ser vuit efec-
tius. És quan es van poder 
desenvolupar més les com-
petències, i l’edat que tení-
em... va ser il·lusionant”. En 

aquella època es feien tres 
torns i fins i tot es patrullava 
de nit, davant dels dos que 
es fan actualment. El sant-
joaní sempre ha reclamat 
més efectius, i creu que hi 

hauria d’haver quatre agents 
(després de la seva jubilació 
n’han quedat dos, a l’espera 
que se n’incorpori un nou al 
setembre): “Tot es basa en 
recursos, i els humans són 
els més importants”.

El que menys trobarà a 
faltar és la prevenció i vigi-
lància a la nit, tot i que ara 
feia temps que no li tocava 
perquè concentrava les tas-
ques d’administració, gestió, 

però és una cosa que va amb 
la feina: “A vegades la gent 
t’arriba amb un estat d’ànim 
per les circumstàncies en què 
es troben i n’has de ser cons-
cient, però si he de fer una 
valoració general, és un bon 
poble i estic molt agraït per 
haver pogut treballar aquí”.

El més desagradable que 
recorda no són els veïns 
enfadats, sinó quan un altre 
cos de policia li encarregava 
donar la notícia de defunci-
ons per algun accident o fer 
arribar notificacions d’inter-
nament a presó o detencions, 
“especialment quan hi havia 
infants pel mig”. 

D’anècdotes, també en té 
les butxaques plenes: “Però 
no n’explicaré cap, com 
entendràs”. L’única que li 

podem arrancar és la de l’uni-
forme de gala. Fa prop de 15 
anys no en tenia –no ho veia 
necessari– però una regidora 
n’hi va encarregar un que 
va estrenar durant la festa 
major i va crear molt rebom-
bori: “Aquell any gairebé em 
van fer més fotos a mi que als 
balladors del Ball dels Pabor-
des”, recorda tot rient.

Com si jo fos un nen petit, 
li demano per la pistola: 
“Disparar no, però treure-la 
sí, quan hi ha alarmes bancà-
ries, acompanyant els Mos-
sos o davant d’alguna amena-
ça amb ganivet. Tinc la sort 
de dir que m’he jubilat sense 
disparar”. Sobre aquests 
moments d’adrenalina, creu 
que quan fas un tipus de fei-
na així “t’hi poses per ser útil 
i és gratificant quan hi ets, 
però preferiries no haver-hi 
de ser”. “Tampoc és un poble 
del qual es pugui fer un lli-
bre, d’aquests casos”, afegeix. 
A partir d’ara què? Doncs 
està encantat amb la nova 
situació i amb el temps lliu-
re: “Fins i tot he recuperat la 
migdiada”.
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L’excap de policia creu que ser fill de la vila ha fet les coses més fàcils
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Acte de jubilació de Bonamaisó, el passat 8 de maig a l’Ajuntament

representació… Al carrer, a 
banda de la vigilància de la 
circulació, reconeix que la 
seva funció era com d’asses-
sor: “Som una mica els cape-
llans i els psicòlegs. La gent 

et té confiança i et demana 
consells o assessorament dels 
problemes que tenen”. 

També li ha tocat escoltar 
renecs quan algú no estava 
conforme amb una actuació, 

“Som una mica 
els capellans i els 

psicòlegs” 

“Estic molt agraït 
per haver pogut 
treballar aquí” 

Camprodon aprova la relació i valoració 
dels llocs de treball de l’Ajuntament

El portaveu republicà, 
Joaquim Coch, va justificar 
la seva abstenció dient que 
veien amb bons ulls el con-
veni, però “trobem a faltar el 
perfil competencial dels dife-
rents llocs de treball de l’or-
ganigrama”. L’alcalde, Xavier 
Guitart, va demanar al secre-
tari que els passés les fitxes 
relatives a la descripció de les 
tasques dels treballadors, ja 
que no hi eren a l’expedient 
i arran d’aquí venien tots els 
dubtes de l’oposició. 
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Ribes de Freser

Isaac Muntadas

El fet que el govern de l’Estat 
espanyol deixés sense efecte 
els objectius d’estabilitat 
pressupostària i l’aplicació 
de la regla de la despesa 
del 2020 i 2021 ha servit a 
l’Ajuntament de Ribes de 
Freser per destinar la meitat 
del romanent de tresoreria 
de l’any passat a inversions 
per fer al municipi. Com 
deia l’alcaldessa de Junts per 
Ribes, Mònica Santjaume, 
s’ha aplicat un criteri de 
“prudència i solvència” per 
dur a terme tres inversions 
reclamades pels veïns. De 
fet, algunes es van poder vo-
tar als darrers pressupostos 
participatius. El consistori va 
aprovar per unanimitat una 
modificació de crèdit per tal 
d’instal·lar un semàfor a la 
carretera de Puigcerdà, per 
millorar voreres i ferms i per 
remodelar el parc infantil del 
passeig Àngel Guimerà.

El cost del semàfor frega 
els 15.000 euros i l’Ajunta-

ment en comptabilitza 5.000 
més per instal·lar-lo, donar-
lo d’alta i pel punt elèctric. 
L’aparell es posarà a l’últim 
pas de vianants “sortint a 
la carretera de Puigcerdà”. 
Santjaume va recordar que 
l’espai el gestiona Foment, 
però les incidències i les 
queixes recauen sobre 

l’Ajuntament. Els veïns van 
queixar-se de l’alta velocitat 
dels cotxes quan circulen per 
aquella recta i, després d’al-
gunes reunions amb Foment 
i veient que no s’hi podien 
posar coixins berlinesos 
perquè el pendent supera 
el 10%, es va optar per un 
semàfor. La idea és que l’apa-
rell es posi en vermell quan 
un cotxe hi arribi a gran 
velocitat i no funcioni només 
amb un polsador per passar.

Pel que fa a ferms i vore-

res, l’actuació tindrà un cost 
de 72.000 euros i hi haurà 
reparacions a tot el poble. 
S’arreglaran les voreres del 
carrer Bonavista, “que els 
veïns hi relliscaven perquè 
estaven fetes malbé”; la de 
l’entrada de l’antiga fàbri-
ca de Rigat Tèxtil; la de la 
baixada del carrer Cerdanya 
fins a la carretera Puigcerdà, 
“amb un import d’uns 15.000 
euros”, o la de l’inici del pont 
de la Massana a la zona de 
la marquesina de l’autobús. 
En matèria de ferms, s’arre-
glarà el tram de l’arribada a 
Batet, “que queda en males 
condicions quan neva o fa 
mal temps”, la segona part 
del passeig Taga o el car-
rer Balandrau. Finalment, 
es destinaran uns 32.000 
euros per remodelar el parc 
infantil del passeig Àngel 
Guimerà. Es farà tot nou 
perquè la fusta està podrida 
i el cautxú, fet malbé. Serà 
per a nens d’entre 2 i 12 anys 
amb jocs adaptats i hi haurà 
un joc que serà un reflex dels 
gegants Manelic i Núria.

Ribes aprofita el romanent per 
fer diverses millores en seguretat

Instal·larà un semàfor a la carretera de Puigcerdà i repararà voreres

Es remodelarà 
també el parc del 
passeig Guimerà

Subvencions a les 
Llosses i Llanars 
per malvestats   
de les pluges

Llanars

J.R. 
La Diputació de Girona 
ha destinat 38.283 euros a 
Llanars per fer actuacions 
urgents a la sala de ball, afec-
tada pels efectes de la pluja. 
Aquesta quantitat és la més 
elevada de les dues línies 
obertes aquest 2021 per l’ens 
provincial, que també ha 
aprovat 12.016 euros més a 
les Llosses per arranjar una 
esllavissada al camí del Co-
bert de Puigcercós. Les Llos-
ses havia estat precisament 
la població més afavorida en 
les subvencions de 2020, de 
les quals ja va rebre més de 
80.000 euros per actuar en 
accessos de masies i veïnats 
per l’esfondrament de camins 
per culpa de l’aigua. En les 
subvencions de l’any passat 
també van rebre 50.000 euros 
Vallfogona, per reparar la 
teulada de l’ajuntament a 
causa de les pluges de l’agost, 
i Vidrà, amb 24.500 euros per 
al desplaçament de la carre-
tera que comunica amb Sant 
Privat d’en Bas. 

El Refugi 
d’Animals del 
Ripollès té un cost 
de 132.000 euros

Ripoll

EL 9 NOU 
El funcionament del Refugi 
d’Animals del Ripollès va 
representar l’any passat un 
cost d’uns 132.000 euros, la 
majoria dels quals van ser 
finançats per la Diputació de 
Girona. Té capacitat per a 52 
gossos, després que el 2019 
s’ampliés vist que en diver-
ses ocasions es va arribar a 
una situació de superpobla-
ció. Durant el 2020 hi van en-
trar 93 gossos nous, 39 dels 
quals es van poder retornar 
a la família. Pel que fa a les 
adopcions, n’hi va haver 56. 
L’any passat es va tancar amb 
29 gossos residents, xifra que 
a dia d’avui ha baixat a 25. El 
president de la Diputació de 
Girona, Miquel Noguer, va 
visitar la setmana passada el 
refugi acompanyat del pre-
sident del Consell Comarcal, 
Joaquim Colomer. Aquest úl-
tim va valorar positivament 
la xifra de població, que 
actualment és de 25 gossos, 
i les adopcions, que enguany 
de moment n’han sigut nou. 
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xió de servei de la llum; l’ha-
bilitació de dues habitacions, 
inclosa la construcció de sen-
gles lliteres de fusta; la millo-
ra d’alguns empostissats, o 
la instal·lació d’uns serveis 
sanitaris mínims. A les dues 
plantes superiors, però, enca-
ra s’hi ha pogut intervenir 
molt poc. “S’ha de tenir en 
compte que eren estades 
curtes i de canalla de 14 a 17 
anys, tampoc es pot avançar 
tant”, admet Pagespetit, tot 
recordant que l’activitat, tot i 
enfocada en aquests treballs 

de rehabilitació, prioritzava 
reforçar “els valors d’autoa-
juda d’aquests joves i el fet 
d’ensenyar-los a responsabi-
litzar-se”.

Pagespetit reconeix que 
els va sorprendre que el Bis-
bat optés per no prorrogar 
l’acord, que teòricament 
finalitzava el 31 de desembre 
de 2019. Amb el context de 
pandèmia, però, el Bisbat 
va acceptat demorar-ho uns 
mesos, per permetre d’acabar 
d’endur-se el material que hi 
tenien. La setmana passada 

el mateix Pagespetit ja va 
tornar les claus al Bisbat.

Fonts del Bisbat han 
explicat que la decisió de 
no renovar l’acord es va 
prendre arran del prec de 
l’anterior rector de l’església 
de Sant Martí de Viladrau, 
que havia considerat oportú 
“recuperar” l’equipament 
“per a fins pastorals” i gesti-
onar-ne directament l’ús. En 
aquest sentit, “entitats com 
la Fundació Vincles podran 
continuar fent-ne ús, però 
vehiculant les demandes a 

través de la parròquia”. Des 
del Bisbat han negat que hi 
hagi cap intenció de vendre o 
traspassar l’immoble. 

Durant tots aquests anys, 
les activitats a l’entorn de 
l’ermita han topat amb els 
històrics recels dels propieta-
ris de la finca on està encla-
vada l’ermita, Can Gat, impe-
dint sistemàticament l’accés 
amb cotxe fins a l’Erola a 
base de rocs i troncs al mig 
del camí, fet que ha dificul-
tat, entre d’altres, el trasllat 
de material per a les obres. 

Viladrau

Miquel Erra

La pandèmia ha impedit, 
per segon any consecutiu, 
de poder celebrar l’Aplec de 
l’Erola, que hauria tingut lloc 
aquest diumenge, l’últim del 
mes de maig. Enguany, però, 
s’escau un doble motiu per 
parlar-ne igualment. D’una 
banda, perquè es compleixen 
450 anys de les primeres 
referències que es tenen 
d’aquesta ermita i maso-
veria situades a mig camí 
entre Viladrau i el santuari 
de Sant Segimon. A més, en 
els últims 10 anys, l’equipa-
ment, propietat del Bisbat 
de Vic, ha hostatjat desenes 
d’infants i joves gràcies a 
un acord de custòdia amb 
la Fundació Vincles, que ha 
servit per anar reparant els 
malmesos interiors. L’acord 
ha prescrit i el Bisbat ha deci-
dit no renovar-lo, per tal que 
sigui la mateixa parròquia de 
Viladrau la que n’assumeixi 
la gestió.

Una vintena d’anys enrere, 
Bisbat i Diputació van assu-
mir l’última gran reforma 
que es va fer a la teulada i 
als exteriors del mas. Per 
dins, però, les humitats, 
l’abandonament i els pillat-
ges havien deixat profunda 
petjada –els últims masovers 
en van marxar a mitjans del 
segle passat–. Fa 10 anys, la 
Fundació Vincles va arribar 
a un acord amb el Bisbat 
per tal d’organitzar-hi pro-
grames d’aprenentatge i 
camps de treball adreçats a 
infants i joves en situació 
d’exclusió social, però també 
com a refugi excursionista. 
Durant aquests anys s’hi han 
programat una cinquantena 
d’activitats i hi han passat 
prop de 2.000 persones, 
majoritàriament a través de 
camps de treball de curta 
estada d’usuaris d’entitats 
com la Fundació Pare Manel 
i del Casal d’Infants del 
Raval, però també algunes 
escoles, grups escoltes o cen-
tres excursionistes. “Ningú 
ha pagat mai res per fer-hi 
estada, representa que ho 
pagaven amb el seu treball 
de voluntariat, rehabilitant 
els interiors”, explica Lluís 
Pagespetit, president de la 
Fundació Vincles, entitat que 
hi feia una aportació sim-
bòlica de 400 euros l’any al 
Bisbat fruit de l’acord. 

Entre les millores que s’hi 
han fet destaca la recupera-
ció d’una antiga cort lateral 
i la reobertura d’una porta 
d’accés a la resta d’estances 
de la planta baixa; la conne-

L’Erola, sense ‘custòdia’
El Bisbat de Vic no prorroga l’acord amb la Fundació Vincles, que es cuidava de la masoveria via camps de treball
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A dalt, l’accés a la cuina i una de les habitacions reformades; a baix, la segona planta, pendent de reforma, i Lluís Pagespetit tancant la porta per última vegada

En teòric 450è aniversari
Viladrau De l’ermita de l’Erola es tenen 
notícies des de 1571: fa 450 anys. La cape-
lla ha patit diverses destruccions durant 
els segles, amb posteriors reconstruccions. 
L’habitacle del primer pis havia estat utilit-
zat antigament pels ermitans de Sant Segi-
mon els mesos de més fred. La Verge de 
l’Erola entra dins de la tradició de les ver-
ges trobades. Segons la llegenda, un bou 
de Can Gat la va desenterrar amb les potes. 
Avui, al porxo encara hi ha un cercle i una 
creu de còdols de rius que marquen aquest 
lloc simbòlic de la troballa. Durant la Guer-
ra Civil es va perdre el tradicional aplec 
que s’hi celebrava i no es va recuperar fins 
al 1985, a finals de maig. Durant uns anys 
es baixava la imatge de la verge en proces-
só des de l’església de Sant Martí.
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Primer tastet del Keramik
Sant Julià presenta la reformulació de la Fira del Tupí tot retent homenatge als grups bombolla del confinament

Inauguració
Sant Julià de Vilatorta 

La jornada va començar a 
l’Ajuntament amb la inau-
guració del mural ceràmic 
que decora la sala de plens. 
Es tracta del projecte amb 
el qual la ceramista Sol 
Roca va guanyar el concurs 
Memorial Joan Capdevila 
vinculat a la Fira del Tupí 
del 2019. Porta per títol 
Diàleg, en consonància 
amb el lloc que ocupa. A la 
foto, Roca amb Joan Carles 
Rodríguez i Òscar Dalmau.M
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Sant Pere de Torelló es retroba 
amb una lluïda Festa de Primavera
Sant Pere de Torelló Sant Pere recuperava aquest 
diumenge la seva Fira de Primavera, després del 
parèntesi de l’any passat per la pandèmia, i el bon 
temps va acompanyar una jornada que va ser molt 

concorreguda, amb presència de molts visitants 
de dins i fora del poble. En total hi havia una tren-
tena de parades de productes artesanals i algunes 
d’artistes locals. Una de les propostes que es recu-
perava era el fet de regalar una flor als assistents: 
en total es van repartir 450 flors. Tampoc no hi va 
faltar el tastet d’arròs, amb 160 racions, enguany 

per endur, que es van esgotar en poc temps. Un 
altre clàssic va ser el concurs de baldufes, ja en la 
seva vuitena edició (a la dreta). La Colla de Gegan-
ters i Grallers de Sant Pere de Torelló (a l’esquerra) 
també van poder tornar a ballar després de molts 
mesos sense poder-ho fer, recuperant la festa i la 
cultura popular al carrer.
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El parc de les Set Fonts va ser el màgic escenari del taller de ceràmica que van protagonitzar 20 bombolles familiars; la pluja els va obligar a plegar més d’hora

Sant Julià de Vilatorta

M.E.

“Avui aquí ens enfangarem 
tots”, vaticinava el perio-
dista i comunicador Òscar 
Dalmau, conductor del sin-
gular acte de presentació del 
Keramik, la reformulació de 
la Fira del Tupí de Sant Julià, 
que no s’ha pogut celebrar 
per segon any consecutiu 
arran de la pandèmia. “En 
aquests moments, participar 
i enfangar-nos ens ve molt de 
gust; tenim ganes de recupe-
rar la vida cultural i el con-
tacte social”, corroborava l’al-
calde, Joan Carles Rodríguez.

Aquest tast de la futura 
fira es va vestir d’homenatge 
als grups bombolla del con-
finament. 20 cercles de color 
blau al terra del parc de les 
Set Fonts hostatjaven sen-
gles unitats familiars –prè-
viament seleccionades– al 
voltant d’un torn. L’objectiu, 
aprendre a tornejar un bol de 
ceràmica. “El torn és una de 
les eines més boniques dels 
ceramistes, però també de les 
més tècniques”, advertia Jan 
Madrenas, que va dirigir el 
taller. El secret, “paciència, 
calma i centralitat”, recoma-
nava el fill de l’històric Pep 
Madrenas. “Tots els movi-
ments han de ser progres-
sius; hem de pensar amb les 
mans”, anava guiant. Malau-
radament, un ruixat a mitja 
tarda va impedir de comple-
tar les peces, però tothom en 
va sortir amb un somriure 
als llavis. I és aquest, precisa-

ment, l’esperit amb què neix 
el Keramik: “Volem que sigui 
tota una experiència a l’en-
torn del fang, amb demostra-
cions, massatges o tallers per 
a professionals i aficionats”, 
avançava la directora artísti-
ca, Núria Nofrarias. Una fira, 
també, “més participativa”, 
que es concentrarà en un dia 
i a l’entorn del mateix parc 
de les Set Fonts. Un cop va 
acabar de ploure, la vetllada, 
retransmesa en directe per 
EL 9 TV, es va acabar amb 
l’espectacle Medusa, dels 
Artistras, davant un centenar 
d’espectadors. Un encert.
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La Cansaladeria Molist, de Manlleu, guanya una de les categories de 
la quarta edició del Concurs Nacional de Llonganissa Tradicional

La millor llonganissa de la Plana

Manlleu

EL 9 NOU

La llonganissa que elaboren 
els germans Toni i Dani 
Molist, segona generació de 
la Cansaladeria Molist, de 
Manlleu, ha estat una de les 
guanyadores del 4t Concurs 
Nacional de Llonganissa Tra-
dicional, en la categoria tipus 
Plana de Vic. En aquesta 

mateixa categoria ha quedat 
segon el xarcuter Sergi Mas, 
d’Embotits Vall del Ges, de 
Sant Pere de Torelló.

La llonganissa dels ger-
mans Molist “és fruit de 
més de dos anys de treball 
i amb una millora constant 
de la recepta”, apuntaven 
dijous, després de conèixer el 
veredicte. En aquesta quar-
ta edició, convocada per la 

Confraria del Gras i el Magre 
i la Fundació Oficis de la 
Carn, hi van prendre part 24 
llonganisses en tres apartats: 
llonganissa tradicional tipus 
pagès, llonganissa tradicional 
tipus Plana de Vic i llonga-
nissa tradicional sense flori-
dura. Els germans Molist ja 
s’havien imposat a la primera 
edició, llavors com la millor 
llonganissa tradicional.
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Els germans Molist, a Manlleu, després de guanyar la primera edició el 2017
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Ferran Boix i Jordi Coromina, amb un dels treballadors, Fernando Castro, a l’obrador on elaboren la ‘kombutxa’

Coromina també confia a traslladar     
al mateix mas el restaurant L’Horta
Sant Martí Sescorts Jordi Coromina va obrir el restaurant 
L’Horta a Tavertet l’any 2016. El seu objectiu, però, seria aca-
bar-lo traslladant al mas que li dona nom, a Sant Martí Ses-
corts, una finca que ja era dels seus avis i on fa anys que no 
hi ha activitat agrícola. De moment ja hi té els horts i hi pre-
parava les verdures que cuina tant al restaurant de Tavertet 
com el que va obrir a Manlleu l’estiu passat, el Tymus, i ara 
també hi ha habilitat l’obrador de l’Horta Ferments. Coromi-
na ha començat a tramitar els permisos per poder habilitar 
el nou restaurant en un cobert agrícola del mas (l’edifici de 
darrere seu) o bé a l’antic paller. Si tira endavant, arreglaria 
el camí d’accés i habilitaria un petit espai d’aparcament. En 
poc temps a primera línia Coromina –que va entrar al món de 
la cuina ja fa 20 anys– s’està fent un nom dins aquest món: el 
2018 va ser finalista al premi Cuiner de l’Any al Fòrum Gas-
tronòmic i l’any passat va rebre el premi Revelació als Premis 
Nacionals de Gastronomia.
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Arrencada de premi
El cuiner Jordi Coromina i Ferran Boix, doblement premiats per la ‘kombutxa’ de la flamant 
Enso Ferments, la nova marca de productes fermentats que elaboren a Sant Martí Sescorts

Sant Martí Sescorts

Miquel Erra

Arribar i moldre. El projecte 
de l’Horta Ferments, que 
impulsen el cuiner Jordi 
Coromina i el fins ara cerve-
ser artesà Ferran Boix, a Sant 
Martí Sescorts, tot just s’ha 
posat a caminar i ja ha reco-
llit el primer reconeixement. 
Va ser dissabte en el marc del 
Barcelona Beer Challenge 
per dues de les seves kom-
butxes –una medalla d’or i 
una de plata–. Es tracta d’una 
de les begudes i aliments fer-
mentats que han començat 
a elaborar. Tot just aquesta 
setmana estrenaran la marca 
amb què ho comercialitza-
ran: Enso Ferments.

Jordi Coromina, cuiner 
de L’Horta de Tavertet i 
el Thymus de Manlleu, fa 
temps que es fa el vinagre, 
la salsa de soja o el xucrut 
que serveix, en part gràcies 
a l’hort que conrea a L’Hor-
ta, el mas de Sant Martí 
Sescorts que era dels seus 
avis, i d’on també recull les 

verdures que protagonitzen 
alguns dels seus plats. A 
partir d’aquí, juntament amb 
Ferran Boix, va néixer la idea 
de “donar sortida al públic en 
general” a tot un ventall de 
begudes i aliments fermen-

tats, i van habilitar un obra-
dor al mateix mas. Una de les 
primeres apostes ha estat la 
kombutxa, un te fermentat 
de tradició xinesa que s’ha 
convertit en tendència els 
últims anys entre la gamma 

de productes saludables, com 
un substitut ideal als refres-
cos ensucrats o amb alcohol. 
“És la beguda del futur, ara”, 
descriu Coromina. D’entrada 
han començat amb tres vari-
etats: menta, farigola i mari-

alluïsa, però la intenció és 
anar elaborant puntualment 
altres sabors i gustos al ritme 
de la temporada de l’hort. 

Paral·lelament, han encetat 
una línia d’aliments fer-
mentats, amb dos productes 
també de moda: la xucrut i el 
kimchi, dues lactofermenta-
cions a base de col llombar-
da, la primera d’inspiració 
centreeuropea i el segon 
d’origen coreà i habitual-
ment més especiat. També 
tenen previst anar incorpo-
rant salsa de soja, tempeh o 
una línia de vinagres pròpia. 
Ho faran, però, pas a pas. I és 
que Boix i Coromina tenen 
clar que la seva és una pro-
ducció eminentment artesa-
nal i la prioritat serà mante-
nir aquesta essència. 

En les últimes setmanes 
ja han començat a exhibir 
alguns d’aquests productes 
en alguna fira de proximitat 
–dissabte que ve, per exem-
ple, seran a la nova Baika, a 
Vic, ja amb marca definitiva–, 
tot i que l’objectiu serà fer-
se un lloc a les prestatgeries 
de les botigues especialitza-
des en menjar ecològic, de 
proximitat o herboristeries. 
També faran una decidida 
aposta per la venda en línia i 
a través de les xarxes socials. 
El doble premi de dissabte 
resulta, sense proposar-ho, 
un bon altaveu de sortida.
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Tres dies d’esclat festiu  
al carrer de la Riera de Vic

Vic La festa popular va recuperant de mica en 
mica el pols de la normalitat i el barri del carrer 
de la Riera de Vic en va ser una molt bona mos-
tra, aquest cap de setmana. “Ha estat fantàstic, 
es notava que la gent tenia moltes ganes de 
retrobament i de sortir al carrer; feia anys que 
no vivíem una festa tan participada com aques-
ta”, es felicitava diumenge a la tarda Roger 
Albert, membre de la comissió de festes i pre-
sident dels gegants del barri, que enguany van 
tenir un doble protagonisme: primer, amb una 
cercavila, divendres; i dissabte, amb una troba-
da gegantera, que va servir per retre homenatge 
al difunt Joan Comas, un dels geganters histò-
rics del barri. Malgrat que just en el moment de 
la plantada va fer un ruixat (a la foto), la cita, 
que va incloure cercavila i mostra de balls, es 
va reprendre amb normalitat. També van tenir 
molta bona acceptació el concert de folk d’Els 
Elements i l’emotiu pregó via streaming del 
conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig, diven-
dres; o la xocolatada, els tallers de manualitats i 
el vermut musical, diumenge. Un no parar.
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Entorns per 
‘redescobrir’

Un taller a la bassa del Puig dels Jueus obre 

els actes pels 10 anys de l’Anella Verda a Vic

Vic

M.E.

“És petitó però un gran 
depredador; sempre té 
molta gana”, descrivia, en 
to pedagògic, Marc Ordeix, 
coordinador del Centre d’Es-
tudis dels Rius Mediterranis 
(CERM), dissabte al matí 
després de treure del sala-
bret el primer dels habitants 
pescats a la bassa del Puig 
dels Jueus de Vic. Es referia 
a una larva de libèl·lula, i 
en concret a un èsnid, que 
un grapat d’ulls d’infants es 
miraven encuriosits. Des-
cobrir els amfibis i altres 
invertebrats que viuen en 
aquesta bassa, construïda fa 
un parell d’anys per afavorir 
la biodiversitat en aquest 

tram de l’Anella Verda, va 
ser la primera de les activi-
tats que s’han programat, des 
d’ara i fins a finals d’octubre, 
per commemorar els 10 anys 
d’aquest circuit natural de 
32 quilòmetres a l’entorn de 
la ciutat. Abans de ficar els 
peus a la bassa, la vintena de 
participants –es van haver 
de tancar inscripcions– van 
poder parar l’orella per veure 
o escoltar tudons, oriols, tór-
tores o garses niant o abeu-
rant-se en aquest entorn. 
“Sense basses com aquesta, 
no hi hauria determinats 
ocells al voltant de Vic”, es 
felicitava Ordeix. Enguany 
també es compleixen 25 anys 
que es van plantar els pri-
mers arbres en aquest pulmó 
verd de la ciutat que ha esde-

Caminada de lluna plena, però sense 
concert dels Boys Damm, a Taradell
Taradell Unes 250 persones van participar a la caminada de 
lluna plena dissabte al vespre a Taradell. Amb un recorregut de 
gairebé nou quilòmetres els participants van passar per indrets 
emblemàtics del municipi com el Molí dels Capellans, la Madri-
guera o la zona de Penedes (a la foto), tornant al poble per la 
zona de la Roca en direcció a la Font Gran. La sortida i l’arri-
bada era a l’esplanada de l’EAS Taradell, on un cop finalitzada 
la caminada s’havia de fer un concert amb el grup de versions 
Boys Damm. La pluja, però, que ja va amenaçar durant la tarda, 
va fer acte de presència al voltant de les 10 del vespre, quan ja 
pràcticament havien arribat tots els participants a la caminada, 
i l’organització, Ràdio Taradell, de mutu acord amb els músics 
i els tècnics, va decidir suspendre el concert i posposar-lo per a 
més endavant. L’activitat estava inclosa dins dels actes del Car-
naval de Taradell, ja que enguany no es va poder celebrar quan 
estava previst a causa de la pandèmia, i comptava amb el suport 
de l’Ajuntament de Taradell. Tots els participants a la caminada 
van rebre una samarreta com a regal. M
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Marc Ordeix, al fons, amb alguna de la canalla que el van ajudar a pescar invertebrats a la bassa del Puig dels Jueus

vingut el Puig dels Jueus.
El regidor de Medi 

Ambient, Albert Castells, 
subratllava el valor ecològic, 
paisatgístic i cultural que 
representa, avui, aquesta 
Anella Verda, tot recordant 

que la feina no s’atura aquí: 
“Fins a l’horitzó del 2030 s’ha 
de continuar amb aquesta 
tasca de recuperació i con-
nexió dels diferents espais 
naturals”, però al mateix 
temps, difondre’ls “com un 

atractiu turístic més per a la 
ciutat”. En aquesta línia ja 
s’està treballant en la digi-
talització d’un nou plànol 
de l’Anella Verda, amb set 
recorreguts paral·lels, que es 
presentarà al juliol.
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CRUELLA

EUA 2021. Dir. Craig Gillespie. 
Amb Emma Stone. Comèdia. 
Cruella de Vil en carn i os, 
una altra vegada. La icònica 
malvada de 101 dàlmates, 
amb el cabell tenyit meitat de 
blanc i l’altra meitat de color 
negre, i amant incondicional 
de les pells, és la protagonista 
d’aquest film. La pel·lícula 
narra els orígens de Cruella 
diversos anys abans dels 
esdeveniments que passaven 
en el clàssic de Disney. 
Descobrirem com Cruella es va 
tornar tan freda i retorçada, a 
més de com va néixer la seva 
obsessió per les pells?

DESPIERTA LA FURIA

EUA 2021. Dir. Guy Ritchie. 
Amb Jason Statham. Acció. H 
és el misteriós tipus que acaba 
d’incorporar-se com a guàrdia 
de seguretat en una companyia 
de blindats. Durant un intent 
d’atracament al seu camió, 
sorprèn els seus companys 
mostrant habilitats d’un soldat 
professional i deixant la resta 
de l’equip preguntant-se qui 
és realment i d’on ve. Aviat 
es veurà el veritable motiu 
pel qual H està buscant una 
venjança.

UNO DE NOSOTROS

EUA 2020. Dir. Thomas 
Bezucha. Amb Kevin Costner 
i Diane Lane. Drama. Després 
de patir la pèrdua del seu fill, el 
xèrif jubilat George Blackledge 
i la seva dona, Margaret, deixen 
el seu ranxo a Montana per 
mirar de rescatar el seu net 
a Dakota. El nen està sota la 
tutela de la poderosa família 
Weboy, perquè la nora s’ha 
tornat a casar amb un altre 
home. La matriarca, Blanche 
Weboy, després de descobrir 
les intencions dels Blackledge, 
decideix fer tot el possible per 
impedir que el nen torni amb 
els seus avis.

Pel·lícules

Dilluns 31

Moià. Tertúlia literària. 
Sobre la novel·la L’òpera de 
Vigata, d’Andrea Camilleri, 
amb el filòleg i traductor Pau 
Vidal Gavilán. Biblioteca de 
Moià. 19.30.

Roda de Ter. Tertúlia literària. 
Del llibre L’emperadriu del 
Paral·lel, de Lluïsa Cunillé. 
Sessió conduïda per Marta 
Esmarats, actriu i titellaire 
amb la companyia Cacacuet 
Teatre. Cal inscripció prèvia 
a la biblioteca. Escenari del 
Teatre Eliseu. 15.30.

Dimarts 1

Centelles. Tallers de 
poesia. Guspira poètica. 

Angi Conejo agenda@vic.el9nou.com

AGENDA 

Cal inscripció prèvia. 
Biblioteca La Cooperativa. 
19.00-20.00.

Malla. Taula rodona 
“Osona, comarca 
agroramadera. Què en 
queda de la pagesia?”. 
Amb Rosa Binimelis, Lluís 
Muntal i Gemma Francès. 
Mas Pratdesaba. 19.30.

Vic. Conferències de 
l’AAd’O. “La història de la 
secció d’astrofotografia”. 
Xerrada dels 10 anys de 
la secció i dels orígens de 
l’Agrupació Astronòmica 
a càrrec de Josep Orri, 
responsable del grup 
d’astrofotografia, soci i 
membre de la Junta de 
l’AAd’O. En línia. 20.00.

Dijous 3

Centelles. Reivindiquem el 
nostre plaer. Taller exclusiu 
per a noies a càrrec de 
Mandràgores. Cal inscripció 
prèvia. Espai Jove. 17.00.

Sant Hipòlit de Voltregà. 
Cicle de caminades en 
grups reduïts. La ruta es 
decidirà en funció del nivell 
i els interessos del grup. 
Inscripció obligatòria a 
l’Ajuntament. El Mallol. 
10.00-12.00.

Torelló. Donació de sang. 
Reserva hora a <donarsang.
gencat.cat>. De 10.00 a 
14.00 i de 17.00 a 21.00. 
Centre Cívic del Barri de 
Montserrat.

Vic. Club de lectura. Del 
llibre Sortir a robar cavalls, 
de Per Petterson. Amb Marta 
Simon acompanyada de 
Marc Montull, integrant del 
Club Editor. Amb inscripció 
prèvia. Llibreria Muntanya 
de Llibres. 18.30.

CENtrE CívIC DEL bArrI DE 
mONtsErrAt
TORELLó
 
Durant tot dijous, donació 
de sang

Farmàcies

vic

✚BARNOLAS

Rbla. del Carme, 37 | dia 31

✚TERRICABRAS

C. Dr. Candi Bayés, 60 | 
dia 1

✚FARGAS

C. Bisbe Morgades, 25 | 
dia 2

✚ARUMÍ

Pl. Divina Pastora, 5 | dia 3

roda de ter

✚TORRENT

Pl. Major, 7 | dies 31, 1, 2 
i 3

st. Quirze de besora

✚BESORA, SCP 

C. del Pont, 45 | dies 31, 1, 
2 i 3

tona

✚VILELLA

C. Seva, 1 | dies 31, 1, 2 i 3

torelló

✚BARDOLET

C. Canigó, 72 | dia 31

✚ESTUDIS

C. Anselm Clavé, 2 | dia 1

✚ACEVES

C. Prat de la Riba, 1 | dia 2

✚NOFRE

C. Manlleu, 31 | dia 3

manlleu

✚ASSUMPTA AUTET

C. Font, 15 | dia 31

✚MARTA

Av. Roma, 100-102 | dia 1

✚ESPONA

Pg. Sant Joan, 115 | dia 2

✚DE GRÀCIA

Av. Roma, 200 | dia 3

Olost

✚LóPEZ

Pg. Dr. Lleopart, 4 | dia 1

Prats de Lluçanès

✚VIVER

C. Major, 35 | dia 2

sant bartomeu del Grau

✚CASACUBERTA

C. Vell, 35 | dies 31 i 3

ripoll

 ✚RIERA

C. Tarragona, 12 | dies 31, 
1, 2 i 3

st. Joan Abadesses

✚CAMPRUBÍ

C. Ramon d’Urg, 56 | dies 
31, 1, 2 i 3

CArtELLErA

rIPOLL  Dilluns

Comtal First Cow 20.30

tOrELLÓ  Dijous

El Casal Los miserables 20.30

vIC  Dimarts Dijous

L’Atlàntida Gattaca (VOSC) 20.00 (Cineclub Vic) -
 Toni Bover. Image Manager - 20.00 (Pantalla oberta)

vIC  De dilluns a dijous

Sucre Poliamor para principiantes 18.20
 Spiral: Saw 18.15 i 20.15
 Despierta la furia 18.00 i 20.10
 Este cuerpo me sienta de muerte 18.20
 El olvido que seremos 20.20
 Godzilla vs Kong 18.00
 Uno de nosotros 18.10 i 20.15
 Cruella 17.40, 18.30 i 20.00
 Cruella (VOSE) 20.20
 Otra ronda 20.20
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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 col·lectiva “Tècniques 
diverses”, dels artistes de 
Sant Quirze. Horari: dissabtes i 

diumenges de 17.00 a 19.30. Del 5 al 

27 de juny.

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 el 
Camp de les Lloses. Exposició 
“Caput aut navis. A cara 
o creu”. Horari: de dimarts 

a divendres de 10.00 a 14.00 i 

dissabtes i diumenges d’11.00 a 

14.00. Fins al 29 d’agost.

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.

Centelles

Centre d’Art El Marçó Vell. 
Exposició “La pintura sigue”, 
de Cristina Megía, artista 
guanyadora del LXXVIII 
Concurs de Pintura Premi 
Centelles. Horari: dissabtes de 

18.00 a 20.00 i festius de 12.00 a 

14.00 i de 18.00 a 20.00. Del 5 de juny 

al 18 de juliol.

Centre d’Art El Marçó Vell. 
Exposició permanent “Sala 
de Paleontologia i Selecció 
del patrimoni pictòric. Horari: 

dissabtes de 18.00 a 20.00 i festius 

de 12.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00. 

Obert només quan hi ha exposició 

temporal.

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 “Boles 
i bols”, de Gemma Codina i 
Nuri Riera. Horari: de dilluns a 

divendres. Del 4 de juny al 30 de 

juliol.

Les Masies de Roda

Monestir de Sant Pere 
de Casserres. Exposició 
permanent “Una mirada al 
passat per a un futur més 
sostenible”. Horari: de dimarts a 

diumenge de 10.00 a 17.30.

Manlleu

Museu del Ter. Exposició 
“Ocellots del Ter. Els ocells del 
Ter de Manlleu, d’Instagram 
al Museu”. Selecció exhaustiva 
d’imatges de 86 espècies d’ocells 
diferents de Lluís Mundet, 
Albert Pedro, Gaspar Prat i Joan 
Carles Rovira. Horari: de dimarts a 

diumenge i festius de 10.00 a 14.00. 

Fins al 30 de setembre.

Ripoll

Biblioteca Lambert Mata. 
Exposició “Dibuixos, aquarel·les 
i textures”, de Teresita Juli i 
Josep Vilaplana. Horari: el de la 

biblioteca. Fins al 30 de juny.

Espai Rama. Exposició “Dream 
Team”, de Nan Orriols. Fins al 4 

de juny.

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.

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.

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 
“Parelles Artístiques”. Obres 
d’Osona de la quinzena edició 
organitzada per Osonament, 
Fundació Antiga Caixa Manlleu 
i BBVA. Horari: de dilluns a 

diumenge de 13.00 a 21.00. Del 4 de 

juny a l’11 de juliol.

Escola d’Art de Vic. Exposició 
“Esborradís i blanc”, d’Aina 
Roca, a cura d’Ana M. Palomo. 
Horari: de dilluns a divendres de 

10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00. Fins 

al 23 de juny.

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.

EXPOSICIONS 

Últims dies per veure l’exposició “Records”, de Ricard Jordà, a la galeria Tres-e-u
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Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Màxima expressió de 
l’eslògan ‘es mira i no es toca’. Mil sacsejats a 
Pilma / 2. Colorant natural de la pastanaga i 
l’albercoc. De foc com una roca / 3. Al cor de la 
Pepa. Mira si és bord que va d’americà, el fill de 
mala mare. Mana sobre ningú / 4. Pesi la mer-
caderia a fi de rebaixar la tarifa. És als halògens 
com a l’home l’androide / 5. El seu rival natural 
és el defensor. Ve de mena i no de senyor / 6. 
50% del valor del lingot. De gran li agradaria 
ser una orada / 7. Fraternitat i companyonia 
que es demostra amb un àpat. Gènova la vella 
/ 8. Tot i ser un mico se’l sol confondre amb un 
príncep llegendari. El més baladrer de l’asfalt 
/ 9. Ve sense ni cinc. Entre l’Obèlix i l’Ofèlia 
han parit una medusa. Una caragirada a la pla-
nura / 10. Ni nitrat ni nitrit. Avingut si us plau 
per força a les regles del circ / 11. Meitat oest 
d’aquesta zona. Meravella només visible des de 
l’altra banda. La lletra que t’encendré / 12. El 
component de l’antibiòtic que afecta l’orella. Si 
li comptes les galtes en té més de dues / 13. Té 
efectes de vegades massa relaxants. Tuberculo-
si dels països de l’est.

VERTICALS: 1. Tornem-hi: ni acetal ni acetil. 
I aquest hi rima, però amb pudor de benzina 
/ 2. Vela major per quan el papa fa figa. Grega 
que sol causar gran riota / 3. Centre al Park. És 

als néts com el cosí segon als cosins. La fi d’en 
Copdegarrotix / 4. Deixin l’heroi dels boscos 
ben pelat. Firma només a l’abast dels senyors 
/ 5. Una formiga a la xocolata. Desig imaginat 
de com podria ser de lleig un somier. El cul 
d’en Jaumet / 6. Hora intempestiva menys 
per negar-se ella mateixa. Libi llibèrrim?: no, 
escletxa perquè s’escoli l’aigua del buc / 7. Al 
fons de tot del racó. Turc del Turquestan que 
s’assembla molt a en Terenci. Les sis cares de 
l’atzar / 8. Quan el serial es posa líquid. Anava 
per doblador però es va quedar en fuster / 9. 
Corretja a la gropa dels cavalls de can Graupe-
ra. Centre d’explotació de bens i cabres / 10. 
Ocell que els ianquis exploten a les reservotes. 
La multiplicació del Filvit / 11. 51 en un pro-
nom. Ornament d’espasa en forma de rèptil. 
De dilluns a diumenge / 12. Té gran domini 
de la paella. Tot i enfadat no perd la distinció.
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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:
www.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

Si voleu ser-hi,
truqueu al

93 889 49 49

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

Plans cinegètics

guia SeRveiS

Serveis

Detectius Privats Pagès i Gas-

só. Investigacions familiars, 

laborals i mercantils. Control de 

menors. Telèfon 93 883 28 33.

peTiTS aNuNCiS
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Cada dia, les 
notícies d’Osona
Natàlia Peix presenta cada 
dia l’informatiu que recull 
el més destacat d’Osona. 
A les 2, s’avancen les prin-
cipals notícies a l’edició 
migdia.  

El 9 Informatiu 
de dl. a dv., 14.00 i 20.30

Els estereotips    
de l’envelliment
L’Aula d’Extensió 
Universitària Gent Gran 
d’Osona ha programat 
aquesta setmana una con-
ferència de la sociòloga 
Sònia Díaz Casado.  

Aula d’Extensió Universitària 
dimecres, 17.30 i 21.30

Els Havanerus  
de l’Esquirol
Jordi Sunyer conversa 
aquest dimecres al pro-
grama d’espectacles amb 
Els Havanerus de l’Esqui-
rol, un grup d’havaneres 
del Collsacabra.

La tramoia 
dimecres, 21.00 i 23.30

LA PROGRAMACIÓ D’AQUESTA SETMANA

Dilluns 31

6.00 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Castellar de 
n’Hug. 
6.30 GAUDEIX LA FESTA. Dia-
bles i flors. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Presenta: Thaïs Trujillo. 

9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 PAISATGES ENCREUATS. 
Horta de Pinyana. 

12.30 ... I BONA LLETRA. Una 
mirada pausada a l’actualitat en 
conversa amb Anna Erra, presi-
denta del Consell Nacional de 
Junts per Catalunya, diputada i 
alcaldessa de Vic; Joan Manuel 
del Pozo, doctor en Filosofia, 
professor emèrit de la Universi-
tat de Girona i expolític, i Elena 
Crespi, psicòloga i sexòloga, 
sobre el pic d’assassinats mas-
clistes. 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 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 EXCEL·LENT! Gironès. 
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 la ciclista Marta Sánchez, 
que ha fitxat per l’equip Massi 
Tactic. Presenten: Esther Rovira 
i Guillem Freixa.
22.00 PAISATGES ENCREUATS. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 TEMPS AFEGIT.  
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU. 
1.20 CONNECTI.CAT. Magazín. 
2.20 AVENTURA’T. Per una sel-

va a Panamà. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dimarts 1

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.  
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
Presenten: Vicenç Bigas i Jordi 
Sunyer. 
12.00 TORN DE TARDA.  
12.30 TEMPS AFEGIT. 
13.30 PAISATGES ENCREUATS. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 
14.30 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 AVENTURA’T. Per una 
selva a Panamà. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenten: Pere Puig i Vanessa 
Raja.
18.30 TORN DE TARDA. Maga-
zín. Presenta: Clàudia Dinarès. 
19.00 CONNECTI.CAT. Maga-
zín. Presenta: Marc Rodríguez. 
20.00 TORN DE TARDA.  
20.30 EL 9 INFORMATIU. Pre-
senta: Natàlia Peix. 
21.00 QUATRE PARAULES. 
Entrevista a Joan Torrents, his-
toriador de Sant Pere de Torelló, 
autor del llibre En terra de car-
lins. Presenta: Jordi Vilarrodà.
21.30 PAISATGES ENCREUATS. 
22.00 LA TRAMOIA. Entrevista 
a Genís Pratdesaba, organitzador 
de la 5a Fira del Disc de Santa 
Eugènia de Berga, que es farà 
dissabte 5 de juny. Presenta: 
Jordi Sunyer. 
22.30 EL 9 INFORMATIU. 
23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 QUATRE PARAULES.
0.00 LA TRAMOIA. 
0.30 TORN DE TARDA. 
1.00 EL 9 INFORMATIU.
1.20 CONNECTI.CAT. Magazín. 
2.20 QUATRE PARAULES. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC.

Dimecres 2

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA.  
9.00 TERRITORI 17. Magazín. 
12.00 TORN DE TARDA. 
12.30 QUATRE PARAULES. 
13.00 LA TRAMOIA. 
13.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA. Oluges - 
Montcortès de Segarra. 
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició Migdia. 
14.30 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 QUATRE PARAULES. 
16.00 EL 9 INFORMATIU.  
16.30 FET A MIDA. Magazín. 
Presenten: Pere Puig i Vanessa 
Raja. 
17.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Sònia Díaz Casado, 
sociòloga: “Com combatre els 
estereotips de l’envelliment?”. 
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 LA TRAMOIA. Entrevista 
als Havanerus de l’Esquirol, 
un genuí grup d’havaneres del 
Collsacabra. Presenta: Jordi 
Sunyer. 
21.30 AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
D’OSONA. Sònia Díaz Casado. 
22.30 EL 9 INFORMATIU.  
23.00 TORN DE TARDA.  
23.30 LA TRAMOIA. Genís 
Pratdesaba i Els Havanerus de 
l’Esquirol. 
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 3

6.00 EL 9 INFORMATIU. 
6.30 TORN DE TARDA. 
7.00 NOTÍCIES EN XARXA. 
Presenta: Thaïs Trujillo. 
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.  
14.00 EL 9 INFORMATIU. Les 
notícies d’Osona. Edició migdia. 

14.30 LA PORTERIA. Tertúlia 
esportiva. Presenta: Pitu Abril. 
15.30 CAMINANT PER 
CATALUNYA.  
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 ANGLE OBERT. Espai 
dedicat als electes d’Osona. 
22.00 TELÓ DE FONS. Arts 
escèniques. Presenta: Laura Con-
treras. 
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. 
Cultura popular. Presenta: Joan 
Ignasi Gómez. 
2.50 PORTAL D’INFORMACIÓ 
DINÀMIC. 

Marta Sánchez, 
al ‘Temps afegit’
Marta Sánchez ha fet el 
pas del triatló al ciclisme i 
ha fitxat per l’equip Massi 
Tactic. Ho explicarà aquest 
dilluns a l’espai que recull 
l’actualitat esportiva.  

Temps afegit 
dilluns, 21.00 i 23.30

Les vaques ‘wagyu’, 
al ‘Torn de tarda’
El magazín diari d’actuali-
tat de les comarques cen-
trals recull aquest dilluns 
un reportatge sobre les 
vaques wagyu que hi ha a 
Tavertet.  

Torn de tarda 
de dilluns a divendres, 18.30

Un llibre sobre  
el passat carlí
Jordi Vilarrodà conver-
sa aquest dimarts amb 
l’historiador de Sant 
Pere Joan Torrents, que 
ha publicat En terra de 
carlins.

Quatre paraules 
dimarts, 21.00 i 23.30
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Addicta a les xarxes soci-
als?

No.
Una cançó.
Amor particular, de Lluís 

Llach. 
Un llibre.
La muntanya de l’ànima, de 

Gao Xingjian.
Una pel·lícula.
Memòries d’Àfrica.
Un programa o sèrie de 

televisió.
En aquests moments, 

Crims.
Un programa de ràdio.
El suplement, de Catalunya 

Ràdio.
L’última obra de teatre 

que ha vist.
La Rambla de les Floristes.
Un restaurant.
N’he de dir un? M’agrada el 

bon menjar i el bon vi; qual-
sevol que ho acompleixi. 

El plat preferit.
Una bona fondue.
Una beguda.
Un bon vi negre de 

Catalunya.
L’últim viatge que ha fet.
A la Vall de Boí.
El millor lloc de la comarca.
Els seus miradors, com el 

de Sant Sebastià.
I de Catalunya?
La Vall de Núria.
I del món?
Creta.
On no portaria mai ningú?
A un escorxador.
Amb quin alcalde o alcal-

dessa aniria a sopar?
Amb qui sàpiga mantenir 

una bona conversa, sincera i 
amb el cor.

Amb qui no faria mai el 
cafè?

Amb la gent que no és tole-
rant i que no sap què és el 
respecte.

Quin és l’últim regal que 
li han fet?

Unes entrades per anar al 
teatre. Va ser un regal dels 
fills, però que encara no hem 

El mediàtic periodista 
i comunicador Òscar 
Dalmau va ser el con-
ductor del singular acte 
de presentació de la fira 
Keramik, a Sant Julià. 
Ell mateix va confessar 
que fa 10 anys que hi ve 
sovint, al poble –s’hos-
tatja a la Torre Martí o 
l’Albareda–, i que és un 
autèntic “fanàtic” de la 
ceràmica. Sant Julià ja 
tarda a fer-lo fill adoptiu.

Dimecres es va canviar 
el nom al DARP dels 
darrers anys i dijous es 
feia una jornada sobre 
fertilitzants. El que 
més van llegir al paper 
els ponents era el nom 
exacte del nou departa-
ment: Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda 
Rural. (DAAA serà?) 
La ramaderia i la pesca 
han caigut.

Aprenent noms

Albert Vidal, a l’acabar 
la representació d’Infer-
no al cementiri de Tore-
lló, parlava amb el públic 
i recordava que havia fet 
una gira internacional 
en zoològics amb L’home 
urbà. I deia que ara pot-
ser en podria fer una per 
cementiris: “I a l’edat 
que tinc, a l’últim ja m’hi 
quedo”. Malgrat l’humor 
negre, el veiem en molt 
bona forma. 

Humor negre

I parlant del Festus de 
Torelló, dissabte a la 
tarda va fer un ruixat 
que pràcticament no va 
afectar la programació 
però sí que va deixar 
xopes les cadires dels 
diferents escenaris. Per 
això, al públic, quan 
mostrava l’entrada, li 
regalaven un manyoc 
de paper per eixugar-la. 
Mà d’obra barata.

Fregant cadires

Vilatortí d’adopció

Cromos
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“El treball dignifica si és 
digne; si no, esclavitza”

pogut realitzar.
A quina hora es lleva?
Entre 7 i 8, depèn del dia.
A quin cantó del llit 

dorm?
A l’esquerre.
Una paraula que li agradi?
Gallaret.
L’última vegada que va 

anar a missa?
Per un funeral.
Un insult.
Capsigrany.
Una mania.
Quan poso els estris per 

rentar al rentaplats, tot ha 
d’estar posat d’una manera 
concreta.

Un personatge històric.
Marie Curie.
Qui és el seu/seva crush?
Christopher Lambert.
Un hobby.
La música (canto en una 

coral) i la lectura.
Un lema.
L’amor creix, quan es com-

parteix.
El treball dignifica?
Sempre que sigui digne; si 

no, esclavitza.

Què la treu de polleguera?
La rancúnia.
Què li fa riure?
Els acudits dels infants.
I plorar?
La injustícia de la huma-

nitat.
Quin esport practica?
Caminar.
És fanàtica del Barça?
No.
El paper de vàter, plegat o 

arrugat?
Plegat.
L’últim partit polític que 

ha votat.
Junts.
Què faria si li diguessin 

que demà serà el seu últim 
dia a la Terra?

Viure, viure al costat dels 
que més estimo, els fills, la 
parella.

Què repetiria si tornés a 
tenir 20 anys?

Marxar cap a Suïssa, per 
una llarga temporada.

I què no repetiria?
La renúncia a estudiar 

Arqueologia.
Què canviaria del seu cos?

El nas.
I del seu caràcter?
Potser, el no fer prejudicis.
Si mai la perden, on l’hau-

rien d’anar buscar?
A algun lloc on es respiri 

pau (mar o muntanya, m’és 
indiferent).

Per què o per qui diria 
una mentida?

Em costa dir mentides, 
però potser si veig que pot 
valer la pena, ho faria.

Els seus amics de veritat 
hi caben en una mà?

Sí.
Un secret confessable.
Si fins ara ha estat incon-

fessable, així ha de seguir…
A sobre o a sota.
Això es decideix quan t’hi 

trobes.
Què haurem après de la 

pandèmia?
A valorar més les coses 

petites i a respectar molt 
més la natura.

Quina resposta ha hagut 
de pensar més estona?

El fet d’haver de triar una 
cançó.

Maria Àngels    
Morera

SOC AIXÍ...

Vic

Presidenta de l’Associació 
Vic Informadors


